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Abstract 
Although the concept of "mode" is not unknown for audiences and scholars of 
Islamic philosophy, it seems this concept is not well considered. In this article 
after considering the origin of mode, a comprehensive description on its position 
and solutions in the field of Islamic logic and philosophy is supplied, especially 
in transcendent wisdom. The relationship between prestige and credit is also 
examined as much as possible. Numerous examples have been provided to avoid 
ambiguity in this regard. Then the capabilities of this discussion and at the same 
time, the necessary conditions to utilize it have been showed. It is also 
summarized at the end of this article that observing the issue of mode can pave 
the way between dogmatism and relativism.                        
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Introduction 
Generally, one of the most distinguished features between contemporary 
philosophy and the modern one is considered to be "language". Language in 
contemporary philosophy is regarded not merely as a simple tool, but as an 
important philosophical category. In this regard, the "philosophy of language 
analysis" is regarded as one of the most important topics in contemporary 
philosophy. In continental tradition analysis, language as a hermeneutic analytic 
subject has a special position. Also in Islamic philosophy, the special importance 
of "language" in philosophical discourse can be emphasized, which can open 
some new philosophical perspectives between the component of language and 
other existing ones. In this regard, the concept of "Mode" can be considered as 
one of the essential philosophical components. 
One of the prominent terms and concepts in Islamic logic and philosophy is the 
consideration of the concept of 'dignity'. Considering the “Mode” and its existing 
equivalents as a general term, it seems to be an ordinary and non - key category, 
while paying full attention to it can be referred as a significant factor in 
development of scientific debates. Dignity also holds a special place in the fields 
of ontology, epistemology, and scientific discourse. In this regard, many 
philosophical topics, as well as the development and expansion of disciplines 
related to rational sciences deserve special consideration respectively. 

The Etymology of Mode 
The term ' Mode ' is interpreted literally as ‘credibility’. But in terms of 
philosophical terminology as well as some other similar propositions, the 
expression of how to create a relation between the subject and predicate as a 
description factor which has an objective property is regarded and served as a 
special predicate in philosophy. 

Mode in Islamic Logic 
In logical debates, the term "Mode" is divided into two categories including 
conditional and non-conditional one. In non-conditional form, dignity is 
categorized into the three components of subject, predicate, and relationship. 
Accordingly, the dignity component in the rational sciences is regarded as a 
constraint on the subject. It means that when it comes to the component of 
controversial dignity, it actually presents a particular constraint on the subject. 
For instance, when a person is mentioned as a writer, his / her fingers are a 
moving factor. In this philosophical proposition, man as a subject is bound to be 
a writer. At the moment, the question arises whether the predicate and the 
relation can also be bound by the condition or not? The answer is yes. What is 
totally significant is paying attention to the first state of dignity, and direction that 
this category pursues in philosophical discourse. Regarding the subject, dignity 
can also be regarded as a subject and predicate in which subject principle is 
highlighted. It can be concluded that if a sentence has a semantic meaning, it is 
related to three above mentioned components in some way. 
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The Importance and prevalence of Mode in Philosophical Texts 
Concerning the importance and impact of dignity in scientific discourse, it has a 
special place in various subjects and discourses, while its elimination can cause 
both quantitative and qualitative gaps and dramatic changes in scientific fields. 
Regarding its importance, Qutb al-Din Razi in his book "Generality" attributes 
to Aristotle states that "La la al-atarabat al-adifat al-hikmah": If there is no 
validity, The three will be no wisdom (Razi, 2000: 81). Of course, the phrase 
attributed to Aristotle has been quoted in other ways as well, which indicates the 
great importance of the subject “dignity”. However, the concept of dignity has 
not been studied and researched comprehensively, and there is a huge gap in this 
regard which deserves a high attention. 

 Conclusion 
 1. If the component of Mode is ignored or dismissed at the time of the judgment, 
theorizing will face a major problem, since most of the theories regarding dignity 
as the subject of debates attributes to various contexts even God Almighty. As a 
result, dignity has a significant importance in describing various dimensions and 
subjects including science, life, power, etc. 
2. Mode is based on the component of "validity" and "orientation" in which 
many topics are classified in terms of validity, precedence and latency, as well as 
quantitative direction. For instance, human beings are white and black, or they 
have different titles, such as father, brother, child, uncle, student, and so on. 
3. The presence of a Mode eliminates the ambiguity of the subject and makes it 
to be known. 
4. The components of Dignity can expand the realm of human’s mind and the 
universe of subject and object. 
5. Mode is one of the main criteria for segmentation in the various sciences. 
Accordingly, it its different aspects is ignored, it will cause inconsistencies in the 
various topics. Therefore, one of the key roles of dignity is providing an 
appropriate opportunity to overcome intellectual crises and resolve 
inconsistencies in various subjects and topics. 
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 *در منطق و فلسفه اسالمی« حیثیت»های مقوله درآمدی به خاستگاه و قابلیت

 **پورمیکاییل جمال
 استادیار گروه فلسفه، دانشگاه پیام نور

 

 چکیده
ت، اما اآشنا نیسبرای مخاطبان و پژوهشگران فلسفه اسالمی ن« حیثیت»هرچند مفهوم 

به نظر می رسد تا کنون ظرفیت این مفهوم چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته 
-شاییگاست. در این مقاله پس از بیان خاستگاه حیثیت، گزارشی جامع از جایگاه و گره

عرضه شده  های آن در قلمرو منطق و فلسفه اسالمی، به خصوص در حکمت متعالیه،
نسبت میان حیثیت با مقید بودن و اعتباریات نیز در حد امکان مورد  است. همچنین

های فراوانی آورده شده است تا از این حیث بررسی قرار گرفته است. برای این کار مثال
ابهامی در کار نباشد. سپس نشان داده شده است که این بحث چه قابلیتی دارد و در 

ن استفاده شود به شروطی بایستی مراعات عین حال برای آنکه به درستی از قابلیت آ
شود. همچنین در پایان به اختصار این ایده مطرح شده است که توجه به مقوله حیثیت 

  گرایی، راهی میانه و مطلوب بگشاید.تواند میان جزمیت و نسبیمی

 .حیث، جهت، فلسفه، منطق، مغالطه، قید :واژگان کلیدی

   :96/26/3121د نهایی: تأیی   33/60/3121تاریخ وصول 

 «در فلسفه اسالمی« حیثیات»منطق و چرایی کاربرد اصطالح »این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان 
 دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی است.
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 مقدمه
انند. دمی« زبان»را توجه ویژه به مقوله ها و وجوه ممیزه فلسفه معاصر از دوره مدرن عموماً یکی از مشخصه

زبان در فلسفه معاصر نه به مثابة ابزارِ صرف، بلکه خود در مقام یک مسأله فلسفی ظاهر شده است. از 
سنت  دهند. درقرار می« فلسفه تحلیل زبان»مهمی از فلسفه معاصر را ذیل عنوان  همین روست که بخش

: 3111حیث توجه به مقوله زبان بسیار برجسته هستند. )کذیچلی، ای نیز مباحث ذیل هرمنوتیک از قاره
توان مباحثی را یافت که به طور جدی به مقوله زبان و مسائل برآمده ( اما در فلسفه اسالمی نیز می13 -92

ر اتوان میان آنها و مباحث امروزین در قلمرو زبان دیالوگ برقراند، مباحثی که میاز آن توجه و التفات داشته
 اخت.مطرح س« حیثیت»توان با استخراج مطالب مرتبط با مفهوم کرد. یکی از مباحث این چنینی را می

از سوی دیگر، یکی از اصطالحات و مفاهیمی که در البالی متون فلسفی و منطقی فلسفه اسالمی به 
های آن، لمه و معادلکاربرد عام این کهستند. « حیثیات»و یا « حیثیت»خورد، تعابیر فراوانی به چشم می

با  هکدرحالیاین توهّم را به وجود آورده که اصطالح حیثیت، اصطالح معمولی و کلمه غیرکلیدی است؛ 
های مباحث علمی دارد، جایگاه بنیادین آن را در عرصه ن آن و نقشی که در ایجاد و توسعهاندک تأملی پیرامو

 ده استکند. از این روست که گفته شن و اثبات میشناسی و مباحث علم النفس روششناسی، معرفتهستی
طور بسط و گسترش مباحث علوم عقلی مرهون همین اصطالح مسائل فلسفی و همینخیلی از موضوعات و 

