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  چكيده
باحث منطقي كه با پذيرش اصالت وجود يكي از م

يا » حمل« مسئلة شود ميدستخوش تحول جدي 
گيري با بهره مسئلهمالصدرا در اين . است» هوهويت«

جمهور  ةاز اصالت وجود و فروع برآمده از آن، نظري
و متناسب با مباني وجودي خود  اصالححكما را 

در فلسفة مالصدرا بر خالف . بازسازي كرده است
حقيقت هر حملي نوعي اتحاد  ،اه جمهور حكماديدگ

در وجود است، همچنين عالوه بر وحدت و كثرت، 
ركن سومي در تحقق حمل دخالت دارد و آن رجوع 

مالصدرا در آثار خود حمل . وحدت به كثرت است
اولي را به سطحي باال ارتقا داده كه مختص به فلسفة 
 او است و تنها بر مبناي اصالت و تشكيك وجود

 ،تواند به كار گرفته شود؛ در اين سطح، حمل اولي مي
اتحاد در وجود  ،اتحاد در وجود اجمالي و حمل شايع

همچنين او حمل حقيقت و رقيقت را . تفصيلي است
 .افزوده استبه عنوان قسمي مستقل به اقسام حمل 

حمل، هوهويت، اصالت وجود، حمل : واژگان كليدي
  .مالصدرارقيقت، اولي، حمل شايع، حمل حقيقت و 
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Abstract 
One of the logical debates that changes 
drastically with the acceptance of the principality 
of existence is the problem of predication or 
identity. Using the principality of existence and 
its corollaries, Mulla Sadra was able to change 
the popular view regarding this subject and make 
it compatible with his own views regarding 
existence. In the philosophy of Mulla Sadra, in 
contrast to the view of the majority of 
philosophers, the reality of every predication is a 
type of unity in existence. Aside from unity and 
multiplicity, there is a third element presents in 
predication. That is the idea that multiplicity goes 
back to unity. In his writings, Mulla Sadra 
elevated primary predication to new heights - in 
such a manner that it became specific to his own 
philosophy. This was such that this type of 
predication could only be used based upon the 
principality and gradation of existence. At this 
level, primary predication is the unity in a concise 
being and common predication is the unity in a 
detailed being. Also, he added the 'Predication of 
reality and delicacy to the existing categories of 
predication. 
 

Kaywords: Predication, identity, the Principality 
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  مقدمه
يكي از مباحثي كه با پذيرش اصالت وجود 

. است» حمل«مسئلة  شدهدستخوش تحول جدي 
دربارة مسئلة حمل چند پژوهش صورت گرفته كه 

حمل اولی و حمل توان از ميان آنها به كتاب مي
تبيين وجودشناختي حمل از نظر «و مقالة  شایع

اشاره كرد، اما هيچ » مالصدرا و عالمه طباطبايي
ز آنها به طور جامع در صدد تبيين يك ا
. اندهاي مالصدرا در بحث حمل برنيامده نوآوري

در اين مقاله ابتدا ديدگاه جمهور حكما دربارة 
نيم و آنگاه به ارائة ديدگاه ك مسئلة حمل را بيان مي
دهيم پردازيم و نشان ميوجودي مالصدرا مي

مالصدرا چه تغييراتي در نظرية جمهور ايجاد 
و اين تغييرات چگونه بر اصالت وجود و  كرده

  . شوندفروع آن مبتني مي

  رابطة حمل و هوهويت .1
. است» ب«و » الف«مانند شيء هوهويت اتحاد دو 

ياد شود، » هو«با دو ضمير شيء اگر از دو 
» هو«است؛ » هو«و » هو«اتحاد يعني  ،»هوهويت«

. است» ب«دوم ناظر به » هو«و » الف«اول ناظر به 
كه با يكديگر » هو«تركيب تقييدي غير تام دو از 

ساخته » هوهويت«متحد هستند، مصدر جعلي 
  ).73/ 2: 1376جوادي آملي، (شود مي

و تعليقة آن بر  شرح منظومهحكيم سبزواري در 
اين باور است كه مشهور حكما هوهويت را اعم از 

دانند؛ به اين صورت كه هوهويت مطلق حمل مي
بايد . خصوص اتحاد در وجوداتحاد است و حمل 

توجه داشت كه در اين نگرش تفاوت بين 
هوهويت و حمل صرفاً يك تفاوت لفظي است كه 
از مالحظة محاورات عرفي ناشي شده است، 
بنابراين حمل و هوهويت در مقام تبيين حقيقت و 
: تحليل فلسفي هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند

الوجود و إال فهو التعارف قد خصص الحمل باالتحاد في «
  ).391/ 2: 1380سبزواري، (» مساو للهوهویة

البته اسناد اين تفاوت لفظي به جمهور حكما 

محل تأمل است، زيرا در آثار بيشتر آنها و از جمله 
ابن سينا چنين تمايزي بين هوهويت و حمل به 

الصراط  كتابخورد؛ فقط ميرداماد در  چشم نمي
خي از اهل تحقيق اين تمايز را به بر المستقیم

ميرداماد، (نسبت داده است ) الدين دواني جالل(
1385 :357.(  

  تعريف حمل از ديدگاه جمهور حكما .2
از نظر جمهور حكما حمل يا هوهويت وحدت از 

ابن (يك جهت و كثرت از جهت ديگر است 
  ).118: 1407؛ طوسي، 303: 1404سينا، 

تواند جهت وحدت در حمل يا هوهويت مي
وحدت در كيف . بالذات يا بالعرض باشد امري

و وحدت در ) تساوي(، وحدت در كم )تشابه(
هايي براي وحدت بالعرض و نمونه) تناسب(اضافه 

