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 چکیده

ایم. مالصدرا در مواضعی، ثبوت ثابت در آثار مالصدرا با دو مدل از قاعده فرعیه مواجه
ابت سخن در قاعده فرعیه را شرط و در برخی مواضع براساس عدم الزام ثبوت ث

گوید و این  گوید. مالصدرا در مواضع کاربست قاعده فرعیه نیز مختلف سخن می می
ها به جدال دوانی و دشتکی درباب افزاید. این ناسازگاری نکته بر اهمیت موضوع می

ها، عبارات صدرا را تفسیر کرد. گردند و الزم است براساس متون آنقاعده فرعیه باز می
شده خوانشی نوین از مالصدرا بر مدار منابع اندیشه او در حوزه در این نوشتار سعی 

فلسفی شیراز بدست داده و بر اساس نزاع دشتکی و دوانی در الزام یا عدم الزام ثبوت 
ثابت در قاعده فرعیه، چرایی این ناسازگاری را توضیح و دیدگاه دشتکی را به عنوان 

که الزام ثبوت ثابت چه لوازمی را در  نظریه مختار مالصدرا معرفی کرده و نشان دهیم
 فلسفه صدرایی به بار خواهد آورد.

 
 .قاعده فرعیه، اتصاف، دشتکی، دوانی، مالصدرا: ها هواژکلید 
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 مقدمه
است که حل بسیاری از مسائل فلسفی ـ از  ترین قواعد فلسفیقاعده فرعیه، یکی از مهم

. ـ به .به، اتصاف ماهیت به وجود و.جمله اثبات وجود ذهنی، فرق قضایای سالبه و موج
ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت »این قاعده گره خورده است. قاعده فرعیه به صورت 

پرداز در باب قاعده فرعیه باید به سه است. یک نظریهبیان شده « له ال الثابتالمثبت
؟ ثانیاً آیا استله الزامی گوید: اوالً آیا در ثبوت ب برای الف، ثبوت مثبتسوال پاسخ 

است؟ است؟ ثالثاً آیا ثبوت ب برای الف، فرع بر ثبوت پیشینی الف ثبوت ثابت الزامی 
ها در تحلیل قاعده فرعیه در باب لزوم یا عدم لزوم ثبوت ثابت تدوین یافته عمده اختالف

ن دانند. از قضا رویکرد مالصدرا به ایاست؛ برخی ثبوت ثابت را الزامی و برخی الزم نمی
ای مواضع، شمرد و در پارهای مواضع ثبوت ثابت را الزم نمیاست؛ در پارهامر، مختلف 

داند. نشان خواهیم داد که هرجا مالصدرا ثبوت ثابت در قاعده ثبوت ثابت را الزم می
است و در هر موضعی که ثبوت ثابت را الزم داند، متاثر از دوانیفرعیه را شرط نمی

گیرد. در این مقاله به دنبال روایت نوینی از مالصدرا ی را میشمرد، جانب دشتک می
دهیم که بسیاری از متون مالصدرا را باید باشیم و نشان میبراساس منابع اندیشه او می

 برد. ها را پیشها این اندیشهتاثیر آندر تقابل با متون کسانی خواند که مالصدرا تحت
 
 یدشتک صدرالدین سید فرعیه قاعده .1

است. او از هرگونه نظریه حملی نظریه حمل، یکی از عناصر مهم سازمان فکری دشتکی
گردد، پروا دارد تحلیل« ثبوت ب برای الف»به صورت « الف ب است»که سبب شود قضیه 

 1دارد.بیان می« اتحاد الموضوع و المحمول و کونه هو»و نظریه منتخب خود را در قالب 
دشتکی را منسجم بخوانیم، نظریه حمل فوق، برخی  اگر بخواهیم سازمان فکری

سازد؛ انکار نسبت در حمل، تحلیل ویژه او از مسائل فلسفی را نیازمند بازسازی می
مشتقات، انواع ثبوت مبدا محمول برای موضوع، قاعده فرعیه و اتصاف ماهیت به وجود 

 2گردند.تی میاند که بر مدار نظریه حمل فوق، دستخوش تغییراترین مسائلیمهم

                                                                                                                                        
، از آن منطقدانانی است که در قضـیه  «ثبوت شیء لشیء»ایم، نظریه براساس تحقیقاتی که انجام داده. 1

نمودند. تحلیـل دقیـن نظریـه حمـل     ه میاز الف، مصداق الف و از ب، مفهوم ب را اراد« الف ب است»
نظریـه حمـل سـید    »های این نظریه در اندیشه دشتکی را در مقاله دشتکی و نظریات بدیل و کارکرد

 ایم.( بررسی نموده113حسینی، « )صدرالدین دشتکی

 مسـاله اتصـاف ماهیـت بـه وجـود     »تاثیرات نظریه حمل دشتکی بر مسائل فوق در رساله دکتـری  . 2
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گردد. این تلقی از بیان می« ثبوت شیء لشیء»قاعده فرعیه در بیان مشهور در قالب 
ثبوت ب برای »صورت را به« الف ب است»قاعده فرعیه، برآمده از نظریه حملی است که 

، «ثبوت شیء لشیء»کند. بدیهی است که دشتکی با انکار نظریه حمل تحلیل می« الف
حفظ نماید « ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له»فرعیه را به شکل  تواند قاعدهنمی

توان متن و الزم است براساس نظریه حمل خود، به بازسازی قاعده فرعیه بپردازد. می
 ذیل را تالش دشتکی جهت بازسازی قاعده فرعیه متناسب با نظریه حمل خود دانست:

ملیه الخارجیه الصادقه کانا معاً شیئاً و اعلم ان الموضوع و المحمول فی الموجبه الح»
 دشتکی، حاشیه قدیم الف،« )واحداً فی الخارج فکیف یکون احدهما موجوداً دون اآلخر...

 .(52 برگ همو، حاشیه قدیم ب،؛ 42 برگ
های دشتکی در باب قاعده فرعیه، به تحلیل مدل مشهوری با این همه عموم متن

 پردازند. بوت المثبت له ـ میاین قاعده ـ ثبوت شیء لشیء فرع لث
دهیم: ضرورت ثبوت قاعده فرعیه دشتکی را در قالب سه فقره مورد بررسی قرار می

ها در روایت له، ضرورت ثبوت ثابت و فرعیت. خواهیم دید که عمده ناسازگاریمثبت
گردد. از این جهت دو فقره مالصدرا از قاعده فرعیه، به قسمت ضرورت ثبوت ثابت بازمی

کنیم و ضرورت یا عدم ضرورت ثبوت ثابت را با دیگر قاعده فرعیه را به اجمال برگزار می
 گیریم.تری پی میتفصیل بیش

اما تفسیر  1هایی در تحلیل اصل قاعده فرعیه انجام گرفته است گرچه کوشش
مالصدرا از قاعده فرعیه براساس منابع اندیشه او از حوزه شیراز برای اولین بار صورت 

ها در حوزه قاعده فرعیه به  ی گیرد. به دلیل غفلت از این مهم، عموم پژوهشم
 ناسازگاری بیان مالصدرا در تحلیل این قاعده توجهی ندارند.