 (.316: 3112عام و رایج است )حائری یزدی، 
های رایج و جاری در عرف مدرسان و واژه ازجمله، «جهت»های آن مثل و معادل« حیثیت»کلمه 

ؤثر در یکی از کلمات م عنوانبهمحققان کتب فلسفی و منطقی است که برای تعیین زمان پیدایش آن 
قیق و یا حتی نسبتاً دقیق، زمان مشخص و یا شخص د صورتبهتوان نمی موضوعات فلسفی و منطقی،

 دش مالصدرا درمعین را نام برد و آن را مبدأ و مبدع بحث از حیثیات معرفی کرد، اگرچه میرداماد و شاگر
این زمینه از جایگاه خاص برخوردارند و بسیار بیشتر از دیگران در این خصوص صاحب تحقیق هستند. اما 

« میحیثیت مقس»آنچه که در آثار فالسفه آمده در خصوص انحاء و اقسام حیثیات است نه خود  حال،با این
ستعمال و گستردگیِ ا باوجودایناست. اما رفع این نقیصه موجود در مباحث فلسفی  به دنبالنوشته حاضر 

منطق واقع نشده و  محققان حکمت و موردتوجهمستقل و از حیث مقسمی،  صورتبهاهمیت آن، تاکنون 
تنها به ذکر و توضیح اقسام اصلی و فرعی آن اکتفا شده که البته روشن است با این پرداخت ناقص، حقِ 

 ود.شبخش آن ادا نمیاین موضوع و نقش روشنی
اول به دنبال تبیین جایگاه اساسی خود این اصطالح است و ثانیاً بنا دارد توجه  در وهله پیش رو نوشته

جه به تو طیان و محققان فلسفه و متون حِکمی را به انواع کارکرد آن معطوف سازد و اینکه در سایهمتعا
ابلیت توان از قنشان داد که چگونه میبا کاوش در این مفهوم توان ابعاد مختلفی که این اصطالح دارد می

ای ههایی نو در قلمرو فلسفه اسالمی و دیالوگ با فلسفه غربی در برخی زمینهنفهته در آن برای گشایش
 مرتبط با زبان، بهره جست. 
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 «حیثیّت»شناسی مفهوم ریشه. 3
از این نظر و  یعنی« حیثیتاز این »شود کلمه حیثیت در لغت به معنای اعتبار و نظر است، وقتی گفته می

های فلسفی و در در برخی گزاره»اما در اصطالح فلسفه چه معنایی دارد؟ (؛ 122: 311۱اعتبار. )بستانی، 
عنوان وصف برای یک موضوع قرار به «حیثیت، جهت» گونگی پیوند موضوع و محمول، واژهبیان چ

تقید  ووع به واسطة آن خاصیت و با تحیث کند که موضگیرد و از خاصیتی عینی در موضوع حکایت میمی
 (. 30: 3112گردد )فضلی، به آن دارای حکم خاصی، یعنی محمول، می
ت، نوعی که حیثی شدهگفتههای فلسفی و منطقی وجود دارد بر اساس اندک تصریحاتی که در نوشته

یدی ق هرگونهراده کرده و توان معنای عامی از حیثیت امی هرچندقید است، اما آیا هر قیدی حیثیت است؟ 
توان برای آن در نظر گرفت که در آن تری میرسد کاربرد خاصنوعی حیثیت دانست، اما به نظر میرا هم 

 صورت هر قیدی، حیثیت نخواهد بود.

 در منطق« حیثیت». 9
 ترین حالتشود و قضیه حملیه در بسیطحملی و شرطی تقسیم می در مباحث منطقی، قضیه به دو دسته

بطه است. بر این اساس، حیثیت موردبحث در علوم موضوع، محمول و را یگانهسهخود، مرکب از اجزاء 
شود، حث میز حیثیت بحملی است؛ بدین معنی که وقتی ا عقلی در اکثر موارد نوعی قید برای موضوع قضیه

فته وقتی گ مثالانعنوبهشود. از یک قید خاصی که در موضوع قضیه وجود دارد سخن گفته می درواقع
 عنوانهبهم متحرک است. در این گزاره، انسان  دستشکه نویسنده است انگشتان  جهتازآنشود: انسان می

 است که آیا محمول و رابطه هم طرحقابلموضوع به قید نویسنده بودن مقید شده است. حال این پرسش 
آنچه در اینجا موردنظر است همان مورد اول آری، ولیکن توانند مقید به قیودی باشند؟ روشن است که می

ید تواند قاست، یعنی حیثیت و جهتی که برای موضوع است، اگرچه مفاد آن اعم از این است که هم می
تأکیدی باشد برای موضوع ثمره  تواندحمل محمول به موضوع و همچنین می موضوع باشد و هم بیان وجه

ت مذکور، به نحوی از انحاء ای دارای حیثیت باشد، حیثیر جملهتواند باشد که اگسخن باال این امر می
 شود، مستند به موضوع قضیه خواهد بود.که گفته می ایگانهسه

ق( در این زمینه راهگشاست: ... فامّا اَن یکونَ المقصود  3939-3912سخن حاج مالهادی سبزواری )
باطالقه  «الموضوع»قیید عدم التقیید و اَن للحکم و من الت« الموضوعیه»من التحیّث عدم التحیث فی 

(، اگرچه سبزواری در 9، تعلیقه 321: 1، ج 3213مستحق لحمل المحمول فالحیثیه اطالقیه ... )مالصدرا، 
این عبارت بدنبال توضیح حیثیت اطالقی است ولی کامالً پیداست آن چه که در این بحث نقش کلیدی 

تقید موضوع حکم در قضیه است که امکان تحقق آن به چند  دارد موضوع است؛ و بحث بر سر نحوه
 صورت زیر است:

چه غیر از آن است باشد. در این صورت »غرض از تقیید، بیان مطلق بودن موضوع از هر آن  -3
گفته شود: ماهیت مِن حیثُ هی )از حیث خودش( نه  کهآنمانند ؛ اندنامیده« حیثیت اطالقی»حیثیت را 

 معدوم.موجود است و نه 
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غرض از تقیید، بیان علت حکم )علت حمل محمول بر موضوع( باشد. در این حالت، حیثیت را  -9
د: انسان از آن حیث که متعجب است ضاحک است. در گفته شو کهآنمانند ؛ اندگفته« حیثیت تعلیلی»

 اینجا تعجب علت ثبوت محمول یعنی ضحک بر موضوع است.
لب باشد که محمول بر مجموع موضوع و قیدی که به دنبال آن است غرض از تقیید، بیان این مط -1

ه گفته شود: جسم از آن حیث ک کهآنمانند ؛ شودشود. این حیثیت، حیثیت تقییدی خوانده میحمل می
 است. سطح است )یا سطح دارد( مقید

ه قید اضافی بتنهایی موضوع نیست، بلکه به نحو مقید دیگر، در حیثیت تقییدی موضوع بهعبارتبه
هره برد. توان از تفکیکی بایضاح بیشتر مفهوم حیث تقییدی می منظوربه اینجاشود. در موضوع واقع می

و مجموع مرکب از موضوع « موضوع اولیه»نامیم حیثیت تقییدی می آنچهموضوع گزاره را بدون لحاظ 
قییدی توان گفت که حیثیت تورت میدر این ص خوانیم.اولیه و حیثیت تقییدی )قید( را موضوع نهایی می

)و نه صرفاً موضوع اولیه( حمل  محمول گزاره حملی بر موضوع نهایی درواقعمطرح است که  درجایی
 (.200-1: 3129مهر، دد. )سعیدیگرمی

ر در نگاه نخست دشود و آن ابهامی است که ای آشکار میدر باال نکته یادشدهسه قسم  با مقایسه
مسئله این است که بر طبق مطالب مذکور، حیثیت اطالقی از  خورد.القیه به چشم میمفهوم حیثیت اط

آید که مفهومی در سو نوعی تقیید است و از سوی دیگر در این قسم، سخن از اطالق به میان مییک
د که درهرحال در این قسم با تقییتوان پرسید می هرتقدیربهشود. مقابل تقیید است و با آن جمع نمی

 سروکار داریم یا با اطالق؟
عنوان مثال مالصدرا در برخی عبارات خود، های دقیق حکما دور نمانده و بهاین مسئله از تیررس نگاه

مندرج  «حیثیت تقییدیه»اقسام را از سه به دو قسم کاسته و حیثیت اطالقیه را به نحوی در ذیل عنوان 
 ساخته است:

تقییدیه او تعلیلیه و االولی هی التی جعلت کالجزء للتحیث بها فاذا نقول اِن مطلق الحیثیات اما »
کالناطق لالنسان و کالکاتب للمرکب الصنفی و الثانیه هی التی منه مثل کون الشی عله و معلوالً و اِن کان 

حیثاً ت التقید و التحیث بها داخالً بشرط اَن یکون التقلید بها مأخوذا علی انّه تقید ال علی انّه قید و التحیث
ال حیثیه ای معناً حرفیاً غیرمستقل بالمفهومیه کما علمت فی المحصه من الفرق بینها و بین الفرد ثم 
الیحثیته التقییدیه قد تکون فی العنوانات بحسب المعبر به و الحکایه دون المعبر عنه و المعکی عنه کما 

اد به اال نفس الماهیه المرسله من غیر تقول الماهیه من حیث االطالق او ال بشرط شیء کذا و لیس المر
اعتبار حیثیه اُخری معها بخالف ما اذا جعلت االطالق و اال بشرطیه و االرسال قیداً للماهیه فتقابل حیئنذ 
للماهیه المحیثه بشرط شی او بشرط ال شیءو ال یصدق المأخوذه مع االطالق علی شیء منها لکونها مقابله 

و اما المأخوذه علی وجه االول فیصدق علی کل منهما لکونهما مطلقه مرسله فی لهما کما انهما متقابالن 
 (.321-321: 1، ج 3213)مالصدرا، « الواقع غیر اعتبار االطالق و االرسال معها.

علیلی تقسیم ت شود صدرالمتألهین ابتدا حیثیت را به دو دسته کلی تقییدی وگونه که مالحظه میهمان
ر این تقسیم، معطوف بر ارتباط حیثیت با موضوع از جهت جزء بودن یا نبودن است. کند، و مالک او دمی
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بر این اساس اگر حیثیت افزوده شده، در حکم، جزء برای موضوع باشد حیثیت تقییدی و اگر خارج از آن 
 باشد حیثیت تعلیلی خواهد بود.

سو ه میان تقید و تحیث از یکیکی از نکات دقیقی که از مالصدرا در مطلب باال نقل شد این است ک
ر مثابه یک معنای حرفی غیرمستقل داخل دو قید و حیثیت از سوی دیگر فرق وجود دارد. تقید و تحیث به

هم علت وجود نه قوام، لذا خارج از موضوع قرار موضوع است. ولی قید و حیثیت که همان علت است و آن
 سازد.جریان دارد و آن را از فرد جدا میدارد؛ و این شبیه مطلبی است که در مورد حصّه 

لبّ ادعای صدرا در این زمینه این است که در حیثیت اطالقی نیز هرچند درواقع، موضوع از هرگونه 
قیید ید )ت، نوعی تقیپردازیعبارتتعبیر و  حسببهشود، اما صورت مطلق لحاظ میتقییدی به دور است و به

مهر، از تقیید کافی است که آن را نوعی حیثیت تقییدی بنامیم. )سعیدی به اطالق( در کار است و همین حدّ
3129: 201.) 

 در متون « حیثیت»اهمیت و رواج مفهوم . 1
فرضی  صورتهرچند به -در اهمیت و نقش پرتأثیر آن کافی است که این کلمه و مفهوم آن از ادبیات علوم 

کمّی و کیفی در همه مباحث و  تغییرات گسترده وقت مشاهده خواهد شد کهحذف شود آن -هم که شده 
زیاد و مهــم است که  چنانآنموضوعات رخ خواهد داد. این تغییراتِ حاصل از نادیده گرفتن حیثیات، 

نگاشته، این عبارت معـروف را به ارسطو نسبت « کلیات»ای کــه در بـاره الدین رازی در رسالهقطب
؛ اگر اعتبارات مختلف وجود نداشت حکمت هم تحقق پیدا «رتفعت الحکمهال االعتبارات أل لو» دهــد:می

لو »های دیگر هم نقل شده مانند: منسوب به ارسطو به گونه (. البته این عبارت13: 3112کرد )رازی، نمی
اراتِ این عب یمههکه  «انّ االحکامَ یختلفُ باختالفِ الحیثیات و االعتبارات»و « ال الحیثیات لبطلت الفلسفه

که گفته شد به جهت بداهت اهمیت آن،  گونههماناما ؛ مختلف، حکایت از اهمیت باالی این موضوع دارد
اش های ظاهراً روشندر زیر الیهتاکنون موضوع تتبع و تحقیق محققان واقع نشده و نقش اساسی آن 

 مجهول و مغفول مانده است.
 برخی مباحث پیچیدۀ فلسفی را که حل سفار اربعهااین در حالی است که مالصدرا در بخشی از کتاب 

ه از آن ک آنها در گرو شناخت و تفکیک میان حیثیات مختلف و دانستن احکام هرکدام است نام می برد
اند: امتناع صدور کثیر از واحد )قاعده الواحد(، عینیّت صفات حقیقی خداوند با ذات او و علم تفصیلی جمله
(. همین اشارۀ صدرالمتألهین، اهمیت و 321 :1، ج 3213ذات. )مالصدرا، تبه به ماسوی در مر تعالیحق
دهد. در ادامه این مقاله درباره مباحث مهم و دقیق فلسفی را نشان می این موضوع در حوزه گشاییگره

 دیدگاه مالصدرا در این باب بیشتر سخن خواهیم گفت. 
های ن نویسنده برداشته، نویسندگان ارجمند از جنبهاین قدم آغازین و ناقصی که ای امید است در سایه

 آن واژگان است همت کارگیریبهدیگر، بدان نگریسته و نسبت به احصاء فواید و عوایدی که حاصل 
انسانی در کشور ما ارائه شده، هایی که برای رفع معضل علوم حلها و راهدر کنار همه ایده چراکهگمارند، 
شده، افقی نو فراروی این حوزه بگشاید؛ در عرض سایر موضوعات مطرح واندتهم می« حیثیات»موضوع 
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وفصل خیلی از موضوعات مهم در بخش الهیات بالمعنی گونه که در سابقه فلسفه اسالمی، برای حلهمان
گشای خود را ایفا کرده که شده و نقش کامالً گرهاالعم، بالمعنی االخص و مباحث نفس موردتوجه واقع

 بدیل در همین تحقیق آورده شده است.هایی از این کارکرد بینمونه
ه در علم تنها در فلسفه اسالمی بلکجا این نکته نیز اضافه شود که اصطالح حیثیت نهبجاست در همین

شده و از دقت در خود آن به نحو مستقل و صورت توضیح اقسام آن مطرح و موردتوجه واقعاصول نیز به
 صورتهبتوان چنین استنباط کرد که حیث مقسمی در سایه اقسام حیث، ه تا جایی که میباالصاله عبور شد

روش جاری و طبیعی محققان در مباحث  کهدرحالیالشعاع اقسام خود است؛ لحاظ شده در تحت اعتباری
توضیح اقسام؛ که این سنت معمول و طریق  -9تعریف مقسم،  -3: مختلف، تابع این مدل شایع است

 م، در بحث حاضر رعایت نشده است.مرسو

 حیثیت در حکمت متعالیه. 4
ات این رود که یکی از ثمرعنوان یکی از نقاط عطف فلسفه اسالمی به شمار میحکمت متعالیه مالصدرا به

ه از واژگان پرمحتوایی که در فلسف» ، در همین بحث حیثیت، نمود و ظهور برجسته دارد؛تأثیرگذارمکتب 
ای را به خود اختصاص داده و در م در نظام تشکیکی و علّی و معلولی آن ـ جایگاه ویژههصدرایی ـ آن
« حیثیت تقییدی»و  «حیثیت تعلیلی» ، دو اصطالحکندمینقش بنیادینی ایفا « اصالت وجود»تبیین مسئله 

، د وحدتاست که بیانگر نحوه ارتباط وجودی و خارجی وجود اصیل با ماهیت و احکام ذاتی خود وی مانن
ضلی، )ف«. و وجودات امکانی است الوجودواجبباشد و روشنگر همین نوع ارتباط بین فعلیت و امکان می

19 :91.) 
گرچه بحث از اصطالحِ حیث و اقسام آن نزد فیلسوفان متقدم بر مالصدرا بحثی متداول بوده است، 

رتباط موضوع و محمول در قضایا بوده گرایانه و تنها در بیان نحوه اولی نوع نگرش آنان، نگرشی اثبات
( و ۱3و  11: 3101(؛ اما معلم ثالث، میرداماد حسینی )میرداماد، 1: 1، ج 3119است. )شیرازی و طوسی، 