و همچنين وحدت در ) تجانس(وحدت در جنس 
هايي براي وحدت بالذات در  نمونه) تماثل(نوع 

بنابراين ). 303ـ304: 1404ابن سينا، (حمل هستند 
حكما حمل اختصاص به اتحاد در  از نظر جمهور

وجود ندارد؛ زيد و عمر از اين نظر كه در نوع 
شوند، متحد هستند بر يكديگر حمل مي) انسانيت(

برف و گچ نيز از اين نظر كه در عرض سفيدي 
اشتراك دارند با يكديگر هوهويت دارند، اما از آنجا 
كه عرف در محاورات خود مصداق هوهويت را 

زيد عمر «داند، جملة ر وجود ميصرفاً اتحاد د
  .داندرا صحيح نمي» گچ برف است«و » است

  حقيقت حمل از ديدگاه مالصدرا .3
صدرالمتألهين برخالف جمهور حكما هوهويت و 

از نظر . كندحمل را در اتحاد وجودي منحصر مي
او منشأ اختصاص حمل به اتحاد در وجود، 
 تخصيص عرفي نيست بلكه منشأ آن يك حقيقت

چون وجود اصيل و مساوق با . فلسفي است
وحدت است، چيزي جز وجود، صالحيت 
برقراري اتحاد بين دو امر متغاير را ندارد؛ از اين رو 

: پذيرد هوهويت تنها با محوريت وجود تحقق مي
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لیس الکالم في إطالق لفظ الحمل بحسب عرفهم «
الخاص لیجوز فیه تخصیص آخر بل المراد أن الحمل 

هو عبارة عن االتحاد في الهویة و الوجود و لیس  أعني هو
مبنی هذا التخصیص علی التعارف في اللفظ بل علی کون 
 سائر أنواع الوحدة غیر صالحة لصحة الحمل إال االتحاد
في الوجود إذ الهویة عین الوجود و الهوهویة عین االتحاد 

و الحاصل أن الهویة هو معنی حقیقي من  ...في الوجود
وضع لها لفظ الحمل و هي عبارة عن االتحاد   عانيبین الم

  ).410ـ411/ 1: 1382مالصدرا، (» في الوجود
از نظر جمهور حكما صرف تحقق وحدت و 

كند، اگر چه كثرت براي تحقق حمل كفايت مي
جهت وحدت و كثرت از يكديگر جدا باشد يا 
حتي جهت كثرت حقيقي و جهت وحدت مجازي 

، اما )303ـ304: 1404ا، ابن سين(باشد ) بالعرض(
نگاه وجودي مالصدرا به مسئلة حمل ديدگاه 

از نظر او جدا بودن جهت . تابدجمهور را برنمي
وحدت و كثرت از يكديگر به كثرت محض منجر 

شود و به همين دليل هيچ يك از دو طرف بر مي
کیف یسوغ عند العقل أن « :شوندديگري حمل نمي

بمجرد أن لها جهة من یقال للمتباینات في الوجود 
الوحدة خارجة عن ذواتها أن یقال هویة هذا هویة ذاک أو 

  .)411 /1: 1382مالصدرا، (» یقال هذا بعینه ذاک
توان نتيجه گرفت كه در حكمت از اين نكته مي

صدرايي تحقق حمل عالوه بر وحدت و كثرت، 
منوط به ركن سومي است كه همانا رجوع كثرت به 

ز فيلسوفان صدرايي به اين امر برخي ا. وحدت است
و رجوع كثرت به وحدت را به عنوان  توجه داشته

أن بین کل «: اندركن سوم در تعريف حمل گنجانده
مختلفین من وجه متحدین من وجه حمًال إذا جامع االتحاد 

  ).184: 1420طباطبايي، (» االختالف
اما برخي ديگر از اين امر غفلت كرده و در 

تماثل، متشابه و متجانس بر يكديگر حمل دو امر م
فکما أّن الضاحک و « :اندبا جمهور حكما همراه شده

الکاتب متخالفان ماهّیة، مّتحدان وجودًا، و لذلک یحمل 
احدهما علي اآلخر بهوهو، کذلک زید و عمرو مختلفان 

بالعوارض المشّخصة، مّتحدان في االنسانّیة، ألّن تمام 
زید عمرو في : یمکن أن یقالف. ذاتهما المشترکة واحد

المقام اإلنسانّیة، و کذلک اإلنسان و الفرس مختلفان 
: بالماهّیة الّنوعیة، مّتحدان في الحیوانیة، فیمکن أن یقال

اإلنسان فرٌس في مقام الحیوانیة، و قس علیهما سائر 
  ).391ـ392 /2: 1380سبزواري، (» اقسام الهوهویة

ا موجب عدم توجه به نگاه وجودي مالصدر
شده تا برخي ديگر از فيلسوفان صدرايي از اين 
هم فراتر رفته و حمل اجزاء مقداري و كل را بر 

إّن الحمل الضروری البطالن « :يكديگر صحيح بدانند
هو ] الحمل بین األجزاء المقداری و الکل: ای[هنا 

الحمل الشائع المتعارف، و أّما مطلق الحمل فال، و ذلک 
و المحمول هنا الینفّک عن انقسام  ألّن فرض الموضوع

المقدار ولو بحسب الوهم، و بذلک یتحقق شرط التغایر؛ 
والموضوع و المحمول متحدان في کونهما مقدارًا، فیتّم 
شرط الحمل، و إن لم یکن هذا الحمل متعارفًا عند 