 
 لهمثبت نفسهفی وجود ضرورت. 1ـ1

توان سه بیان جهت ایم، میبراساس احصائی که از مجموع حواشی دشتکی انجام داده
ه موضوع را به دشتکی نسبت داد؛ در برخی متون، دشتکی، نفساثبات ضرورت وجود فی

                                                                                                                                        
 ( بـه  113همو، ) «نظریه حمل سید صدرالدین دشتکی»( و مقاله 51حسینی. ) «مت متعالیهدر حک

 است.تفصیل مورد رسیدگی قرار گرفته
 به عنوان نمونه:. 1

 .29. مجله معرفت. شماره قاعده فرعیه و ثبوت ثابت( 1378) ـ سلیمانی، عسکری.
 .4 ه( چیستی قاعده فرعیت. مجله معارف عقلی. شمار1386ـ همو. )
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( 13 . برگدشتکی. الحاشیه القدیمه الفداند. )ضرورت ثبوت مثبت له را بدیهی می
سینا بیان دیگری است که دشتکی جهت اثبات ضرورت تفسیر ویژه دشتکی از متن ابن

( 16 ؛ همان، برگ14 برگ .دشتکی، الحاشیه القدیمه الفگیرد. )وجود موضوع بکار می
 گوید: سینا میابن

 قولنا نفس ألن ال موجودا، المعدولیة اإلیجابیة القضایا فى الموضوع یکونأن أوجبنا إنما و»
 (1/82سینا،  )ابن« یصدق...أن فى ذلک یقتضى اإلیجاب ألن لکن و ذلک، یقتضى عادل غیر

رساند. ه اثبات میاساس متن فوق صدق حمل ایجابی، ضرورت ثبوت موضوع را ببر
فی ان »سینا، متفاوت با نقل دوانی از این متن است و تعبیر نقل دشتکی از متن ابن

اختالف نسخه مزبور  (399 همان، ،1/126، قوشچی)در نقل دوانی وجود ندارد. « یصدق
است و مالصدرا در این قسمت متاثر از نقل در تفسیر آن دو از متن ابن سینا اثر نهاده

سومین استدالل دشتکی به نفع ضرورت وجود موضوع، لزوم تقدم هلیات  1است. دشتکی
بسیطه بر هلیات مرکبه است. براساس این بیان، موضوع، پیش از پذیرش هر وصفی، 

؛ همان، 38 ، برگدشتکی، الحاشیه القدیمه الفالزم است وصف وجود را پذیرا باشد. )
 (47 ، برگ، همو، الحاشیه القدیمه ب19 برگ

 
 محمول نفسهفی وجود ضرورت. 2-1

 تحقن بلکه داندمی الزامی را موضوع تحقن تنها نه دشتکی مطلوب فرعیه قاعده
 قاعده از مشهور قرائت فضای در یکبار را نکته این دشتکی. شمردمی الزم هم را محمول

 فضای در یکبار و نمایدمی بررسی ـ له المثبت لثبوت فرع لشیء شیء ثبوت ـ فرعیه
 . دهدمی قرار بحث مورد فرعیه قاعده از خود قرائت

 وجود ضرورت بر استدالل دو دشتکی در فضای قرائت مشهور از قاعده فرعیه،
 : نمایدمی ارائه محمول

همو، ) .دارند اذعان نسبت وجود به حملی هر در مشهور،: نسبت راه از استداللالف. 
 غیرمستقل و حرفی وجودی نسبت، دشتکی منظر از( 20، برگ الحاشیه القدیمه الف

 آن طرفین اگر که ایگونه به باشند؛می خود طرفین تابع و فرع حرفی وجودات. است
 این بر. است خارجی نسبت باشند، خارجی آن طرفین اگر و ذهنی نسبت باشند، ذهنی

                                                                                                                                        
 در فرعیـه  ( و )قاعـده 113مهر،  حسینی، سعیدی) «نظریه حمل سید صدرالدین دشتکی»در دو مقاله . 1

 ایم.( به این تفاسیر مختلف پرداخته73 حسینی،) «دوانی الدین جالل فکری سازمان
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 در مشهور. باشند خارجی آن طرفین است الزم خارجی نسبت یک داشتن برای اساس
 چگونه. دارندنمی الزم را ثابت ثبوت و دانندمی الزامی را لهمثبت ثبوت تنها یهفرع قاعده
. عنوان یکی از طرفین ـ خارجیت ندارداما ثابت ـ به باشد خارجی نسبت است ممکن

 باید و است ثابت الزامی و لهمثبت خارجیت خارجی، نسبت یک داشتن برای بنابراین
. «الثابت و لهالمثبت لثبوت فرع لشیء شیء ثبوت» :ردکبازنویسی چنین را فرعیه قاعده

 : گویدمی چنین باب این در دشتکی
 لم فاذا فخارجاً خارجاًان و فذهناً ذهناًان المنتسبین فرع النسبهان علیک یذهب ال»
دشتکی، الحاشیه القدیمه ...«)خارجیه نسبه بینهما یتحقنلم الخارج فی احدالطرفین یکن
 1.(53 ، برگدشتکی، الحاشیه القدیمه ب ؛42 ، برگالف

 به را فرعیه قاعده مقتضای مشهور: «شودنمی لشیء موجود نفسه، فی معدوم» ب.
 معدوم تواندمی محمول اما موجود موضوع، آن براساس که دهندمی توضیح ایگونه
 برای محمول و است «المر امر ثبوت» معنای به ایجابی حمل سویی از. باشد نفسه فی

 باشد؟ لشیء موجود و نفسهفی معدوم چیزی است ممکن چگونه. است موجود موضوع
 . است سیناابن آن از واقع در استدالل این

 الیکون ما فإن لشیء؟ موجودا نفسهفی المعدوم یکون فکیف الصفة معدومة، کانتإن»
 (289 ، بهمنیار، 33 ،سینا ابن) .«للشیء موجودا یکوننفسه،یستحیل أنفی موجودا

سینا، با ظاهر متن فوق سازگار است اما دوانی به قرینه تفسیر دشتکی از متن ابن
که به آنکه خواهیم دید مالصدرا بیدارد. چنانصدر عبارت تفسیر دیگری از متن فوق

 گزیند. سینا اشاره کند، تفسیر دشتکی را بر میتفسیر دوانی از متن ابن
 

  فرعیت. 3-1

 هرگونه و شمردت ب برای الف بر ثبوت الف را امری بدیهی میفرعیت ثبو دشتکی،
 . کندمی نفی را از آن تخصیصی

 له المثبت وجود علی موقوف للشیء الصفه ثبوت بان القائله المقدمه اذ بحث فیه و ...»
 2.(13 دشتکی، الحاشیه القدیمه الف، برگ) ...«الوجودصفه عنها العقل الیستثنی بدیهیه قاعده

                                                                                                                                        
الحاشـیه  )دشتکی،  .استجدید استداللی شبیه به دلیل فوق دارد که قدری با آن متفاوت حاشیه در دشتکی. 1

 .(22برگ همو، الحاشیه الجدیده ج، ،23 برگ همو، الحاشیه الجدیده ب، ،52برگ الجدیده الف،

 بدیهی است که در قاعده فرعیه منتخب دشتکی، اوالً فرعیت حضور ندارد؛ چون موضوع و محمـول . 2
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 دوانی نزد فرعیه اعدهق .2

با بررسی مجموع حواشی دوانی بر تجرید، سازمان فکری دوانی را براساس چینش 
ایم که در این چینش خاص، قاعده فرعیه را حاصل نظریه حمل و خاصی تنظیم نموده

دانیم. بر این اساس ابتدائاً به صورت اجمالی انواع مطابن حمل و نظریه اتصاف دوانی می
رسیم و در ادامه تاثیرات آن و انواع مطابن حمل از دیدگاه دوانی را بر مینظریه حمل 

 نماییم.در باب اتصاف و قاعده فرعیه را بررسی می
 
 حمل نظریه. 1-2

باشد. او تغایر مفهومی را می ب و الف میان اتحاد و تغایر نیازمند ،«است ب الف» حمل
 (330 ،همان ،1/327قوشچی، ) داند.الزم می« الف ب است»در حمل 