(، این دو اصطالح را از نگاه اثباتی و ذهنی 321 :1؛ ج11221: 3، ج 3216)مالصدرا،  مالصدرای شیرازی
ل گرایانه درصدد تبیین انواع ارتباط مصداق موضوع و مصداق محموتبه نگاه ثبوتی کشانده و با نگرشی ثبو

در هنگام بیان جایگاه حیثیت )تعلیلی و تقییدی(، بحث را روی مصداق  اند و لذا مالصدرادر خارج برآمده
 (.91: 3119حکم برده و در حکم ذهنی توقف نکرده است )فضلی، 

فانّ مصداق الحکم علی االشیاء ... قید یکون »د: گویمالصدرا در جایی دیگر در این باب چنین می
ذات الموضوع باعتبار حیثیّته تعلیله خارجه عن مصداق الحکم، و قد یکون مع حیثیه اخری غیرالذات تقییدیه 

(، یعنی همان مصداق حکم بر اشیاء ... گاهی ذات موضوع باعتبار حیثیت 21: 3، ج 3216)مالصدرا، ...« 
 ای است که غیر از ذات موضوع است. ق حکم است و گاهی همراه با حیثیت تقییدهتعلیله خارج از مصدا

ت که عالم ما عالم تکثر اسشاید لب سخن مالصدرا را در باب حیثیت چنین خالصه کرد که از آنجایی
لذا در تحلیل و شناخت کثرت، نیازمند به حیثیت هستیم، چرا که یکی از عواملی که موجب تکثر است 

ر شود. به تعبیهای مختلف لحاظ میمناطیه همین حیثیات مختلف است که در سا در موضوع()کثرت 
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، ج 3116درا، )مالص «مناط اتصاف به یکی از حیثیات، عیناً مناط اتصاف به حیثیت دیگر نیست»مالصدرا، 
1: 901.) 

 حیثت در عالم هستی« تقییدی»مولفه . 5
های موجود در مابه االشتراک برخوردارند که یکی از آن موجودات از وجوه مشترک و غیرمشترک همه
شود همه در بند قیدند اطالق می مخلوقات است. ماسوی اهلل در علم کالم که به همه« مقید بودن»ها آن

در حجاب قیدند. رابطه اشیاء و قیدها  هاآنشود و همه و موجود مخلوط مطلق از قید یا قیود پیدا نمی
اهر و باطن ، ظچیزهمهکه  شدهگفتهپذیر نیست و اینکه از همدیگر امکان هاه تفکیک آناست ک ایگونهبه

جز قیدها نیست چیزی به مخلوقات، هو گوهر و صدف دارد ناظر به همین بحث بوده و ظاهر و صدفِ هم
شود که  هو هر مخلوقی پشت یک و یا چند نقاب )قید( پنهان و مستتر است. شاید خالی از فایده نباشد گفت

است و موجود فاقد « نقاب»است که به معنای  personفارسی در زبان انگلیسی،  «شخص» معادل واژه
جود الوالوجود بالذات، واجبشده، واجباست که گفته الوجود است و به همین جهتقید منحصراً وجود واجب

 الجهات است.جمیعمن
وجودها؛ و کلّما عرجت و زادت قرباً من اعلی المراتب،  اَنّ المرتبه کلّما تنزلت، زادت حدودها و ضاق»

قلّت حدودها و اتّسع وجودها، حتی یبلغ اعلی المراتب، فهی مشتمله علی کل کمال وجودی من غیر تحدید 
 (.319: 3، ج 3126)طباطبایی، « و مطلقه من غیر نهایه

شود؛ و هر چه باال رود و ر میتو وجودش ضیق گردد)مرتبه وجود هر چه پائین رود قیودش افزون می
مراتب  به اعلی کهآنتا  شودتر مییابد و وجودش وسیعتر گردد، قیودش کاهش میبه اعلی مراتب نزدیک
 .هیچ چیزی دربرداشته و هیچ نهایتی برای اطالق آن نیست(وجودی را بی برسد که همه کماالت

 انواع کاربردهای قید -3-5
را به « جمله»یا کل « صفتی»یا مفهوم « فعل»انجام یافتن  است که چگونگی ایقید در متون ادبی کلمه

ه وظیف آنچه، هااین ؛ اما از بین همهدهدچیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و ... مقیّد ساخته و توضیح می
اما قید در متون مربوط به علم (. 316: 3129اصلی قید است، مقیّد ساختن فعل است )گیوی و انوری، 

فاظ از بخش ال« مرکب»منطق با قید در دستور زبان متفاوت است. کاربرد قید در دانش منطق، به بحث 
 شود:مربوط است، آنجا که گفته می

 لفظ موضوع اگر مرکبِ ناقص باشد، اقسام چندگانه را خواهد داشت:
 ( تقییدی: وصفی )خانه بزرگ( ـ اضافی )خانه حسن(؛3
 (2۱: 3116)خوانساری، وهفت(. ( غیرتقییدی )بیست9

کند که از دو کلمه مذکور، کلمه دوم، کلمه اول را آنجا تحقق پیدا می« قید»بر اساس آنچه گفته شد 
مقیّد سازد و خودش هم محدود به دو قسم: وصف و اضافه است و دیگر شرایط موجود در تعریف ادبی قید 

 در اینجا ملحوظ نشده است.
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ی، اوالً ناظر بر تحدید و توضیح موضوع است و ثانیاً گاهی هم بیانگر اما کاربرد قید در متون فلسف
ه شود که یک نوع قید بچگونگی حمل محمول بر موضوع است و لذا وقتی در تعریف حیثیت گفته می

ما  ؛ مانند: افسوس که دوستان خیلی زودرود، مبتنی بر این نکته است که هر قیدی، حیث نیستشمار می
 جهت کهازآنشود مانند این مثال: انسان و حیثیتی هم قید محسوب نمی هر جهت ؛ وکنندرا ترک می

ست زده بودن، قید برای انسان نیاست که شگفت خندد. روشنشود میمی زدهتعجبشود و یا زده میشگفت
بلکه علت است برای حکم )خندیدن برای انسان( که پس از اتصاف محمول به موضوع، دیگر نیازی به 

که اگر موضوع مقید، حکمی را داشته باشد، بقاء حکم، دائماً جود علت ندارد. )محمول به موضوع( درحالیو
 نادیده گرفتن نیست. و قابل مشروط به بقاء قید است

او در  مانند:است مثل حیثیت تقییدیه؛ « قید»ها «حیث»با این بیان روشن می شود که برخی از 
 خواند.دانشگاه درس می

شود که رابطه حیثیت و قید از نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است. ن توضیح روشن میبا ای
حیث  از قیود که بامعنای منظور ما در این نوشته است قید به نحو مطلق نیست بلکه آن قسم آنچهپس 

 باشد ومعنی که با قید هممطابقت دارد ملحوظ است؛ و منظور از حیث، مطلق آن مدّنظر است اعم از این
 یا نباشد.

 «حیث»برخی موضوعات و مسائل فلسفی و منطقی مرتبط با . 6
رگزیده قطعاتی ب که از خود کلمه و اصطالح حیثیات سخنی گفته شود، الزم است موضوعات وقبل از این

یین و گشا و حلّال این اصطالح، تباز متون قدیم و جدید فلسفی و منطقی آورده شود تا نقش مستقیم، گره
 زمینه برای مباحث بعدی فراهم شود:

 مسائل فلسفی -3-6
 به حیث اطالقی است« موجود بماهو موجود»موضوع علم فلسفه یعنی  الف(

مالصدرا در اسفار (، 30-1: 326۱سینا، سینا در شفا )ابنفالسفة مسلمان مانند ابنبر اساس تصریحات 
(، موضوع علم ۱1: 3126)طباطبایی،  ه الحکمه( و عالمه طباطبایی در نهای9۱: 3، ج 3216)مالصدرا، 

جهت که مثالً درخت است یا کوه است و یا چیز دیگر. است نه وجود ازآن« وجود بماهو وجود»فلسفه 
جهت که موجود است موضوع مابعدالطبیعه ازآن« موجود»واضح است که مقصود فالسفه از این بیان که 

بحث  بدون لحاظ کردنجهت و حیثیت تقییدی یا تعلیلی آن. است، همان حیثِ اطالق مقسمی است، نه از 
اینکه خود  تـرمهمتوان موضوع علم فلسفه را به گونه واضح دریافت و آن را تبیین کرد و ، نمـی«حیثیت»