  ).، تعليقه541 /2: 1386طباطبايي، (» العاّمة
ساوق با اما چنانكه بيان شد، وجود اصيل و م

وحدت است و چيزي جز وجود صالحيت 
برقراري اتحاد بين دو امر متغاير را ندارد؛ زيد و 
 عمر اگر چه هر دو انسان هستند و انسانيت
البشرط در هر دو حضور دارد، اما آن دو، انسان 
البشرط نيستند تا با يكديگر متحد باشند، بلكه هر 
ه دو انسان به شرط شيء هستند و دو موجود ب

كه هر يك مشروط به خصوصيتي  شرط شيء ـ
ـ دو موجود  متباين با خصوصيت فرد ديگر هستند

  .متباينند كه هيچ اتحادي با يكديگر ندارند
با نگاه اصالت وجودي به حمل و توجه به 
عدم حمل دو امر متجانس و متماثل بر يكديگر 

توان دريافت كه اتحاد مطلق با مقيد يك اتحاد مي
ت نه اتحاد دوطرفه؛ به اين معنا كه طرفه اس يك

مطلق با مقيد متحد است، اما مقيد با مطلق متحد 
نيست؛ زيرا اگر مقيد هم با مطلق متحد بود 

كه با مطلق ) مانند زيد و عمر(صحيح بود دو مقيد 
ند با يكديگر نيز متحد باشند و بر يكديگر متحد
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دومي متحد  يءزيرا اگر شيئي با ش ،حمل شوند
سومي متحد باشد در شيء دوم نيز با شيء و باشد 

سوم هم متحد شيء اول با شيء اين صورت حتماً 
متّحد مع ذلك  .المتّحد مع المتّحد مع شيء(است 

اما از آنجا كه دو مقيد با يكديگر ) الشيء الثالث
يابيم كه اتحاد مطلق با  بالذات متحد نيستند، درمي

يعني مطلق  طرفه است نه دوطرفه، مقيد، اتحاد يك
با مقيد متحد است اما مقيد با مطلق متحد نيست 

  ). 94 /1: 1376جوادي آملي، (

  حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي .4
تقسيم حمل به اولي ذاتي و شايع صناعي از 
تقسيماتي است كه پيش از صدرالمتألهين در ميان 

حمل شايع صناعي اتحاد . حكما رايج بوده است
محمول است و كاربرد آن از  مصداقي موضوع و

در اين . ديرباز در ميان حكما رواج داشته است
بخش ابتدا نگرش حكماي پيش از صدرالمتألهين را 

كنيم و سپس به  در مورد حمل اولي و شايع بيان مي
  .پردازيمتحول وجودي او در مورد اين دو حمل مي

حمل اولي ذاتي و حمل شايع صـناعي از   .1ـ4
  پيش از مالصدراديدگاه حكماي 

بهمنيار اصطالح حمل ذاتي اولي را در مورد حمل 
اما ) 17: 1375بهمنيار، (جنس بر نوع به كار برده 

در آن زمان هنوز حمل اولي ذاتي به عنوان يك 
قسم مستقل در مقابل حمل شايع مطرح نبوده 

الدين دواني به صراحت حمل اولي را  جالل. است
بر حمل شايع مطرح به عنوان قسمي مستقل در برا

و فيلسوفان ) 272 /2: 1427دواني، (كرده است 
ميرداماد، (اند پس از او اين تقسيم را به كار برده

  ).292ـ293 /1: 1981؛ مالصدرا، 26 /2: 1385
حمل اولي در ميان حكماي پيش از مالصدرا 

در تبيين : به دو صورت متفاوت تبيين شده است
ر حاشيه بر حواشي كه از عبارات دواني د نخست ـ

شودـ استفاده مي شرح شمسیهميرسيد شريف بر 
در ذات و حقيقت شيء حمل اولي اتحاد دو 

است؛ اعم از اينكه در فرايند حمل، اتحاد مفهومي 
دو طرف حمل مد نظر باشد يا اينكه به جاي 
اتحاد مفهومي، اتحاد خارجي آنها مورد نظر قرار 

اً حمل مفهوم از نظر دواني حمل اولي صرف. گيرد
زيد بر خودش نيست، بلكه حمل زيد خارجي بر 

و قولنا هذا زید إن « :خودش نيز حمل اولي است
اشیر بلفظ هذا فیه إلی زید، الیکون إال بمعنی زید زید و 

  ).272 /2: 1427دواني، (» هو حمل اولی
در تبيين دوم، حمل اولي عبارت است از 

اين تبيين در . در مفهوم و عنوانشيء اتحاد دو 
صرف يكي بودن مفهوم موضوع و محمول براي 
تحقق حمل اولي كافي نيست، بلكه عالوه بر آن 
بايد گره خوردن موضوع و محمول در فضاي 

رسد ميرداماد به نظر مي. مفهومي مورد نظر باشد
نخستين كسي است كه چنين تبييني از حمل اولي 

إّما أن  .....ء ء علی شی حمل شی« :را ارائه كرده است
یعنی به أّن المحمول هو بعینه نفس الموضوع بعد أن 
یلحظ التغایر االعتبارّی، أی هو بعینه عنوان حقیقته، ال 
أن یقتصر علی مجّرد االّتحاد فی الوجود و یسّمی الحمل 

 ).26/ 2: 1385ميرداماد، (» األّولّی الّذاتّی 

ـ حمل وجود  برخالف تبيين قبل  اين تبيين ـ
داند، زيرا د بر خودش را حمل اولي نميخارجي زي