 الف اتحاد» صورت به را «است ب الف» محمول، و موضوع اتحاد متعلن باب دوانی، در
 .کندمی تفسیر «وجود در ب و

 مورد «معدوم العنقاء» و «اعمی زید» نظیر قضایایی بواسطه حمل نظریه از فقره این
  (328 )همان، .شوندمی واقع تهدید

 را محمول و موضوع خارجی وجود وجود، در مولمح و موضوع اتحاد که است بدیهی
 معدوم خارج در محمول و موضوع یا و باشد معدوم خارج در محمول اگر حال. دارد الزم

 نظریه این. شودمی مواجه چالش با وجود در محمول و موضوع اتحاد حمل نظریه باشند،
 برآید؟ قضایا قبیل این تبیین عهده از تواندمی چگونه

 به و گوید پاسخ شده یاد هاینقض از دارد سعی خود حمل نظریه فظح با دوانی
 .سازد پیاده هم قضایا قبیل این در حتی را خود نظریه نوعی

بالعرض را مبنای  و بالذات به خود، توسعه وجود دوانی برای حفظ نظریه حمل
 (336 همان،) .دهدتحلیل خویش قرار می

                                                                                                                                        
 ری، فـرع بـر   دو حاکم نیست تا ثبوت یکی بر دیگاند و دوئیتی میان آندر این تحلیل شیء واحدی

است و معنی ندارد الـف و ب متحـد بـا    باشد. ثانیاً ثبوت موضوع و محمول در خارج الزمثبوت دیگری
ها فاقد خارجیت باشد. متن ذیل در بازسازی قاعده فرعیه برآمده از نظریـه  یکدیگر بوده اما یکی از آن

 الحملیـه  الموجبـه  فـی  المحمـول  و الموضـوع  ان اعلـم  و» حمل دشتکی کمک شایانی خواهد نمـود: 
همـو،  ) ...«اآلخـر  دون موجـودًا  احـدهما  یکون فکیف الخارج فی واحدًا شیئاً معاً کانا الصادقه الخارجیه

نظریـه حمـل سـید    ». در مقالـه  (52 ، بـرگ همو، الحاشیه القدیمه ب؛ 42 ، برگالحاشیه القدیمه الف
 ایم.داخته( به این بازسازی پر113حسینی، سعیدی مهر، «)صدرالدین دشتکی
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 آن عرضیات و باشندمی موجود بالذات نآ ذاتیات و ذات گردد، موجود زید هرگاه
 (337همان، ) .باشند می موجود بالعرض

 به را وجود در اتحاد بالعرض، وجود و بالذات وجود دوگانه اقسام به توجه با دوانی،
 در ماهیت از فردی وقتی کهآن توضیح. دهدمی توسعه بالعرض اتحاد و بالذات اتحاد
 آن عرضیات و موجودند بالذات فرد، این در ماهیت این ذاتیات گردد،می موجود خارج

 با شیء اتحاد و بالذات اتحاد خود، ذاتیات با شیء اتحاد. موجودند بالعرض صورت به
 و مفهومی تغایر از عبارت حمل، اساس؛ این بر. است بالعرض اتحادی خود، عرضیات

 و بالذات تحادا از اعم اتحاد، مطلن. است محمول و موضوع میان وجودی اتحاد مطلن
 (110، همان) .است بالعرض اتحاد از اقوی بالذات اتحاد ولو است بالعرض اتحاد

 ذاتیات حمل در وجودی اتحاد اوالً داردمی روا اتحاد معنای در که ایتوسعه با دوانی
 «اعمی زید» مانند قضایایی به نقض از کندمی سعی ثانیاً و دهدمی توضیح را ذات بر

 .نماید تصویر وجود در اتحاد زمره در هم را قضایا دست این و گفته پاسخ
 .«بالعرض او بالذات یکونان من اعم الوجودفی االتحاد مطلن الحمل مطلن معنی بل»

 (328همان، )
 «اعمی زید» نظیر معدوله موجبه قضایای اصلی اشکال گفته پیش نکات به توجه با
 و بالذات از اتحاد اعمیت براساس. است محمول و موضوع میان وجودی اتحاد عدم

 خارج در هم آن ذاتیات سائر و حیوان انسان، گردد، موجود خارج در زید هرگاه بالعرض،
 اعمی، زید، خارجی وجود با سو دیگر از. زیدند عین ذات، حیث از چون شوند؛می موجود
... و یضاب اعمی، بالعرض زید، چون شوند؛می موجود خارج در هم عوارض سائر و ابیض
 به بالعرض را زید وجود دلیل همین به. نیست... و ابیض اعمی، ذات حسب به ولو است

 اعمی، و زید میان وجودی اتحاد از حاکی همین و دهیممی نسبت... و ابیض اعمی،
دوانی  .موجودند زید وجود به بالعرض امور این دهدمی نشان و است... و ابیض
 .را شاهدی بر این اتحاد می داند« زید در خانه است»ای به ج «است خانه در اعمی»تعبیر

 ( 200 همان، ،151 همان،  ،125همان،  )
 به را خود استاندارد حمل نظریه فوق، نقض دو از دوانی گوییپاسخ به توجه با

 .نمایدمی تثبیت «وجود در اتحاد ـ مفهومی تغایر» صورت
 
 حمل مطابق انواع. 2ـ2

 به اتحاد توسعه با او. داندمی «وجود در اتحاد ـ مفهومی تغایر» از عبارت را حمل دوانی
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 اتحاد قبیل از را آن و گویدمی پاسخ «اعمی زید» نقض از بالعرض اتحاد و بالذات اتحاد
 .نمایدمی تصویر بالعرض

 زمره در و دارند قرار دوانی تبیین سوی یک در ذاتیات و ذات تحلیل این براساس
 سوی در ـ فوقیت ابیض، اعمی، مانند  ـ عرضی امور همه و باشندیم بالذات اتحادهای

دوانی در ادامه به  .باشندمی بالعرض اتحادهای قبیل از و دارند جای او تبیین دیگر
 تبیین فارق محموالت با اتحاد بالعرض می پردازد.

 :داندمی نوع چهار بر را حمل مصداق و مطابَن او
 .است زید ذات خصوص ـ «انسان زید» نظیر ـ اتیاتذ در حمل مصداق و مطابَن ـ1

 ( 94 برگ ،دوانی، الحاشیه االجد، 233همان، )
 چون نیست؛ ذات خصوص بالعرض اتحادهای در حمل مصداق و مطابَن طبیعتاً

 این و است الذاتحیثمن محمول با ذات عینیت معنای به ذات خصوص بودن مطابَن
 بالعرض اتحادهای همه در اساس این بر. است یجار بالذات اتحادهای در تنها فرض
 به بسته. کندمی آفرینی نقش حمل مصداق و مطابَن در ذات خصوص از غیر امری

 نقش ـ بالعرض اتحاد معنای به ـ حمل مصداق و مطابَن در ذات بر عالوه که اموری
 :کردیاد آن برای مصداق و مطابَن نوع سه از توانمی دارند
 عنوان به. است آن در حالّ محمول مبدا همراه به موضوع حمل، مطابَن گاهی ـ1
 . باشدمی بیاض و جسم ذات «ابیض الجسم» حمل مطابَن مثال
. است موضوع با مباین دیگری امر همراه به موضوع ذات حمل، مطابَن گاهی ـ2

  از این دست است. «االرض فوق السماء» مطابن حمل. اندگونهاین اعتباری اضافات
 حمل. است ـ موضوع ذات نه ـ خاص حالتی با موضوع حمل مطابَن گاهی ـ3