 علم مستقل، محل تردید و مناقشه خواهد بود. عنوانبهعلم فلسفه 

 «حیثیت»حل اشکاالت وجود ذهنی با تمسک به  ب(
این  ،نهایه الحکمهز مباحث اولیه وجود، تقسیم آن به ذهنی و خارجی است. عالمه طباطبایی در یکی ا

اضافه و اشباح محکی و موضوع را طرح و دو برهان رایج را برای اثبات وجود ذهنی آورده و آراء قول به
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نی را مطرح کرده که اشباح غیر محاکی را ابطال کرده و آخراالمر اشکاالت هفتگانة وارد شده بر وجود ذه
 گشایی آن در حلصورت گرفته که باز هم گره« حیثیت»جواب پنج اشکال معروف با توسل به بحث 

 شود:اشاره می هاآنرسد. از باب نمونه به یکی از فلسفی به اثبات می مشکالت و معضالت

بطالنه ظاهر، بیان اشکال رابع، و هو أنّ الالزم منه کون شیءٍ واحد کلیّاً و جزئیاً معاً؛ و »
المالزمه أنّ االنسان المعقول مثالً من حیث تجویز العقل صدقّه علی کثیرین کلیّ، و هو 
بعینه من حیث کونه موجوداً قائماً بنفس واحده شخصیّه بتمیز بها عن غیره جزئی؛ فهو 

 کلّی و جزئیّ معاً. 
من حیثُ إنّه مقیس إلی الخارج وجه االندفاع: أنّ الجههَ مختلفهٌ، فاالنسان المعقول مثالً 

)طباطبایی، «کلیّ، و من حیث إنّه کیف نفسانیّ قائم بالنفس غیر مَقیس إلی الخارج جزئیّ.
3116 :966-323) 

 است« حیث»وجود از ماهیّت، منوط به دو  یج( تفکیک مسئله
است  حیثِ ماهیتحیثِ وجود غیر از  چراکهشدیداً وابسته به بحث حیثیت است، مسئله وجود و ماهیّت 

 نهایه الحکمهمختلف شده است. عالمه طباطبایی در  و همین دو حیثیت متفاوت، باعث حدوث مباحث
 گوید: می

اَن کل ما یحمل علی حیثیه الماهیه فانما »یتفرّع علی اصاله الوجود و اعتباریه الماهیه 
ا الماهیّه فی نفسه هو بالوجود، و انّ الوجود حیثیه تقییدیه فی کل حمل ماهوی، لما انّ

بایی، )طباط«باطله هالکه التملک شیئاً؛ فثبوت ذاتها و ذاتیاتها لذاتها بواسطه الوجود.
 (.23-9 :3، ج 3126

های ماهوی به واسطة وجود است، یعنی وجود در تمام حمل شودهر چه بر حیثیت ماهیت حمل می»
تقییدیه است؛ ]و به سخن: ماهیّت در صورتی باشد[ حیثیت ماهیّت می هاآنکه موضوع  هاییحمل]یعنی 

شود که متصف به وجود باشد.[ زیرا که ماهیت با نظر به خودش و مخالف نیست محکوم به یک حکم می
 توان حمل کرد.[چیز را بر ماهیت مجرد از وجود نمیچیز نیست. ]و لذا هیچهیچو نابود است و واجد 

عنی اجزاء ذات که همان جنس و فعل ماهیت است[ برای ذات بنابراین، ثبوت ذات و ذاتیات ماهیت ]ی
گوییم: انسان انسان است، انسان موجود است که انسان واسطه وجود است. ]پس وقتی میماهیت به

گوییم: انسان حیوان است یا ناطق است، انسان موجود است که حیوان و ناطق بر وقتی می باشد؛ و نیزمی
 (21-22: 3، ج3126ی، شود.[ )طباطبایآن حمل می

 گانهگانة ماهیت با لحاظ کردن حیثیات سهد( اقسام سه
کند که گانة مهم و معتبر پیدا میموضوعی به نام ماهیّت، با لحاظ کردن حیثیات مختلف، اقسام سه

 ال و ماهیّت ال بشرط. شرطبه، ماهیّت ءشی شرطبهعبارت است از: ماهیّت 
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اصیل باشد و یا اعتباری، در فلسفه جایگاه مهمی دارد و لذا طرح آن و  کهبحث از ماهیت اعم از این
طور اقسام آن، نقش اساسی در خیلی از مباحث عقلی دارد و روشن است که مبنای تقسیم ماهیت به همین

 است.« جهت»و « اعتبار»گانه مبتنی بر عنصر اقسام سه

 «حیثیت»هـ( تعریف وحدت و کثرت در پرتو 
 توان بهدت چیست و کثرت کدام است، ظاهراً بدون لحاظ کردن موضوع حیثیت، نمیدر اینکه وح

« گیعدم تقسیم شوند»وحدت همان حیثیت »شده که: آن نائل آمد؛ لذا در تعریف این دو مفهوم گفته جواب
جهت است و یک شیء ممکن است بــه یک اعتبار و بــه یک« تقسیم شوندگی»و کثرت همان حیثیت 

ذیر باشد و بــه اعتبار دیگر، غیرقابل تقسیم باشد؛ که در این صورت به اعتبار و جهت نخست، پتقسیم
  (.122: 3129)شیروانی، « خواهد بود.« واحد»و به اعتبار و حیثیت دوم، « کثیر»

 و( تنزه خداوند متعال از ترکیب از حیثیات
است و اینکه خداوند متعال از  در بخش الهیات بالمعنی االخص« حیثیات»یکی از مواضع کاربرد 

الوجود بالذات و بسیط بحت و محض است. موضوعاتی ترکیب از حیثیات مختلف منزّه است و خداوند، واجب
(؛ علم خداوند متعال به ذات خود )فارابی، 22: 3262سینا، تعالی با ذات او )ابنمانند عینیت صفات حق

یک صفت اضافی و نیز رجوع صفات بالی خداوند به یک صفات اضافی خداوند به  (؛ بازگشت111: 3231
بسیط »( و قاعده 23 :(؛ نفی جهت امکانی از ذات خداوند )همان312: 3، ج 3116صفت سلبی )سهروردی، 

 در این زمینه است. های قابل اشاره(، از جمله مثال331-339: 0، ج 3216)مالصدرا، « الحقیقه کل االشیاء
است که  «قاعده الواحد»که اثبات آن با توسل به حیثیات انجام پذیرفته  یکی دیگر از مباحث مهمی

مفاد آن، نفی ترکب خداوند از حیثیات مختلف بوده و کثرت ماسوی اهلل به تعدد حیثیات صادر اول )عقل 
 شده ازکه حیثیات نفی، با اندکی تغییر(؛ اما این1: 312۱اول( مستند است نه به خداوند متعال )توکلی، 

 یک از اقسام آن است در عین اهمیت زیادی که دارد فعالً از بحث این نوشته خارج است.خداوند، کدام

 مسائل منطقی -9-6
 «حیثیت»های ظاهراً متناقض در سایة الف( رهایی از گزاره

 هم بین این دو قضیه، ظاهراً و لفظاً را در نظر بگیرید.« جزئی جزئی است و جزئی جزئی نیست»گزاره 
زئی ج»که جمع بوده و صادق هستند، به خاطر اینکه هر دو قضیه قابلکه شده تناقض وجود دارد درحالی

ایع حمل ش»به اعتبار « جزئی جزئی نیست»است و قضیة « حمل اولی ذاتی»به اعتبار « جزئی است
 .خواهد شداست؛ لذا با لحاظ کردن دو اعتبار و حیث مجزا از هم، تناقض ظاهری فوق مرتفع « صناعی

 با توسل به حیثیات« مجهول مطلق»ب( حل معمای 
نما، جمالت تناقض»حال جذاب موجود در علم منطق یکی از مباحث مهم، دیرین و درعین

ست مانند معمای دروغگو و مجهول مطلق. این معمای اخیر از جهت تاریخ، « پارادوکسیکال و معماها
همین  (Plato, 1996, p. 179)آورده است؛« منون»رساله پیشینه یونانی دارد و آن را افالطون در 
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اند. گویی به آن برآمدهدانان مسلمان نیز با اندک تغییراتی آورده و در مقام پاسخصورت از معما را منطق
منون برای ابطال آموزش و آموختن، سقراط را مخاطب »کند: گزارش و تقریر می گونهاینسینا آن را ابن

و شناسد، در این صورت طلب اد: کسی کــه به دنبال آموختن علمی است یا مطلوب را میگویساخته، می
شناسد در این صورت وقتی بدان دست یافت چگونه آن را طلبی باطل و بیهوده است؛ یا مطلوب را نمی