در اين حمل موضوع و محمول در وجود خارجي 
  .شوند نه در فضاي مفهوميبا يكديگر متحد مي

حمل اولي ذاتي و حمل شايع صـناعي از  . 2ـ4
  ديدگاه مالصدرا

صدرالمتألهين مانند ميرداماد مالك تقسيم حمل 
ضوع فضايي كه مو(به اولي و شايع را محور اتحاد 

-مي) خورندو محمول در آن با يكديگر پيوند مي

 /1: 1981؛ همو، 28: 1360مالصدرا، (داند 
و برخالف محقق دواني حمل وجود ) 292ـ293

بر خودش را حمل شايع به حساب شيء خارجي 
؛ اما از آنجا كه در )850 /2: 1382همو، (آورد مي

نظر او وجود، اصيل و مساوق با وحدت است، 
ولي و هم حمل شايع با محوريت هم حمل ا
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گيرند؛ به اين صورت كه حمل وجود انجام مي
مطلقاً اتحاد در وجود است، اگر محور اتحاد 
وجود ذهني باشد، حمل اولي و اگر محور اتحاد 

الهوهو «: وجود خارجي باشد، حمل شايع است
عبارة عن االتحاد بین شیئین في الوجود و هما المتغایران 

وه المتحدان في الوجود الخارجي أو بوجه من الوج
  ).93ـ94 /2: 1981همو، (»  الذهني

اگر چه مالصدرا در اين عبارت از حمل اولي 
برد، اما با توجه به نقش حكايتگر و نام نمي

مفهومي كه وجود ذهني دارد اين نكته هويدا 
شود كه اتحاد در وجود ذهني در عبارت فوق  مي

در تعريف حمل همان اتحاد در مفهوم است كه 
  .اولي بيان شده است

ممكن است اين اشكال مطرح شود كه اتحاد 
در وجود ذهني به حمل اولي اختصاص ندارد، 

انسان «هاي شايع مانند بلكه شامل برخي از حمل
شود، در اين موارد دو طرف نيز مي» نوع است

حمل در ذهن موجودند، اما حمل آنها حمل شايع 
اتحاد در وجود «عنوان  است نه اولي، بنابراين

  .عنوان مناسبي براي حمل اولي نيست» ذهني
اين اشكال وارد نيست و در آن وجود في 

ـ  كه يكي از مصاديق وجود خارجي است الذهن ـ
وجود ذهني . با وجود ذهني خلط شده است

اثر است، در حالي كه وجودي حكايتگر و بي
وجود في الذهن وجودي خارجي و داراي اثر 

مالصدرا بين . آيد كه در نفس انسان پديد مياست 
وجود ذهني و وجود في الذهن تفاوت قائل 

االشتباه بین « :نويسدشود و در تبيين اين فرق مي مي
الموجود الذهني و الموجود في الذهن و لیس کل ما 

فإن القدرة و  یوجد في الذهن یکون وجوده ذهنیاً 
من صفات  الشجاعة الموجودتین في القادر و الشجاع

نفسهما و النفس ذهن و صفة الذهن موجودة فیه فهي 
لیست ذهنیة بالمعنی المقابل للوجود المتأصل و إن 
کانت موجودة في الذهن فقدرة القادر و شجاعة الشجاع 
موجودتان بوجود أصیل في الذهن فکذلک الکلي 

المعقول من الجوهر موجود خارجي من عوارض النفس 
ي أي عنوان مأخوذ من الجوهر و هو بعینه جوهر ذهن

موجود في النفس من غیر أن یصدق علیه معنی الجوهر 
  .)251 /4: همان( »صدق الطبیعة الکلیة علی فردها

با توجه به تفاوت وجود ذهني با وجود في  
الذهن، در پاسخ اشكال بايد گفت كه در گزارة 

وجود في الذهنِ انسان و نوع » انسان نوع است«
حدند نه وجود ذهني آنها، بنابراين با يكديگر مت

كه مالصدرا در » اتحاد در وجود ذهني«عنوان 
تبيين حمل اولي بيان كرده، عنواني جامع افراد و 

  .مانع اغيار است
تر و فراتر از صدرالمتألهين بسيار گسترده

حكماي پيشين از تقسيم حمل به اولي و شايع 
شايع  او از تمايز حمل اولي و. استفاده كرده است

در برطرف كردن تناقض ظاهري بين قضايا در 
مسائلي نظير معدوم مطلق، مجهول مطلق و وجود 

نكتة شايان توجه اين . ذهني بهره جسته است
است كه صدرالمتألهين در دو سطح متفاوت از 

يك سطح همان . حمل اولي استفاده كرده است
تر توسط ميرداماد  اتحاد مفهومي است كه پيش

و مالصدرا در بسياري موارد از آن با مطرح شده 
در . همان ادبيات مفهومي استفاده كرده است

برخي موارد نيز كه مالصدرا از ادبيات اتحاد در 
توان وجود ذهني را وجود ذهني استفاده كرده، مي

اربرد از كبه همان امر مفهومي تقليل داد، بنابراين 
اين سطح از حمل اولي مختص به فلسفة اصالت 

هاي ودي مالصدرا نيست و ساير مشربوج
  .توانند از آن استفاده كنندفلسفي نيز مي

اما مالصدرا در آثار خود حمل اولي را به سطحي 
باالتر ارتقا داده كه مختص حكمت متعاليه است و 

تواند به كار  تنها بر مبناي اصالت و تشكيك وجود مي
است  بيان اين ارتقا منوط به ذكر مقدماتي. گرفته شود