 عقل اما زید در خارج موجود است تنها. انددست این از ـ «اعمی زید» نظیر ـ عدمیات
 مقایسه بصر با را زید تا است ـ بصر ـ زائدی امر مالحظه نیازمند زید بر اعمی حمل برای

 زید» حمل مطابَن اساس این بر. کند حکم یدز جسم با آن مصاحبت عدم به و نموده
   (1/233قوشچی، ) .است «نداشتن بصر حالت در زید وجود» ،«اعمی
 در دوانی توسعه آید؛می دوانی یاری به فراوانی موارد در فوق تحلیل نگارنده نظر به
ریه تاثیر نظ از اینمونه مشتقات از او تحلیل و فرعیه قاعده از او تحلیل اتصاف، معنای

 او نظریه ریشه عنوان به باید و است دوانی فکری سازمان در حمل مطابَن انواع حمل و
 .گیرد قرار دقت مورد
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  اتصاف نظریه. 3-2

 :داردمی روا اتصاف معنای در ایتوسعه شمرد،می حمل مطابَن از که انواعی براساس دوانی
 سواء باحدالوجهین المشتقات فی المحمول بمبدا اتصافاً للموضوعان قطعاً نعلم انا...»
 (145 همان،) .«منه منتزعاً بکونه او به بقیامه کان

 اتصاف و جسم به بیاض قیام قبیل از را «ابیض الجسم» در موجود اتصاف دوانی
 (328همان، ) .داندمی زید از عمی انتزاع قبیل از را «اعمی زید» در موجود
 مطابَن چون گردد؛می حاصل جسم به بیاض مامانض با بیاض، به جسم اتصاف بیان دیگر به

 زید استالزم  عمی به زید اتصاف برای اما. استجسم در حالّ بیاض و جسم «ابیض الجسم»
 (118ص )همان،  .استآن از عمی انتزاع به قادر عقل که باشد وجود از اینحوه دارای

 ،«انسان زید» نظیر قضایایی و اتصاف اول نوع قبیل از «ابیض زید» نظیر قضایایی
 .باشندمی اتصاف دوم نوع از «اعمی زید» و «االرض فوق السماء»

 مطابَن در دوانی خاص تحلیل از برآمده اتصاف معنای در فوق توسعه که است بدیهی
 .است حمل مصداق و

 

 فرعیه قاعده. 4-2

ت و له، ثبوت ثابقاعده فرعیه مورد نظر دوانی نیز در سه ساحت ضرورت ثبوت مثبت
 شود. وت ثابت با بسط بیش تری بررسی مییابد و ثبفرعیت تدوین می

 

 لهمثبت ثبوت ضرورت. 4-2-1

 جوید:سینا استناد میدوانی نیز مانند دشتکی جهت اثبات ضرورت ثبوت مثبت له به متنی از ابن
 غیر قولنا نفس الن ال موجود المعدوله االیجابیه القضایا فی لالیجاب موضوع کل»

 علی یقع غیرعادل نفس کان سواء ذلک یقتضی االیجاب الن لکن ذلک یقتضی دلعا
  (1/82سینا،  ، ابن126همان، ) ...«الموجود علی اال یقع ال او المعدوم و الموجود

وجود ندارد. از دیدگاه دوانی « یصدقفی ان»سینا، عبارت در نقل دوانی از متن ابن
 موضوع ثبوت مقتضی موجبه، قضایای در وجودم ثبوتی ایجاب حملی و به عبارتی ربط

 .باشدنمی محمول خصوصیت دلیل به ایجابی هایحمل در موضوع ثبوت الزام و است
 1.(399 همان،، 12/126فوشچی، )

                                                                                                                                        
مساله اتصـاف ماهیـت بـه    »تفاوت اختالف نسخه فوق و رویکرد مالصدرا به این اختالف را در رساله دکتری . 1

 ایم.به تفصیل بیان نموده (74)حسینی، رساله مساله اتصاف ماهیت به وجود، « وجود در حکمت متعالیه
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ترین استدالل دوانی جهت اثبات ضرورت ثبوت مثبت له، نظریه حمل و انواع مهم
 کلی دسته سه در را حمل مصداق و مطابَن مطابن حمل به تقریر اوست. دوانی

 تحقن خارج در محمول مبدا همراه به ذات ها،حمل از ایپاره در. کندمی جایگذاری
 و دارد تحقن خارج در موضوع ذات تنها قضایا ایپاره در. باشندمی حمل مطابَن و دارند

 موجبه هایحمل همه مطابَن در متقین قدر بنابراین. است انتزاعی امری محمول،
 .بود خواهد کاذب مزبور قضیه اال و باشدمی خارج در موضوع ذات تحقن لزوم یه،خارج

 خارجی تحقن به «اعمی زید» نظیر قضایایی در اتصاف بیان؛ دیگر به( 233همان، )
 این برای. نمود انتزاع آن از را محمول بتوان که طوری است؛ خاص حیثیتی با موضوع

 (228همان، ) .باشد خارج در موضوع باید حتماً مهم
 

 ثابت ثبوت ضرورت عدم. 4-2-2

. شد یاد سابن در که استایگانهسه اقسام از اعم حمل، مطابَن اوالً است معتقد دوانی
 در ایتوسعه استالزم اند،کرده طراحی حمل مطابَن در که ایگانهسه براساس ثانیاً

 یا الف به ب قیام از اعم را ب به الف اتصاف توسعه، این براساس و دارندروا اتصاف معنای
 :نمایدمی بیان چنین را اتصاف معنای فوق نکته دو برآیند. دانستند الف از ب انتزاع
 الموصوف یکون ان هو الخارج فی او االمر نفس فی االتصاف معنی ان ذلک تحقین»

 .«مصداقه و علیه الصفه تلک حمل مطابن یکون بحیث احدهما فی وجوده بحسب
 (228همان، )

 که باشدمی موجود وجود از ایگونه به الف که استمعنی این به ب، به الف اتصاف
 ساختن الزامی عین در اتصاف، از معنی این. قرارگیرد الف بر ب حمل مطابَن بتواند
 اتصاف از معنی این براساس چون داند؛نمی الزامی را صفت وجود موصوف، خارجی وجود

 را صفت آن بتواند آن مالحظه با عقل که باشد برخوردار ودوج از اینحوه از موصوف اگر
 .استکافی مزبور اتصاف برای کند، انتزاع
 زید. استخارجی وجود حسب به زید ،«اعمی زید» حمل مطابَن و مصداق مثال عنوان به
 این. نماید انتزاع آن از را عمی آن مالحظه با تواندمی عقل که است وجود از اینحوه دارای
 .ندارد الزم را صفت وجود و دارد الزم را خاص وجه بر موصوف وجود صرفاً معنی

 :است مواجه اصلی چالش سه با دوانی این دیدگاه
 است این نسبی معانی خصوصیت. باشدمی طرفین به قائم و نسبی معنایی اتصاف ـ1
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 بر .شد خواهند محقن ظرف همان در هم نسبت طرفین شوند، محقن ظرفی هر در که
 خارجی اتصاف طرف دو عنوان به صفت و موصوف استالزم اتصاف بودن نسبی مبنای
 نسبی با صفت خارجیت عدم و موصوف خارجیت به حکم و دو آن میان تفکیک و باشند
 طرفین اثبات جهت دشتکی بیان همان اشکال این. نیست سازگار اتصاف معنای بودن

 (118 همان، ص ،228همان، ) .است اتصاف ظرف در اتصاف
 میان او (147دوانی در پاسخ به این اشکال تحت تاثیر جرجانی قرار دارد. )همان، 