وید. جشناسد، میای گریزان را که نمیداند این همان مطلوب است؛ مانند کسی که بردهشناسید و میمی
؛ 392: 3231، طوسی، 192ق،  3261؛ فارابی، 91: 3200سینا، ابن«)اگــر او را بیابد او را نخواهد شناخت

 (.26: 323۱بغدادی، 
تر ای افزونفخرالدین رازی در تقریر معمای فوق در خصوص حالتی که مطلوب معلوم است، نکته

)رازی، کندتقویت شده تقریر می صورتبهصل آورد و آن را با استفاده از اصل محال بودن تحصیل حامی
 (. 22: 3111؛ 361-362:  3113

ها، ترین آناند که رایجهای مختلفی در گشودن گره این معما پیشنهاد کردهدانشمندان مسلمان راه
ارای دو حیث متمایز است: حیثیتی که مطلوب د»است. « حیثیات»و تمسک به تمایز « جهات»تفکیک 

د آن شناخت و حیثیت دوم مقص مبدأشناسیم. حیثیت نخست سیم و حیثیتی که آن را نمیشناآن را می
معمای یادشده موفق  در حل(. اما اینکه جواب مذکور تا چه اندازه 1۱-10: 3112قراملکی، فرامرز«)است.

 ست.ا شدهپرداختباشد نیازمند بحث جداگانه بوده که البته در کتب مفصل منطقی بدان  تواندمی

 در اقسام قضیة حملیه« حیث»ج( وجود مقدّر 
این نکته نیز قابل یادآوری است که بر اساس انواع تقسیماتی که برای قضیه حملیه ذکر شده، تقسیمی 
ناظر بر مقید و مطلق بودن موضوع از سوی منطق دانان طرح نشده و اقسام آن بر اساس موضوع قضیه 

 بدین قرار احصاء شده است:
یک از این محصوره؛ که مقید و مطلق بودن موضوع در هیچ -2مهمله  -1طبیعیه  -9شخصیه  -3

 هاآنتوان وجود یک قید و حیث را در همه طور صریح نیامده است، اما با ین همه نمیاقسام چهارگانه به
فت، مثالً دانستن مصداق معیّنی برای موضوع در قضیه حملیه، قید قضیه شخصیه است و لحاظ نادیده گر

کردن طبیعت موضوع، قید قضیه طبیعیه و عدم ذکر سود در اول موضوع، حیث و قید مهمله و قضیه 
یک از متون قدیم و جدید منطقی، محصوره هم از آن جهت به محصوره منتهی شده با این همه در هیچ

جود آن، گونه که بیان شد والک و مناط این اقسام، مبتنی بر داشتن و یا نداشتن قید نشده ولیکن همانم
 امری روشن اما مقدر است. اقسام در همه

برای قضیه حملیه، تقسیمی دیگر بر اساس جهت وجود دارد که عبارت است از: موجهه و مطلقه؛ اما 
فظی، دارای شباهت و قرابت مفهومی نیز با بحث حاضر این اینکه آیا قضایای موجهه با وجود شباهت ل

است و یا اینکه واژه جهت، از باب « حیث»، همان معنای کلمه «جهت» مقاله دارد؟ یعنی آیا مدلول کلمه
 لفظی در چند معنی و از جمله این دو مورد اشاره شده به کار رفته است. اشتراک

 د( نقش حیث در رهایی از تناقض
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ود، شیء واحـد متصف به دو صفت متناقض مانند وجـود و عـدم و یا خالق و مخلوق میوقتی یک ش
شود که یا در گفتن این جمالت، سهوی صورت گرفته و یــا ها چنین استنباط میدر بادی امر، از این مثال

ــوق دو امر ف صادر کند. در حالی که هر اینکه گوینده بنا دارد عمداً حکم بــه جواز وقوع اجتماع نقیضین
 منتفی و از منظر احکام اولیه عقل باطل است.

مکرر  صورتاما اگر چنین است پس چرا و به چه علت این قبیل جمالت در متون فلسفی و منطقی به
آمده است؟ شاید راز مطلب در این نکته نهفته باشد که نباید تنها و تنها بر اساس ظاهر جمالت و نسبت 

ثالً شود تا مها کرد. بلکه آنچه باعث میکم به متناقض بودن این قبیل گزارهبین محمول و موضوع، ح
ت. اسمختلف در موضوع آن قضیه  های«حیثیت»حکم به خالق و مخلوق بودن موجودی صادر شود، وجود 

 شود که دو قضیه ظاهراً متناقض، اما در واقع غیرمتناقض باشند. جهات مختلف و حیثیات گوناگون باعث می
د انا با این همه برخی از محققان علم منطق، عالوه از وحدات هشتگانه، وحدت دیگری را نیز افزودهام

)از حیث طبیب بودن( و زید معالج نیست )از حیث طبیب  زید معالج است مانند، «حیث و اعتبار»بنام وحدت 
 زاره عوض شود آن وقتبودن( که متناقض بودن این دو قضیه روشن است، ولی اگر حیث هر کدام از دو گ

: 3112 دان بودن(، )شهابی،تناقض هم مرتفع خواهد شد، مثالً بدین شکل: زید معالج نیست )از حیث ریاضی
996-932.) 

وجود حیث و  های چهارگانه مذکور، به نحوی کاشف ازاما بر اساس توضیحات باال، هر یک از وحدت
ها از لحاظ علمی، امری زائد و حتی موجب د بر آنجهت خاص در موضوع قضایاست و افزودن وحدتی مازا

و نقش  «حیث و اعتبار»را نسبت به وجود  مندانعالقه کههمیناما ؛ حیث خواهد بود محدود شدن دایره
 هم در مقام تعلیم توجه داده، کاری مشکور و درخور تقدیر است.آن در قضیه و تناقض، آن

، ستون دانش بشری محسوب حقبهو  (316: 3109)مطهری، اند اگر تناقض را اُمّ القضایا نامیده
ایی هکه اگر گوینده و یا نویسند این شأن و منزلت، مرهون وجود حیثیات مختلف در قضایاست هاند، همکرده

اشد تفاوت بالصاق و انتساب به موضوع دارد بی نسبت به جهات مختلف و قیدهای متنوعی که امکان
از قضایا، به علت گرفتار شدن در دام  ه بشری متزلزل خواهد شد و خیلیکل ساختمان اندیش وقتآن

و این سخن  (0۱: 3110سینا، معارف بشری حذف خواهند شد)ابن تناقض، از ساحت عقل انسانی و از حوزه
ی این در حال معنی دیگری ندارد جز ایجاد محدودیت ناخواسته در مقابل گسترش مطلوب دانش بشری.

خوانده)همان(، و تعبیر مالصدرا از آن به  «اول کلّ االقاویل الصادقه»نا اصل تناقض را سیاست که ابن
 (.26: 3، ج 3213است)مالصدرا، « اول االقاویل و احق االقاویل»

هم یادآوری یک نکته در مورد اصل تناقض و نسبت آن با مسئله حیثیت خالی از فایده نیست و آن
متفاوت « جهت»و « کیف»و « کمّ»تناقض است: دو قضیه اگر در  در تعریف خودِ« جهت»وجود قیدِ 

مضاف بر مسئلة فوق، همه حکما در بحث از (. 316: 3116شوند )خوانساری، باشند، متناقض نامیده می
وجود است، وحدت، مساوی و مساوق با  کهایناند مبنی بر ، موضوعی را مطرح کرده«وحدت و کثرت»

 کنندو از سوی دیگر، موجود را به واحد و کثیر منقسم می موجودی واحد باشد بایست هرکه مییعنی این
ناقض شود وجود تواحد نباشند. آنچه از این گفته استنباط می اش آن است که بعضی از موجوداتکه الزمه
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ر اند به نظبحث اعتبار و حیثیت شده گویی در این سخن حکما باز هم متوسلبرای رفع توهم تناقضاست. 
 دو اعتبار دارد: وحدت هاآن

برقرار  ایمیان مصادیق آن مقایسه کهآننفسه در نظر بگیریم، بدون که وحدت را فیالف: نخست آن
، یک امر نفسی خواهد بود. در این لحاظ واحد مساوق و برابر با شود. در این اعتبار، وحدت همانند وجود

 باشد.موجود می
در مقایسه بعضی از موجودات با بعضی دیگر اعتبار کنیم، یعنی آن را ب: و دوم آن است که وحدت را 

ای از به عنوان یک وصف اضافی و نسبی در نظر بگیریم که در این صورت مالحظه خواهد شد که پاره
 را پذیر باشد آنکه اگر موجودی انقسام موجودات در مقایسه با برخی دیگر دارای نوعی عدم انقسام است

 کثیر گویند.
بعضی از موجودات واحد نیستند و هر موجودی واحد ی: شود که بین دو قضیهبا توضیح باال روشن می

است. هیچ منافات و تناقضی وجود ندارد و هر دو صادق است، زیرا مقصود از واحد در قضیه اول، واحد به 
اقض تیجه یکی از شرایط تناعتبار دوم است و مقصود از آن در قضیه دوم، واحد به اعتبار نخست است و در ن

 که همان وحدت محمول است در این دو قضیه منتفی است.