  :شود كه ضمن چهار محور ارائه مي
چون وجود اصيل است و معاني و ماهيات  )الف

شوند، به تناسب شدت و به وسيلة آن محقق مي
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ضعف هر وجود، معاني متعددي توسط آن محقق 
شود، بنابراين  شود و آثار مختلفي بر آن مترتب مي مي

گاه وجود واحدي كه شديد است با حفظ وحدت 
و آثار متعددي دارد كه تنها برخي از آنها خود، معاني 

: 1382همو، (شوند  تر يافت ميدر وجودات ضعيف
  ). 267/ 6: 1981، همو، 910/ 2

وجودي كه ماهيت به وسيلة آن محقق  )ب
شود گاه وجود اجمالي است و گاه وجود  مي

وجود تفصيلي شيء، وجودي است كه آن . تفصيلي
كند ياء متمايز ميشيء را در مقام تحقق از ساير اش

به طوري كه اين وجود تنها منتسب به آن شيء 
است و ساير معاني و ماهيات با آن شيء در آن 

مانند وجودي كه مختص به . وجود شريك نيستند
ماهيت انسان است و در مقام تحقق، متمايز از 

صدرالمتألهين از اين . وجود اسب و فيل است
) 186/ 6: مانه(وجود گاه با عنوان وجود تفصيلي 

ياد ) 267: همان(و گاه با عنوان وجود خاص 
كند، اما وجود اجمالي وجودي است كه معاني و  مي

ماهيات متعدد به نحو استهالكي و اندماجي در آن 
محققند، بدون اينكه كثرت معنا و ماهيات موجب 
. تكثر و تركب وجودي شوند كه در آن مستهلكند

ا عنوان وجود مالصدرا از وجود اجمالي گاه ب
  ). 273: همان(جمعي تعبير كرده است 

همان آثار و خواصي كه در ادبيات رايج  )ج
فلسفة جمهور حكما براي وجود ذهني و وجود 
خارجي بيان شده است، در فلسفة مالصدرا بر 

از . شودوجود اجمالي و وجود تفصيلي مترتب مي
خواص وجود تفصيلي ماهيت اين است كه 

امي كه به اين وجود منتسب ماهيت نوعي هنگ
است آثار مطلوب آن نوع را دارد، اما در وجود 

تر از وجود اجمالي و جمعي كه وجودي شريف
تفصيلي است، ماهيات در عين حال كه وجود 
 :اندماجي دارند، اما آثار مطلوب آن نوع را ندارند

أن هذه األنواع الممکنة أنما تباینت و تخالفت إذا «
لفعل بوجوداتها الخاصة بواحد واحد صارت موجودة با

منها علی وجه یصدق علیها أحکامها و یترتب علیها 
آثارها و أما قبل ذلک فلها الوجود الجمعي و هذا الوجود 
الجمعي نحو آخر من الوجود أرفع و أشرف من کل 

  ).جاهمان(»  وجود عقلي أو مثالي أو خارجي
 از آنجا كه حمل اولي اتحاد در وجود ذهني )د

و حمل شايع اتحاد در وجود خارجي است و در 
دستگاه وجودي مالصدرا وجود ذهني همان 
وجود اجمالي و وجود خارجي همان وجود 

توان گفت در فلسفة اصالت تفصيلي است، مي
وجودي مالصدرا حمل اولي اتحاد در وجود 
اجمالي و حمل شايع اتحاد در وجود تفصيلي 

ش نسبت به بديهي است كه اين سطح نگر. است
حمل اولي و حمل شايع بدون پذيرفتن اصالت و 
تشكيك وجود ممكن نيست و از مختصات فلسفة 

او در برخي عبارت خود . وجودي مالصدرا است
به روشني حمل اولي و شايع را در اين سطح از 

أن الصور « :فلسفة اصالت وجودي ارائه كرده است
انیها علیها الکونیة ال یمکن صدق نقائض مفهوماتها و مع

فالنار الخارجیة ال یصدق علیها الالنار و السواد 
الخارجي ال یصدق علیها أنه لیس بسواد بخالف النار 
النفسانیة فإنها لیست بنار بالحمل الشائع الصناعي و 
الجسم الموجود في النفس لیس بجسم و کذا حال 
الکیفیات المحسوسة کاأللوان و األصوات و الطعوم و 

لها یحمل علی أنفسها بالحمل الذاتي و یسلب الروائح ک
عن أنفسها بالحمل الصناعي فالحیوان النفساني حیوان و 
لیس بحیوان و السر في ذلک أن ذلک النحو من الوجود 
الصوري المسلوب عنه النقائص المادیة وجود علی وجه 
أعلی و أشرف فإثبات هذه المعاني الجسمیة المادیة لها 

ا و أصلها فیها فإن هذه الصور من جهة تحقق مبدإه
المادیة أصنام و قوالب لتلک الصور المجردة و أما سلب 
هذه عنها فألجل أن تلک الصور أجل و أشرف من أن 

و الغرض هاهنا بیان أن ... یوجد بهذه األکوان الدنیة
الصور المجردة المطابقة لهذه الصور المادیة کیف 

یلزم إشکال یصدق علیها نقائض أنفسها علی وجه ال 
التناقض و مبناه تحقیق مسألة األشد و األضعف و أن 
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ء إذا اشتد یخرج من نوعه إلی نوع آخر أعلی  وجود الشي
  ).303ـ304/ 3: همان(»  منه

  حمل حقيقت و رقيقت. 5
حمل حقيقت و رقيقت يكي از ابداعات فلسفي 
صدرالمتألهين در مسئلة حمل است كه البته به اذعان 