 او عقیده به نماید؛می تفکیک باشد اتصاف ظرف خارج که این و اتصاف خارجی تحقن
ندارد و قانون اتصاف مربوط به  تحقن خارج در اتصاف اما است اتصاف ظرف خارج اگرچه

 (228همان، ) ت.ظرف تحقن اتصاف اس
 که جویدمی استناد بهمنیار از عبارتی دشتکی جهت اثبات لزوم تحقن ثابت، به ـ2
 :است قرار این از دشتکی استناد مورد عبارت. داندمی سیناابن آن از را آن دوانی
؛ 1/33 سینا، ابن) «لشیء موجوداً یکونآن یستحیل نفسهفی موجوداً یکون ال ما»

 (289 ،بهمنیار
 است،نفسهفی وجود فاقد صفت که مادامی فوق، متن براساس است معتقد تکیدش

 انکار معنای به صفت خارجی وجود نفی اساس این بر. بیابد للموصوف وجود تواندنمی
 .است غیر برای صفت وجود و اتصاف
 چنین باید را سیناابن مراد او عقیده به. دارد متن این از دیگری روایت دوانی اما

 ؛«لشیء موجوداً یکون ان یستحیل اصالً نفسهفی موجوداً یکون ال ما: »نمود عبیربازت
 کلی به و باشد اینفسهفی وجود هرگونه فاقد ب «است ب الف» حمل در اگر یعنی

 نفسهفی وجود دارای وجود انحاء از نحوی هیچ به که نشود محسوب مطلن موجود
 .بیابد آخر لشیء وجود تواندنمی نیست،
  فی وجود باشد، الف برای لغیره وجود دارای خارج در ب اگر بازتعبیر این اساسبر
 وجود دارای وجود انحاء از نحوی در ب است الزم بلکه آیدنمی الزم خارج در ب نفسه

 .نگردد محسوب مطلن معدوم و باشد نفسهفی
 مدعای خود عبارت صدر در سیناابن. است سیناابن عبارت صدر دوانی، روایت شاهد

 المعدوم» حمل قالب در وقتی: گویدمی کرده طرح را «عنه یخبر ال المطلن المعدوم»
 :نیست خارج حال دو از «کذا» وصف گیریم،می نظر در معدوم برای حکمی «کذا

 موجودی صفت دارای معدوم فرض این در: است موجود نفسهفی «کذا» وصف. الف
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 معدوم آیدمی الزم و است موجود هم موصوف جرم ال صفت بودن موجود با و است
 .باشد موجود
 موجود نفسهفی معدوم است ممکن چگونه: باشد معدوم نفسهفی «کذا» وصف. ب
 .است دشتکی استناد مورد متن همان که باشد؟ آخر لشیء

 امری ،«نفسهفی موجوداً یکون ال ما» از مراد است معتقد بحث صدر قرینه به دوانی
. نباشد برخوردار نفسهفی وجود از ظرفی هیچ در و باشد بوده عدومم نفسهفی که است

 موجوداً یکون ال ما: »بگوید که داندمی تعبیرباز این به مجاز را خود دوانی دلیل همین به
 است. «اصالً نفسهفی موجوداً یکون ال ما» معنای به «نفسهفی

 از یکی در آن نفسهفی وجود بر تنها صفت لغیره وجود سینا،ابن متن از دوانی روایت براساس
 (1/229 قوشچی،) .نیست دال آن خارجی نفسهفی وجود بر اما دارد داللت وجود انحاء

 محمول نفسهفی وجود الزام عدم اتصاف، معنای تحلیل با دارد سعی دوانی که دیدیم ـ3
 :استنوع ود شامل و باشد می اعمی معنای دارای اتصاف دوانی نظر از. بگیرد نتیجه را

 «.الجسم ابیض»گردد؛ مانند می موصوف به ضمیمه وجود در صفتی اوقات گاهی. الف
 نماید مالحظه راآن عقل اگر که دارد قرار وجود از شکلی در موصوف اوقات گاهی. ب

  .«اعمی زید» کند؛ مانند انتزاع موصوف از را صفت آن تواندمی
 :است معتقد داردمی روا اتصاف معنای در که تعمیمی براساس دوانی

انضمام یا انتزاع صفت به  چون است ضروری اتصاف ظرف در موصوف وجود اوالً
 موصوف، فرع بر وجود موصوف است.

 خارجی، وجود از گاهی عقل چون نیست؛ ضروری اتصاف ظرف در صفت وجود ثانیاً
 .اندخارجی تحقن فاقد امور این که آن حال و نمایدمی انتزاع را سلبی یا اضافی اموری

 (21برگدشتکی، الحاشیه الجدیده ب، )
 :گویدمی دوانی بیان نقد مقام در دشتکی

 وجود تنها که داد تعمیم ایگونه به را اتصاف توانمی باشد، اتصاف تعمیم بر قرار اگر
 :است دوگونه بر اتصاف: گفت توانمی مثالً. نباشد الزم موصوف وجود و آورد الزام به را صفت
 اتصاف مانند گیرد؛می شکل وجود در موصوف به صفت انضمام به اتصاف گاهی. لفا

 .بیاض به جسم
 تواندمی نماید مالحظه را آن عقل اگر که باشدمی وجود از شکلی به صفت گاهی. ب

 .فرس به «الفرسیه له ما» اتصاف مانند. نماید انتزاع آن از را موصوف
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 و طلبدمی اتصاف ظرف در را صفت وجود اتصاف، از اخیر معنای که است بدیهی
همو، ) .رفت نخواهد تالی این بار زیر دوانی که آن حال. ندارد الزم را موصوف وجود

، همو، الحاشیه 21 ، برگهمو، الحاشیه الجدیده ب ،46 ، برگالحاشیه الجدیده الف
 (20 برگ الجدیده ج،

 مورد مالصدرا توسط بعینه یدوان علیه دشتکی گانه سه خواهیم دید که نقدهای
 نقدها همین محوریت با فرعیه قاعده باب در هامتن برخی در و گرفته قرار استفاده

 (1/336، شیرازی، الحکمه المتعالیه) .گیردمی را دشتکی جانب
 

 فرعیت انکار. 4-2-3
بر برد و صرف استلزام ثبوت ب برای الف لزوم ثبوت پیشینی الف را زیر سوال می دوانی،

داند؛ ولو ثبوت الف، بعد از ثبوت ب یا همزمان با ثبوت ب و یا ثبوت الف را کافی می
اند که دوانی از فرعیت دست حتی بواسطه ثبوت ب باشد. موارد نقض فراوانی سبب شده

 1دارد و به استلزام اکتفاء نماید.بر
فرعیه را از  شود که باید نظام فکری دوانی در باب قاعدهبا توضیحات فوق روشن می

گذر نظریه حمل او دنبال کرد. نظریه حمل دوانی عبارت از اتحاد در وجود است. او با 
توسعه وجود به بالذات و بالعرض، اتحاد در وجود را هم به اتحاد در وجود بالذات و 

را تبیین « زید اعمی»تواند قضایایی مانند دهد. این توسعه اگرچه میبالعرض توسعه می
تبیین نشده است. او برای تبیین « زید ابیض»و « زید اعمی»همچنان فرق میان کند اما 

های با اتحاد بالعرض، به سراغ انواع مطابن حمل رفته و چهار نوع مطابن برای حمل
کنند که ضرورت ثبوت نماید. انواع مطابن حمل اوالً به او کمک میحمل معرفی می

به او در نفی ضرورت ثبوت ثابت یاری می رسانند. له را به اثبات برساند و ثانیاً مثبت
باشند. بر این رسان او میموارد نقض بسیاری هم در نفی فرعیت و کفایت استلزام یاری

ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت »اساس قاعده مورد دفاع دوانی عبارت خواهد بود از 
 «.له ال الثابتالمثبت

                                                                                                                                        
قاعده فرعیه در سازمان فکـری  حسینی، ) «الدین دوانی قاعده فرعیه در سازمان فکری جالل»در مقاله . 1

جا ها را از مواضع مختلف آثار او استخراج و یکبار تمامی این نقض( برای اولین73الدین دوانی،  جالل
های ناقصـی از  شود که مالصدرا در برخی مواضع نقلها روشن میایم. با توجه به این نقضبیان نموده

حسـینی،  « )مساله اتصاف ماهیت به وجود در حکمت متعالیـه »ری . رسال دکتـ ک)ن است.دوانی داشته
 (.110رساله مساله اتصاف ماهیت به وجود، ص
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 قاعده فرعیه مالصدرا .3

له، ثابت و فرعیت زد مالصدرا را باید در سه قالب ضرورت ثبوت مثبتقاعده فرعیه ن
 مورد بحث قرار داد.