 هـ( نسبت قضایای موجّهه و متحیّثه
یعنی امکان دارد که حیث و قید در ؛ دار)موجّهه( استدار )متحیّث(، همانند قضیه جهتقضیه حیث 

ین جهت نیامدن حیث در متن قضیه و یا احتمال دارد ذکر نشود، به هم قضیّه و بعد از موضوع ذکر شود
شود فالنی دانشمند است، مطمئناً منظور از موضوع، شود، مثالً وقتی گفته میدار بودن آن نمیمانع از حیث

د، تواند حامل محمول مذکور باشموضوع مقید است به قید بالفعل؛ چون انسانی که هنوز متولد نشده نمی
 ین تفاوت که:اگفته شود که انسان دانشمند است با قید بالقوه. منتها با  اال اینکه مقید شود به قید بالقوه و

و  در واقع و نفس االمر همآنمحمول نسبت به موضوع است  قضایای موجهه ناظر به رابطه -3
که آن حیث، در عالم خارج و توأم با اجزاء اینقضایای متحیثه ناظر به وجود حیثیتی است در گزاره، اعم از 

 مذکور باشد و یا در عالم ذهن.قضیه، 
ها قضایای موجهه از لحاظ تعداد، قضایای محدودی است )با اختالف نظری که در مورد تعداد آن -9

کثرت  و همین دار عددی ذکر کردتوان برای قضایای متکثر حیثکه نمیبین منطقیون وجود دارد(، درحالی
 شود.ترش عرضی و طولی آن میحیثیات است که باعث بسط و توسعه دانش بشری و گس

از معارف  های نوهای گوناگون، در واقع گشایش روزنهظرفیت و قابلیت موضوع در پذیرش انواع حیثیت
شناسی انشناسی و جهگوناگون فراروی بشر است. پیدایش سه دانش عمده بشری یعنی خداشناسی، انسان

شناسی، های مختلف نظیر کالم، روانها و شعب این سه، تحت عنوانطور انواع گرایشو همین
غیره، همه و همه در ذیل بحث حیثیت قابل توجیه است و االّ آنچه که  شناسی، پزشکی، فیزیک وجامعه

اعث ب مطالعه ماده از یک حیث ولیکنماده است  همآنگویند یکی است و فیزیک و شیمی از آن سخن می
 ثیر همهمسئله تک گر موجب پیدایش دانش شیمی. تحلیلشود و از جهت دیبه وجود آمدن علم فیزیک می
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این طریق، یا نادرست خواهد بود و یا ناقص. شاید به همین علت است که  غیرازبهعلوم دیگر با روشی 
ها دانسته شده و وجوه دیگر مانند روش، آن« موضوع»بهترین وجه تمایز انواع علوم از یکدیگر به تمایز 

 گیرند.های بعد از موضوع قرار مییت و اعتبار، در ردیفغایت و ... از جهت اهم

 و( مقوالت منطقی و نقش حیثیات در آن
مختلف مورد ادراکات گوناگون واقع  تواند از جهات و حیثیاتاگر بپذیریم که یک موجود خارجی می

ق صداق تحقو حیثیات گوناگون م از جهاتتوان پذیرفت که یک موجود در جهان خارج آسانی میشود، به
نشسته  اییدرجشود. از باب نمونه اگر یک فرد انسان را ببینیم که مقوالت مختلف و گوناگون شناخته می

حکم اینکه دارای جسم و جان است یک موجود مورد مشاهده بهکند، این فرد می و با یک فرد دیگر گفتگو
 اینکه دارای حکمبه... همین موجود  کنند.عنوان یک مقوله بر آن صدق میجوهری است و عنوان جوهر به

سایر  ( و به همین صورت است1۱: 3112گیرد)ابراهیمی دینانی، مقدار و اندازه است زیر مقوله کمّ جای می
 مقوالت عشر.

 ز( حیثیت و مغالطات
در عصر معاصر ـ مبحث مغالطه  ویژهبهترین بحث دانش منطق ـ پرکاربردی»دانیم گونه که میهمان

علل و عوامل ظهور مغالطه در گفتار و اندیشه تا جایی که مقدور بوده احصاء  .(313: 3110خندان، «)است
ها عدم توجه به حیثیات مختلف یک موجود و یا یک پدیده است؛ البته این نکته در آثار آنشده که یکی از 

هایی را یافت توان مغالطهمی صراحت بیان نشده ولیکن با تأمل در اقسام مغالطهتألیف شده در این زمینه به
مغالطه ذات و صفت  معلول عدم رعایت حیثیات مختلف یک موضوع است. در سه مغالطه هاآنکه همه 

 مغالطه سوء اعتبار حمل این مساله به واضح و آشکار است.  نمایی و)کنه و وجه(، مغالطه بزرگ
گرفتن حیثیات مختلف یک مسئله و یا عالوه از سه مورد یاد شده، این مغالطات نیز حاصل نادیده 

پدیده است: مغالطة علت جعلی، کوچک نمایی، نقل قول ناقص، کژتابی یا ایهام ساختاری، تحریف، تعمیم 
سم متنوعی که ا اقسام و مغالطات زده. روشن است که ذکر این تعداد، از باب مثال بود نه احصاء همهشتاب

 ناگون یک مسئله است.عدم توجه به حیثیات گو هاآن جنس همه

 ح( از مقسم تا اقسام
روش معمول و سنت جاری در زبان و آثار حکما در مباحث فلسفی بدین گونه است که در آغاز، موضوع 

 کنند و با ارائه تعریف لغوی و اصطالحی و ذکر اقوال مختلف پیرامون آن، بحث ادامهبحث را معرفی می
و ارائه تحقیقات صورت گرفته توسط مدرس و نویسنده، نوبت به  کند، بعد از اتمام این مباحثپیدا می

ی که تفحص در آثار اصیل بر اساسرسد. سیر همه مباحث فلسفی و منطقی آن می احصاء و توضیح اقسام
همانند مباحث: وجود، علت و معلول، حدوث و قدم و غیره از  در اختیار است، بدین سبک و سیاق است

اما اگر برای این قانون نانوشته و روش تقریباً یکنواخت، ؛ سیناات و اشارات ابنکتب اسفار مالصدرا، نج
 راکهچهمین موضوع حاضر این نوشته است یعنی حیثیت؛  هاآنبتوان چند مورد استثناء پیدا کرد یکی از 

 کامالً برعکس روش معمول صورت گرفته، یعنی تقریباً نحوه طرح آن در فلسفه و حتی در علم اصول،
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که رحالین پیدا کرد؛ دتوامَقسم نمی عنوانبهتوان ادعا کرد که بحثی مستقل در خصوص مطلق حیثیت می
ها تا حدّ اشباع در متون فلسفه اسالمی و اصول فقه اقسام اصلی و حتی فرعی و توضیح مستوفای آن

بوعلی در  321 :1فار، ج به: مالصدرا در کتاب اس مشاهده است؛ به عنوان مثال مراجعه شودکرات قابلبه
اما اینکه چرا این موضوع  .9، تعلیقه شماره 21: 3و حاجی سبزواری در اسفار، ج  03 :و التعلیقات 066 :النجاه

ه محل سؤال و تأمل باشد ک برای هر پژوهشگر تاریخ و مباحث علم فلسفهشده، می تواند بدین نحو مطرح
 مسئله است.یکی از اهداف این پژوهش رمزگشایی از این 

 ت( حیثیت اطالقی یا مقسمی
شود و این حکم محمول متصف میبههیچ و انکار و من حیث هوهو در برخی از قضایا یا موضوع بی

تغایری با یکدیگر ندارند.  گونههیچهنگامی است که موضوع و محمول مفهوماً و وجوداً عین هم بوده و 
پذیرد، گفته ع من حیث هو هو آن حکم را میون موضوو وجود موجود است و چ مثالً سفیدی سفید است

 (.16: 3119)فضلی، « به آن حکم متصف است. «حیثیت اطالقی»شود که موضوع به می
 نویسد:مالصدرا با اشاره به مقسم حیثیات می

مطلق حیثیات، یا تقییدیه ( »321 :1، ج 3216)مالصدرا، « او تعلیلیهانّ مطلق الحیثیات اما تقییدیه »
شود او تنها به ذکر مطلق حیثیات اشاره کرده و از مقسم این همان گونه که مشاهده می«. اند و یا تعلیلیه

 دو قسم بحثی را به میان نیاورده است.