و هذا ... «: در برخي عبارات عرفا داردخود او ريشه 
األمر العجیب بعینه حال العرفاء في باب ما یقولون إن الحق 
المنزه عن نقائص اإلمکان بل عن کماالت األکوان هو 

المشبه و إن کان قد تمیز الخلق بإمکانه و نقصه عن   الخلق
 ). 88/ 2: همان(»  الخالق بوجوبه و شرفه

ي است كه در آن حمل حقيقت و رقيقت حمل
موضوع و محمول در اصل وجود با يكديگر اتحاد 
. و در درجة وجود با يكديگر اختالف دارند

 اند، حملچنانكه برخي مفسرين صدرا بيان كرده
 در و حمل از مستقل قسم يك رقيقت و حقيقت
 در. است صناعي شايع حمل و اولي حمل مقابل
 خاص، ماهيت يا مفهوم يك ذاتي، اولي حمل
 بعضي فاقد و داراست را معاني و مفاهيم از بعضي
 دو با حمل از نوع اين در محمول و است ديگر

. شودمي حمل موضوع بر فقدان و وجدان ويژگي
 موضوع بر اوصاف از وصفي نيز شايع حمل در

 نيست محدود اصالً يا وصف آن كه شود مي حمل
 فقدان و وجدان بعد دو هر با است محدود اگر يا
 و حقيقت حمل در اما. شودمي حمل وضوعم بر

 فقدان و وجدان از مركب چه اگر محمول رقيقت
شود برقرار مي وجدان محدودة در اما اتحاد است،

 بر خود وجدان حيثيت با محمول نتيجه در و
؛ 110 /6: 1981مالصدرا، (شود مي حمل موضوع

 /2: 1376تعليقة عالمه طباطبايي؛ جوادي آملي، 
حقيقت و رقيقت بر مبناي اصالت و حمل  .)105

گيرد و بيانگر تشكيك در وجود صورت مي
  .سنخيت ميان علت و معلول است

استاد مصباح يزدي بر اين باور است كه حمل 
است و به » ذوهو«حقيقت و رقيقت از سنخ حمل 

از نظر او . عبارتي يك حمل حقيقي فلسفي نيست

حاد آنچه در حمل معتبر است اعم از وحدت و ات
در مواردي است كه دو طرف » هوهو«حمل . است

حمل با يكديگر وحدت مفهومي داشته باشند 
اي متحد باشند كه يا دو طرف به گونه) حمل اولي(

حقيقتاً يك مصداق داشته باشند، اما اگر هر يك از 
إزاي عيني جدا داشته باشند، در  دو طرف حمل مابه

نيست و  برقرار» هوهو«اين صورت بين آنها حمل 
از آنجا كه در حمل حقيقت و رقيقت دو طرف 
حمل به دو وجود موجودند، حمل آنها حمل 

  ).207ـ209: 1405مصباح يزدي، (است » ذوهو«
اين نگرش نسبت به حمل حقيقت و رقيقت 

منحصر در » هوهو«صحيح نيست، زيرا حمل 
مواردي نيست كه دو طرف حمل وحدت مفهومي 

وجود واحد موجود  داشته باشند يا هر دو به
اگر دو شيء متغاير از جهتي با يكديگر . باشند

متحد باشند به طوري كه جهت وحدت جامع 
محقق » هوهو«جهت كثرت باشد، مالك حمل 

است، حتي اگر دو طرف حمل به دو وجود 
در حمل حقيقت و رقيقت دو . موجود باشند

طرف حمل به دو وجود موجودند، اما در اصل 
وجودي با يكديگر متحدند و  وجود و كماالت

اين محور اتحاد بر مبناي تشكيك جهت كثرت 
) حقيقت و رقيقت يا همان شدت و ضعف وجود(

كند؛ بنابراين اركان حمل در را در خود جمع مي
حمل حقيقت و رقيقت محقق است و معلول بر 

  .شودحمل مي» هوهو«علت به نحو 

  رابطة حمل و اصالت وجود. 6
در مقام استدالل بر  مشاعرب مالصدرا در كتا

اصالت وجود تنها حمل شايع را مبتني بر اصالت 
، انتزاعیاً  لو کان الوجود أمراً  ...« :وجود دانسته است

یکون وحدته و تعدده تابعین لوحدة ما أضیف إلیه و 
تعدده من المعاني و الماهیات و إذا کان کذلک، لم 

األولي یتحقق حمل متعارف بین األشیاء سوی الحمل 
الذاتي فکان الحمل منحصرا في الحمل الذاتي الذي 

  ).13: 1363مالصدرا، (» مبناه االتحاد بحسب المعنی
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بدون  جهت اتحاد حمل را ـ اسفاراما در 
ـ اتحاد در وجود  منحصر كردن آن به حمل شايع

إّن جهة اإلتحاد في کل متحدین «: معرفي كرده است
در مبحث  ).67 /1: 1981همو، (» هو الوجود

چه  نيز بيان شد كه از نظر صدرا حمل ـ) 2ـ1ـ2(
مطلقاً اتحاد در  ـ حمل اولي و چه حمل شايع

  .وجود ذهني يا خارجي است
بيشتر شارحان كالم صدرالمتألهين، عبارات فوق 

اند و هر يك به نحوي را با يكديگر ناسازگار يافته
حكيم . انددر صدد توجيه و تأويل آن برآمده

را نظر نهايي  مشاعري عبارت مالصدرا در سبزوار
داند و آن را ناشي از تسامح صدرالمتألهين او نمي

او بر اين باور است كه . كندقلمداد مي
 اسفارصدرالمتألهين نظر نهايي خود را در عبارت 