 
 لهمثبت ثبوت ضرورت. 1-3

 برد:له نام میبراساس احصاء نگارنده مالصدرا، از چند دلیل برای اثبات ضرورت ثبوت مثبت
 الف. 

صدرا بدیهی و له در ثبوت شیء لشیء از دیدگاه مالب. بداهت: بداهت ثبوت مثبت
همو، الحکمه  ،185 همان،، 150 ،الهدایه همو، شرحمطابن با غریزه انسانی است. )

 (7/278؛ همان، 334 همان، ،3/262 المتعالیه،
ها به نفع اثبات ج. صدق ایجاب حملی: صدق موجبه حملیه، یکی از استدالل

با تفسیر متنی از که دیدیم این استدالل همراه باشد. چنانله میضرورت ثبوت مثبت
 کند: سینا را چنین نقل میسینا است. مالصدرا عبارت ابنابن

القضیه االیجابیه المعدوله موجوداً الن قولنا غیر یکون الموضوع فیانما اوجبنا ان»
همو، « )یصدق...االیجاب الحملی یقتضی ذلک فی انعادل یقتضی ذلک لکن ال الن

 .(76 ،الهدایه شرح
سینا مطابن با نقل وجود دارد و نقل او از ابن« یصدقفی ان»را تعبیر در نقل مالصد

دشتکی و بر خالف نقل دوانی است. بدیهی است که مالصدرا، وجود رابط در قضایا را 
همو، دلیلی بر وجود موضوع نداند و صدق قضیه را دلیلی بر وجود موضوع بشمرد. )

 (1/262، الحکمه المتعالیه
الصدرا براساس مدل توسعه یافته اتصاف دوانی ـ که اتصاف را د. معنای اتصاف: م

دانست ـ وجود موصوف را در ظرف اتصاف اعم از انضمام ب به الف یا انتزاع ب از الف می
داند؛ چون مادامی که الف در خارج موجود نباشد، انتزاع ب از الف یا انضمام الزامی می

 (289 است. )همان،ب به الف ناممکن
است که استدالل فوق براساس مدل توسعه یافته نظریه اتصاف دوانی شکل  بدیهی

گونه که الزام ثبوت است. باید یادآور شد که مدل توسعه یافته اتصاف دوانی، همانگرفته
داند. اگر مالصدرا به مدل توسعه رساند، ثبوت ثابت را الزم نمیله را به اثبات میمثبت

کند، الزم است براساس ت الزام ثبوت مثبت له تمسک مییافته اتصاف دوانی جهت اثبا
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که مالصدرا در موضع  همین مدل توسعه یافته اتصاف، ثبوت ثابت را الزم نداند. درحالی
دهد و ثبوت دیگری از اسفار، به شدت مدل توسعه یافته اتصاف را مورد انتقاد قرار می

 2و1(.337 داند. )همان،ثابت را الزم می

 
 م یا عدم الزام ثبوت ثابت. الزا2-3

توان از دو دسته عبارت، باشند. میمتون مالصدرا ذیل این مساله متعدد و ناسازگار می
 یاد کرد که رویکردهای مختلفی در الزام یا عدم الزام ثبوت ثابت دارند:

 

 دانندنمی الزم را ثابت ثبوت که عباراتی. 2-3-1

 ذیل را در دسته عدم الزام ثبوت ثابت جای داد: توان عباراتبراساس احصاء انجام شده می
که دیدیم مالصدرا در موضعی از اسفار، مدل توسعه یافته اتصاف دوانی را الف. چنان

( قبول مدل توسعه یافته 2/289، همانگیرد. )له به کار میجهت اثبات الزام ثبوت مثبت
داند؛ ثبوت ثابت را الزم نمی کشاند،له را به الزام میگونه که ثبوت مثبتاتصاف، همان

 است.چون قبول انتزاعیاتی مانند کوری در نظریه اتصاف به معنای عدم الزام ثبوت ثابت
له و عدم الزام ثبوت ثابت را در یک متن برخی عبارات مالصدرا هم الزام ثبوت مثبت

 اند:از نظریه اتصاف بدست داده
ت ذلک الصفه لکن یتفرع علی ثبوت یتفرع علی ثبوان اتصاف شیء بصفه و ان لم»

 (1/414)همان، « الموصوف.
ای از عبارات به صراحت از جواز معدوم بودن محمول در خارج ب. مالصدرا، در پاره

 کند. به عنوان نمونه:را شاهدی بر آن ذکر می« زید اعمی»کند و قضایایی مانند یاد می
یکون یکون ثبوتیاً و قدالبه، قدکانت موجبه او س ان محمول العقود الحملیه سواء»

 (1/370)همان، « الخارج...عدمیاً فی
                                                                                                                                        

و عقـد   (1/370همـو،   نکــ : ایجـابی )  دو استدالل دیگر هم وجود دارد که مقبول صدرا نیست: حکم. 1
 (76 ،الهدایه همو، شرح نکـ :الوضع )

اسـت، عمـده   ون مالصدرا ناشی از الزام یا عدم الزام ثبوت ثابـت ها در متجا که عموم ناسازگاری . از آن2
لـه  های فوق به نفـع ثبـوت مثبـت   است. ذیل هر یک از استداللتمرکز مقاله روی ثبوت ثابت معطوف

« مساله اتصاف ماهیت به وجود در حکمت متعالیه»مباحث قابل تاملی وجود دارد که در رساله دکتری 
( به تفصیل مـورد رسـیدگی قرارگرفـت و شـاید     140اف ماهیت به وجود، حسینی، رساله مساله اتص)

 روزی همه جوانب قاعده فرعیه مالصدرا را در قالب مقاالتی به عرصه چاپ برسانم.
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له، عدمی بودن ایشان در موضعی دیگر از اسفار، در عین اصرار بر لزوم ثبوت مثبت
 شمرد:ثابت را مجاز می

له شیء من االشیاء فالحکم االیجابی یستدعی وجودالموضوع فکیف یثبت لما الثبوت»
 .(7/278 ،)همان« مر وجودیاً او عدمیاً کالعمی و الالبصر و الالکتابه...ـ سواء کان ذلک اال

 کند:مالصدرا در تعلیقه حکمت اشراق نیز به صراحت از عدم الزام وجود ثابت یاد می
علی انا نقول: نفس االیجاب بما هو ایجاب یستدعی صدقه وجود الموضوع ان ذهناً فذهناً »

 (76 الهدایه، ص )همو، شرح« المحمول وجودیاً او عدمیاً... و ان خارجاً فخارجاً سواء کان
 