بيان كرده است، يعني هم حمل اولي و هم حمل 
تنها . شايع مبتني و متوقف بر اصالت وجود هستند

وت آنها اين است كه در حمل اولي دو طرف تفا
حمل در وجود رابط با يكديگر متحدند و در حمل 
شايع دو طرف در وجود محمولي با يكديگر اتحاد 

  ).تعليقة سبزواري: همان(دارند 
الدين آشتياني تفسير حكيم سبزواري  سيدجالل

از نظر او مراد . داندرا نادرست مي اسفاراز عبارت 
از اتحاد در وجود خصوص حمل  صدرالمتألهين

شاهد اين تفسير . شايع است، نه حمل اولي
هايي است كه مالصدرا براي اتحاد در وجود  مثال

ذكر كرده است، زيرا همة آنها به حمل شايع 
، تعليقة 59: 1376الهيجي، (اختصاص دارند 
  ).116ـ 117: 1376آشتياني؛ آشتياني، 

خن اشكالي ديگري كه آشتياني نسبت به س
كند اين است كه تبيين سبزواري مطرح مي
در حمل » اتحاد در وجود«سبزواري براي تبيين 

اولي و نيز اسناد آن به صدرالمتألهين تمام نيست، 
] حمل اولي[زيرا صدرالمتألهين به وجود رابط در 

، 58: 1376الهيجي، (و هليات بسيطه معتقد نيست 
  ).117: 1376تعليقة آشتياني؛ آشتياني، 

توان نسبت به كالم شكال ديگري كه ميا

و البته در كالم آشتياني ذكر  سبزواري وارد كرد ـ
ـ اين است كه در نظر صدرالمتألهين وجود  نشده

رابط تنها در لفظ با وجود محمولي مشترك است 
بنابراين حتي در ) 79 /1: 1981مالصدرا، (

هاي اولي از صورتي كه هليات بسيطه و حمل
توان از آن براي  رخوردار باشند، نميوجود رابط ب

 يهاي اولي و ابتنا تبيين اتحاد در وجود در حمل
  .اين نوع حمل بر اصالت وجود استفاده كرد

استاد جوادي آملي در نزاع سبزواري و آشتياني 
او هر دو بخش . كنداز سبزواري جانبداري مي

از نظر . دهدسخن آشتياني را مورد نقد قرار مي
هاي  دي آملي چنين نيست كه تمام مثالاستاد جوا

مالصدرا مربوط به حمل شايع باشند، بلكه برخي 
، اسفاراند؛ در عبارت از آنها مثال براي حمل اولي
اي براي حمل شايع و حمل وجود بر انسان نمونه

اي براي حمل اولي حمل حيوان بر انسان نمونه
در حمل اولي حيوان بر انسان وجود واحد . است
جي مصداق دو مفهوم انسان و حيوان است، خار

بنابراين در حمل اولي گرچه وجود، ظرف وحدت 
نيست، اما نقطة اتصال و جهت ارتباط موضوع و 

از نظر وي حكيم . محمول همان وجود است
خود آنجا كه از وجود خارجي  تعليقةسبزواري در 

به عنوان رابط در حمل اولي و در حمل وجود 
كند، نظر به همين محل ياد مي محمولي بر ماهيات

وحدت و يگانگي دارد و سخن او را در اين مورد 
توان با اين بيان كه صدرالمتألهين در هليات  نمي

جوادي (بسيطه به وجود رابط قائل نيست، نقد كرد 
  ).462ـ463/ 1: 1375آملي، 

اما دفاع استاد جوادي آملي از حكيم سبزواري 
مر كه در مفهوم با قابل پذيرش نيست، زيرا دو ا

يكديگر متحدند، مانند انسان و حيوان، در وجود 
خارجي نيز با يكديگر متحد هستند و همان طور 

بيان شد، از نظر مالصدرا اگر حمل ) 2ـ1ـ2(كه در 
بيانگر اتحاد مفهومي باشد، حمل اولي و اگر بيانگر 
اتحاد خارجي باشد، حمل شايع است و چون در 

ز بيان استاد جوادي آملي عبارت مالصدرا و ني
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حمل حيوان بر انسان در وجود خارجي صورت 
اي براي حمل شايع است گيرد، اين حمل، نمونهمي

  .كندو اتحاد در وجود را براي حمل شايع تبيين مي
آشتياني پس از بيان ناتمامي سخن سبزواري بيان 
ديگري را براي تبيين مبتني بودن حمل اولي بر اتحاد 

: كند كه حاصل آن چنين استرائه ميدر وجود ا
حمل حد بر محدود مثل حمل حيوان و ناطق بر 
انسان متوقف بر اتحاد در وجود است، زيرا هر يك 

شود، از اجزاي حدي از ماهيتي جداگانه انتزاع مي
يعني جنس از مادة مبهم خارجي و فصل از صورت 

از طرف ديگر، . آيدمحصل خارجي به دست مي
ات، بينونت عزلي است و هر ماهيتي بينونت ماهي

كند، بنابراين اگر بالذات ماهيت ديگر را طرد مي
وجود خارجيت نداشته باشد تا در خارج حاوي 
اجزاي خارجي باشد، در ذهن نيز اجزاي حدي بر 

  ).143: 1376 آشتياني،(شوند يكديگر حمل نمي
حمل اولي  ياين بيان آشتياني براي اثبات ابتنا