 :دانندمی الزم را ثابت ثبوت که عباراتی. 2-2-3

 داد: های ذیل جایتوان عباراتی با این مضمون را در دستهمی
 تاریخ گوید: در در اسفار به مناسبت پاسخ به یکی از اشکالت فخر می مالصدرا. الف
 و معتقدند فلسفی ثانی معقوالت خارجی وجود به مشائین، که است مشهور فلسفه

 گروه دو میان توانمی مالصدرا، عقیده به. باشندمی امور این خارجیت منکر اشراقیین،
 خارجی ربطی وجود باب از را فلسفی ثانی معقوالت مشائین،: گفت و مصالحه برقرارکرد

 به درنتیجه مالصدرا. منکرند خارج در را معانی این مستقل وجود اشراقیین، و دانندمی
 وجود شکل به ولو ـ... و کوری امکان، مانند انتزاعیاتی در محمول خارجی وجود الزام
 .است نموده اذعان ـ رابط

 گوید:ایشان می
االعیان نفسه بحسبمن حقن االمر یعرف انه قدیکون الشیء ممتنع الوجود فی»

 (1/139همو، الحکمه المتعالیه، « )ر.الغیالوجود الرابطی بالقیاس الیممکن
مالصدرا در موضع دیگری از اسفار با صراحت تمام از لزوم موجود بودن محمول و 

  (1/337 کند. )همان،موصوف در خارج یاد می
مالصدرا، حداقل در دو موضع دیگر به وجود رابط داشتن محمول در انتزاعیاتی نظیر 

همو، مجموعه رسائل نکـ : اشراق اشاره دارد. ) کوری و برقراری مصالحه میان مشاء و
 (74، همو، مجموعه رسالئل فلسفی؛ رساله الشواهد، 361، الفوائد  فلسفی؛ رساله

هایی با مبنای الزام ثبوت ثابت را در دیگر آثار توان نگرشهای فوق میعالوه بر متن
 (199الهدایه.   همو، شرح ،7/214همو، الحکمه المتعالیه، نکـ : مالصدرا هم مشاهده کرد. )

تواند سرنوشت ثبوت ثابت را ترین متنی که میترین و مهمب. شاید سرراست
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 مطابَن انواع حمل، نظریه نقل مناسبت به مشخص کند، عبارتی از اسفار باشد. مالصدرا
 از مالصدرا. پردازدمی او دیدگاه نقد به دوانی، توسط اتصاف معنای در توسعه و حمل
 ثبوت و داندمی الزامی را لهمثبت ثبوت تنها او که کندمی استنتاج چنین انیدو ایده
 به گویا و باشدناقص می دوانی نظریه از مالصدرا تلقی دیدیم. شمردنمی الزم را ثابت
 فارغ. ندارد التفات دوانی فکری سازمان در اتصاف تحقن ظرف و اتصاف ظرف میان فرق

 دوانی دیدگاه بر انتقاداتی ارائه ضمن مالصدرا دوانی، از راصد تلقی نادرستی یا درستی از
 باشند:نماید که این ادله از قرار ذیل میمی ارائه ثابت ثبوت لزوم بر را خود ادله

 متغایر شیء دو میان نسبت الف، برای ب ثبوت یا ب به الف اتصاف دلیل اول:
 معنای و اندطرفین به قائم حرفی معانی و نسبت. است اتصاف ظرف در وجود بحسب
 و باشند بوده وعاء همان در هم آن طرفین است الزم باشد، محقن وعائی هر در حرفی

 واقع در کار این. دانست ذهنی را دو هر یا طرفین از یکی ولی خارجی را نسبت تواننمی
 .است حرفی معانی صحیح درک عدم معنای به

 االتصافظرف فی الوجودبحسب متغایرین شیئین بین نسبه االتصاف ان الحن و»
همو، ) .«تحکم فیه االتصاف یکون الذی الظرف فی اآلخردون الطرفین احد بوجود فالحکم

 (1/336الحکمه المتعالیه، 
 این استدالل عین دلیلی است که دشتکی جهت لزوم ثبوت ثابت بکار برده است:

 فاذا فخارجاً خارجاً ان و فذهناً ذهناً ان المنتسبین فرع النسبه ان علیک یذهب ال»
دشتکی، الحاشیه ) ...«خارجیه نسبه بینهما یتحقن لم الخارج فی الطرفین احد یکن لم

 .(53 ، برگ، همو، الحاشیه القدیمه ب42 برگ 7القدیمه الف، 
 نفسه فی المعدوم یکون کیف» بهمنیار و سیناابن از متنی به استناد. دلیل دوم

 نیست ممکن باشد، نفسهفی معدوم محمول، اگر این متن، براساس است. «لشیء موجوداً
 برخوردار نفسهفی وجودی از محمول است الزم بنابراین. گردد آخر لشیء موجود بتواند
  .باشد آخر لشیء موجود بتواند تا باشد

 خوانش با موافن و متن ظاهر با منطبن بهمنیار، و سیناابن متن از مالصدرا تفسیر
 المعدوم یکون ما» صورت به آن، صدر قرینه به را متن این دوانی اما استآن از دشتکی

 .گذشت سابن در آن شرح که کند می تفسیر «لشیء موجوداً یکون ال اصالً نفسهفی
دلیل سوم: مالصدرا، عین پاسخ نقضی دشتکی به مدل توسعه یافته اتصاف دوانی و 

یافته گوید: مدل توسعه صدرا میکند. مالاستنتاج عدم الزام ثبوت ثابت را بازگو می
بیند که بتواند صفت به آن ضمیمه گردد و یا از ای میاتصاف دوانی، موصوف را به گونه
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له الزامی و ثبوت ثابت ثبوت مثبت آن انتزاع شود. براساس مدل توسعه یافته اتصاف،
گفت: در  توان همین توسعه را در ناحیه صفت داد والزم نیست. به عقیده مالصدرا می
ای باشد که الف بتواند به آن ضمیمه یا از آن انتزاع اتصاف الف به ب، باید ب به گونه

له را در پی دارد. در حالی این گردد و این مهم الزام ثبوت ثابت و عدم الزام ثبوت مثبت
 (1/338شیرازی، الحکمه المتعالیه، تواند درست باشد. )که این نتیجه نمی

 این در. گیردمی نتیجه را ثابت ثبوت سه استدالل فوق، لزوم از انتاستع با مالصدرا
 «اعمی زید» مانند قضایایی در توانمی چگونه که گرددمی مواجه اشکال این با فرض
 داد؟ توضیح را ثابت ثبوت لزوم

 از ضعیفی حظ هم استعدادات و قوی اضافیات، ملکات، اعدام مالصدرا دیدگاه از
 هاآن در ثابت ثبوت لزوم از توانمی گیرند قرار محمول کسوت در اگر و دارند وجود
 حظ ضعیف وجود اعدام، همان وجود رابط اعدام در خارج است. (همانجا) .نمود دفاع

جا دیدیم که مالصدرا دو دسته عبارت ناسازگار در باب الزام یا عدم الزام ثبوت  تا این
مالصدرا جهت اثبات عدم الزام ثبوت ثابت،  است. از قضا، تنها استداللثابت بکار برده

های سه گانه او جهت مبنی قراردادن مدل توسعه یافته اتصاف دوانی است و استدالل
 است.های دشتکیاثبات الزام ثبوت ثابت، عین استدالل

کند که بدانیم مالصدرا در تحلیل قضایایی تر جلوه میاین ناسازگاری زمانی پررنگ
 است.  هم مختلف سخن گفته« هذا الوجود انسان»و « موجوداالنسان »مانند 
را تخصصاً از ذیل قاعده « االنسان موجود»عنوان مثال؛ مالصدرا در برخی مواضع  به