جود كامل نيست، زيرا اين بيان بر اصالت و
حدي در مركبات  يمختص به حمل اولي اجزا

خارجي است و در مورد حمل اولي ماهيت بر 
حدي بر ماهيت در  يخودش يا حمل اولي اجزا

در بسائط خارجي . بسائط خارجي جاري نيست
حدي ماهيت تغاير وجودي و بينونت  ياجزا

كديگر عزلي با يكديگر ندارند تا حمل آنها بر ي
  . مبتني بر اصالت وجود باشد

نگارنده بر اين باور است كه براي بررسي سخنان 
مالصدرا دربارة رابطة حمل با اصالت وجود بايد دو 

مقام حمل قبل از اثبات : مقام را از يكديگر جدا كرد
تحوالتي كه بعد از اثبات  اصالت وجود و مقام

  .آيداصالت وجود در مباحث حمل پديد مي
ابتناي حمل بر اصالت وجود يا همان بحث 

استدالل بر اصالت وجود از طريق حمل در مقام اول 
شود، اما فروعات اصالت وجود در بحث  مطرح مي

با تفكيك اين دو . حمل مربوط به مقام دوم است
توان كلمات متفاوت مالصدرا را مقام از يكديگر مي

  . دربارة رابطة حمل و اصالت وجود تبيين كرد

صدرا در استدالل بر اصالت وجود از طريق مال
، حمل شايع را متوقف بر اصالت )مقام اول(حمل 

داند اما حمل اولي را متوقف بر اصيل  وجود مي
يكي از مقدمات استدالل بر . داندبودن وجود نمي

اصالت وجود از طريق حمل، تغاير و انعزال ذاتي و 
ر مفهومي ماهيات با يكديگر است و اين مقدمه د

تمام موارد حمل اولي صادق نيست، زيرا حتي اگر 
ماهيت اصيل باشد، در حمل اولي اتحاد مفهومي و 
ذاتي ميان ماهيت و خودش يا بين ماهيت و اجزاي 

به . برقرار است) در بسائط خارجي(اش حدي
 مشاعرهمين دليل است كه مالصدرا در رسالة 

ه تحقق حمل اولي را مبتني بر اصالت وجود ندانست
از باب تسامح و  مشاعربنابراين عبارت رسالة . است

ارخاء عنان نيست، بلكه از باب جاري نبودن برهان 
مواردي كه . حمل در برخي موارد حمل اولي است

صدرالمتألهين هر نوع حمل را اتحاد در وجود 
داند، مربوط به مقام دوم يعني تبيين حمل بعد از  مي

اصالت وجود در  اثبات اصالت وجود يا همان فروع
بحث حمل است، چون وجود اصيل و مساوق با 
وحدت است، حمل يا هوهويت هم اتحاد در 

بنابراين پس از اثبات اصالت وجود . وجود است
مطلق حمل از اين جهت كه حمل است نوعي 

). 410/ 1: 1382مالصدرا، (اتحاد در وجود است 
پرواضح است كه چنين مطلبي هرگز به اين معنا 

كه بنا بر اصالت ماهيت حمل اولي ماهيت و  نيست
اجزاي حدي آن بر يكديگر و نيز حمل اولي 

بنابراين هم . شودماهيت بر خودش محقق نمي
سخن سبزواري و هم كالم آشتياني كه مطلق حمل 

اند و از طريق را مبتني بر اصالت وجود دانسته
اند، مطلق حمل بر اصالت وجود استدالل كرده

  .اين دو مقام با يكديگر است ناشي از خلط

  گيري بحث و نتيجه
آفريني وجود در مباحث حمل سبب شده تا  نقش

اين مسئله در فلسفة مالصدرا متحول شود و 
تعريف، اركان و اقسام آن در فلسفة مالصدرا با 
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ترين مهم. محوريت اصالت وجود بازسازي شود
  :عناصر اين تحول از اين قرار است

مهور حكما حمل به اتحاد از ديدگاه ج )الف
در وجود اختصاص ندارد در حالي كه در فلسفة 

  .مالصدرا هر نوع حملي اتحاد در وجود است
در نظر جمهور حكما صرف تحقق وحدت  )ب

كند، اگر چه و كثرت براي تحقق حمل كفايت مي
جهت وحدت و كثرت از يكديگر جدا باشند يا 
حتي جهت كثرت حقيقي و جهت وحدت مجازي 

باشد، اما در فلسفة مالصدرا جدا بودن ) بالعرض(
جهت وحدت و كثرت از يكديگر به كثرت محض 

بنابراين عالوه بر وحدت و كثرت، . شودمنجر مي
ركن سومي در تحقق حمل دخالت دارد و آن 

  .رجوع وحدت به كثرت است
مالصدرا در آثار خود حمل اولي را به ) ج

لسفة او است و سطحي باالتر ارتقا داده كه مختص ف
تواند به تنها بر مبناي اصالت و تشكيك وجود مي

در اين سطح، حمل اولي اتحاد در وجود . كار رود
  .اجمالي و حمل شايع اتحاد در وجود تفصيلي است

افزودن حمل حقيقت و رقيقت به اقسام  )د
اين نوع حمل از  .حمل به عنوان يك قسم مستقل

ش از وي ابتكارات صدرالمتألهين است و پي
در اين نوع حمل موضوع و . اي نداشته است سابقه

محمول در وجود مشتركند اما در كمال و نقص 
به وجود كامل حقيقت و به وجود . اختالف دارند

  .شود ناقص رقيقت اطالق مي
براي بررسي سخنان مالصدرا دربارة رابطة 

از  نيز حمل با اصالت وجود بايد دو مقام را
كي حمل قبل از اثبات اصالت ي: يكديگر جدا كرد

وجود و ديگري تحوالتي كه بعد از اثبات اصالت 
  .آيدوجود در مباحث حمل پديد مي
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