« االنسان موجود»داند و در برخی متون براساس جریان قاعده فرعیه در فرعیه خارج می
را تخصصاً از « االنسان موجود»گاه کند. مالصدرا هربرهانی به نفع اصالت وجود تدوین می

است ذیل قاعده فرعیه خارج ساخت، مدل توسعه نیافته قاعده فرعیه را مبنی قرار داده
همو، ؛ 27، همو، المشاعرنکـ : داند. )که از آنِ دشتکی بوده و ثبوت ثابت را الزم می

 ئل القدسیه،، همو، سه رساله فلسفی؛ المسا22مجموعه رسائل فلسفی؛ رساله الشواهد، 
را « االنسان موجود»( و هرگاه 117 ، همو، مجموعه الرسائل التسع؛ رساله االتصاف،17

دهد که از است، مدل توسعه یافته فرعیه را مبنی قرار میمشمول قاعده فرعیه قرار داده
، سه رساله 13، همو، المشاعرنکـ : داند. )آنِ دوانی بوده و ثبوت ثابت را الزم نمی

همو، مجموعه الرسائل  ،1/50همو، تفسیر القرآن الکریم،  ،10المسائل القدسیه،  فلسفی؛
 .(10 الفلسفی؛ رساله الفوائد، 

هرجا این قضیه را مشمول « هذا الوجود انسان»الحملی هلیات بسیطه در مدل عکس
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همو، دهد. )داند، مدل فرعیه توسعه یافته دوانی را مبنی قرار میقاعده فرعیه می
( چون براساس قاعده فرعیه دشتکی، ثبوت 117 عه الرسائل التسع؛ رساله االتصاف،مجمو

گونه که قرار است و در تحلیل هلیات بسیطه، همانثابت هم مانند ثبوت مثبت له الزامی
گرفتن ماهیت در کسوت موضوع، منجر به لزوم ثبوت پیشینی موضوع و تسلسل 

کند؛ چون ثبوت هم، ایجاد اشکال میشود، قرارگیری ماهیت در سکوت محمول  می
 ثابت هم الزم است و حال آن که براساس اصالت وجود، ماهیت تحقن ندارد.

مالصدرا در اسفار با صراحت مدل توسعه یافته دوانی از قاعده فرعیه را مبنای تحلیل 
 دهد:الحملی هلیات بسیطه قرار میعکس
الوجود او یکون مام الصفه الی الموصوف فییکون بانضاالتصاف بالشیء اعم من ان الن»...

 1.(2/289)همو، الحکمه المتعالیه، « وجود الموصوف بحیث ینتزع العقل منه تلک الصفه.
 ایم:در پایان متذکر می شوم که در آثار مالصدرا با دو تقریر از قاعده فرعیه مواجه

ثبوت شیء لشیء »الف. در برخی عبارات، قاعده فرعیه مورد نظر مالصدرا به صورت 
 همان، ،336 همان، ،1/43همان، نکـ : گردد. )تحلیل می« له و الثابتفرع لثبوت المثبت

، همو، 361 همو، مجموعه رسائل فلسفی؛ رساله الفوائد، ،7/214 ؛ همان،139
 .(235. همان ،119 همان، ،74 الهدایه، شرح

فته اتصاف تدوین یافته و باید بدانیم که قاعده فرعیه فوق، براساس مدل توسعه نیا
له و ثبوت برآمده از تحلیل دشتکی است. براساس این تقریر از قاعده فرعیه، ثبوت مثبت

 است. ثابت الزامی
ثبوت شیء لشیء او »ب. در برخی عبارات، قاعده فرعیه مورد نظر مالصدرا به صورت 

فرع لوجود  انضمام شیء الی شیء او اعتبار شیء مع شیء او انتزاع شیء من شیء
همو،  نکـ :است. ) بیان شده« له او ال اقل مستلزم للمغایره بینهما فی الثبوتالمثبت
همو، سه رساله  ،10، همو، مجموعه الرسائل الفلسفی؛ رساله الفوائد ،13 ،المشاعر

 .(10فلسفی؛ المسائل القدسیه، 
است و بر  هقاعده فرعیه فوق، براساس مدل توسعه یافته اتصاف دوانی شکل گرفت

                                                                                                                                        
دادن ریشه ناسازگاری عبارات مالصـدرا در تحلیـل قاعـده    است، نشان چه در این مقاله مورد توجه . آن1

کـه نظریـه نهـایی مالصـدرا در بـاب ایـن       باشد. در باب ایـن وت ثابت میفرعیه و الزام یا عدم الزام ثب
ها چیست؟ باید به اختالف میان عالمه و سبزواری در تعلیقـات اسـفار پرداخـت. در مقالـه     ناسازگاری

حسینی، مساله اتصاف ماهیت به وجود در فلسفه « )مساله اتصاف ماهیت به وجود در فلسفه مالصدرا»
 مر خواهیم پرداخت.( به این امالصدرا
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 داند.له را الزم و ثبوت ثابت را الزامی نمیهمین اساس ثبوت مثبت
داد که نظریه نهایی مالصدرا در تحلیل قاعده فرعیه، در مقاالت دیگری نشان خواهیم

یابد و دیدگاه دشتکی مقبول اوست و براساس مدل توسعه نیافته اتصاف سامان می
باشد. اگر بتوان قاعده فرعیه به روایت دشتکی میشواهدی جهت اثبات این امر در دست 

را مقبول مالصدرا دانست، تمامی مواضعی که مالصدرا براساس قاعده فرعیه دوانی به 
 است. های خویش پرداخت محتاج بازسازیطرح دیدگاه

 
 . فرعیت3-3

است. برای است که برای ثبوت ب برای الف، ثبوت پیشینی الف الزممالصدرا معتقد
های دوانی پاسخ گوید. مالصدرا در مواضع مختلف و به است به نقضمثبات این نکته الزا

 1های دوانی دفاع کند.صورت پراکنده سعی دارد از فرعیت در برابر نقض
 

 گیرینتیجه

است؛ گاهی ثبوت ثابت  قاعده فرعیه در اندیشه مالصدرا به صورت ناسازگار روایت شده
شمرد. نشان داند و در برخی متون ثبوت ثابت را الزم نمیم میرا در قاعده فرعیه الز
های مالصدرا رسد و همه استداللها به جدال دوانی و دشتکی میدادیم این ناسازگاری

به نفع الزام ثبوت ثابت یا عدم الزام آن مربوط به دوانی و دشتکی است. تعیین تکلیف 
است که اگر خوانش دشتکی را نظریه هماین ناسازگاری در اندیشه مالصدرا به قدری م

نهایی مالصدرا بدانیم، تعریف او از معقوالت ثانی فلسفی تغییر خواهدکرد. روشی که در 
های صدرا در تقابل با منابع اندیشه اوست؛ بر این صدراپژوهی الزم است، خوانش اندیشه

این متون شکل اساس برای فهم متون مالصدرا باید این متون را در سنتی خواند که 
اند؛ یعنی در تقابل با متون میرداماد، دوانی و دشتکی. پژوهش حاضر سعی دارد گرفته

 با بکارگیری این شیوه خوانش نوینی از مالصدرا بدست دهد.

                                                                                                                                        
حسـینی، رسـاله مسـاله اتصـاف     ) «متعالیـه  حکمت در وجود به ماهیت اتصاف مساله» دکتر رساله در. 1

 مختلـف  هایقسمت از را دوانی هاینقض به مالصدرا هایپاسخ ایمکرده سعی( 160ماهیت به وجود،
 و الوجـود عـارض  میـان  ذاریگـ فـرق  مالصـدرا،  هـای پاسخ در نکته ترینمهم. نماییم استخراج او آثار

 .است الماهیه عارض
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