 ی( تشابه حیث مقسمی با کلی طبیعی
عالوه از وجود اقسام خودش، از وجود مستقل برخوردار است و یا « حیثیت مقسمی»این بحث که آیا 

 یگانهو وجود مستقل ندارد؛ شبیه موضوع اعتبارات سه مندک بوده که وجودش در ضمن اقسامشاین
شرط. هشرط ال و ال بشرط شیء، بهو مطلقه و به تعبیر دیگر: به ماهیّت است یعنی ماهیت: مخلوطه، مجرده

ک از قسم یکدام« طبیعیکلی »گانه و تولید سؤالی مهم که منظور از با مدنظر قرار دادن این اعتبارات سه
 توان از موضوعی بنامکند که آیا میو مقسم است پرسش فوق به قرینه این بحث مجال طرح پیدا می

 موضوعیت مستقل قائل شد و تنها در ضمن توان برای خودِ حیثیت،حیثیت سخن گفت و یا اینکه نمی
 اقسامش قابل طرح و بحث است؟

 بحث و تحلیل. 7
تون فلسفه اسالمی با این مفهوم ناآشنا نیستند، اما شاید جمع آوری موارد کاربرد مکرر هرچند خوانندگان م

 تر و بیشتر آشکار سازد. حیثیاتهای قابل توجه آن در این مقاله اهمیت آن را به نحو واقعیو گره گشایی
حیث  ا گزاره فاقدشود لغو و بیهوده نیست بلکه گزارۀ دارای حیث بو جهات مختلف که در قضایا آورده می

نشان می دهد که مقوله حیثیت می تواند از این ابعاد  از دو جهت لفظی و مفهومی متفاوت است. بحث ما
 نقشی تعیین کننده داشته باشد. 

سازی در اکثر موارد دچار قضیه یاگر در صدور حکم حیث حذف و یا نادیده گرفته شود، مسئله -3
گیریم موضوع مقید و مبحث است و عِ اغلب قضایایی که به کار میمشکل خواهد شد؛ برای اینکه موضو
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کنیم باز اش را مانند علم، حیات، قدرت و ... حمل میحتی وقتی برای خداوند متعال هم اوصاف مختلف
 وجود دارد.هم شاهد یک نوع تغایر مفهومی هستیم در عین وحدت حقیقی که بین خدا و صفاتش 

وجود از حیث اطالق، از جهت کمّ، از  مانندشوند است که امور تقسیم می بر اساس اعتبار و جهت -9
ین و یا یک فرد، از جهات مختلف، عناو پوست و ...انسان از حیث رنگ: سفیدپوست، سیاه حیث تقدم و تأخر.

 کند: برادر، پدر، فرزند، عمو، دانشجو و ...مختلف پیدا می
 ام و مجهول بودن خارج شود.شود که موضوع از ابهحیثیت، باعث می -1
 بخشد.مقوله حیث، عالم عین و ذهن انسان را وسعت می -2
 بندی علوم است.تقسیم ویژهبهبندی و عنوان یکی از معیارهای تقسیمبه -۱
تاری گرف موضوع نادیده گرفته شود، در خیلی از موارد یکو یا  مسئلههای مختلف یک اگر حیث -0

گشای حیث، همین ایجاد فرصت برای عبور از های گرهداد؛ لذا یکی از نقش در دام تناقض رخ خواهد
 تناقض است. هاآنهای فکری است که یکی از بحران

اسالمی مفهوم محور است نه واقعیت محور، لذا  ممکن است گفته شود که چون اغلب مباحث فلسفه
در جواب باید یادآور شد لم واقع ندارد. بحث حیثیات هم در همین راستا به وجود آمده است که ربطی به عا

که بر اساس مجموع مطالب پیشین، عدم صحت این شبهه امری آشکار است و فلسفه، علمی است که 
اش ناظر به عالم واقع و وجود است نه عالمی که از وجود و آثار واقعی آن برخوردار نیست اهتمام عمده

است نه « حیث شناسی»آنچه در این عرصه اهمیت دارد  و توهمات؛ و مضاف بر آن مانند عالم تخیالت
و تفاوت این دو امری واضح است. وابستگی حیث به ذوحیث و معرفت زایی آن برای انسان « حیث تراشی»

 یضمناً دوگانة حیث و ذوحیث همانند دوگانه علمی و عینی آن، قرائن حظّ آن از واقعیت است؛ و سایر ادله
 باشد که عینیت و دوئیت بین آن دو همواره محتمل است.مّی و غیره نمیذهنی و عینی، اسم و مس

که زمینه طرح مباحث مختلف پیرامون یک مسئله را  استای اوالً، واژه« حیث» افزون بر آن، کلمه
و ثالثاً، باعث نگرش به  شودهای جدید فراروی هر محقق میکند و ثانیاً، موجب گشایش عرصهفراهم می
سو با نگرش از سوی دیگر تفاوت عمده که نگرش از یکنحویاست، به ز زوایا و جهات مختلفامر واحد ا

عنوان شناسی. تفاوت دو دیدگاه متفاوت به یک فرد بهشناسی و هستیدارد، مثل تفاوت دو دیدگاه معرفت
ک انسان با ی عنوان یک انسانی که پدر، فیلسوف و یا مهندس است. ناگفته پیداست کهیک انسان و یا به

ز ا هرکدامتوان به یک انسانی که عنوان پدر را دارد، هرکدام احکام متعدد و مختص به خود داشته و نمی
این ظرفیت پذیرش انواع  گونه نظر انداخت و احکام مساوی حمل نمود.به یک از هرجهت همآنو  هااین

 توجه است:جهت از دو جهت قابل
مختلف  هاییده خارجی و یا امر ذهنی )مدرَک( که از ابعاد و ساحتالف( از جهت خود شیء و یا پد

 برخوردار است.
ب( از جهت خود انسان )مدرِک(، یعنی همان بحث ایدئالیسم و رئالیسم که اهمیت آن بر کسی پوشیده 

 نیست.
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تابع  هامکان نگرش از جهات متعدد و حیثیات مختلف نسبت به متعلَّقِ شناخت )امر مدرَک( تا چه انداز
قواعد و ضوابط است و اصالً آیا معرفت نسبت به یک امر از جهات عدیده، منطق خاصی دارد؟ آیا جهاتی 

را  هانآتواند تواند داشته باشد محدود است یا نامحدود؟ آیا حیثیاتی که یک شیء میکه یک شیء می
هنی، طالعه یک امر خارجی یا ذوجود حیثیات مختلف در م بپذیرد از قبیل حیثیات وجودی است یا معرفتی؟

های هر کدام از آنها ها و جوابعرصة معرفت است؟ طبیعی است که این پرسش گرایی دریک نوع کثرت
 به نوبه خود جزء ارکان اصلی موضوع این نوشته است.

عندی و دلبخواهی باشد و از هیچ من جهات و اعتبارات مختلف، به گونه یک شی از اگر مطالعه 
ای تبعیت نکند، انواع توالی فاسده بر آن مترتب خواهد شد: نسبیت، اومانیسم، سفسطه، انواع مغالطه، قاعده

های نظری و به علت دارا بودن انواع ضعف هااین )در اصطالح کانت( و غیره که همه خودکامگی ذهن
ر خطا ه قرار داد تا در مسی، مردوداند. اما بایستی در کاربرد حیثیت نکاتی را مورد توجدوری از ضوابط منطق
 گرایی نزدیک نشویم. قرار نگیریم و به نسبی

 باید در گام نخست، تالش عمده متوجه حیث شناسی شود نه جعل حیث. -3
 و کلیت جامع آن آسیب برساند. بایست به وحدتیک امر، نمی وجود حیثیات مختلف در مطالعه -9
ات یات، اطوار و شئون ذاتی یا عرضی شی باشد نه حیثیبایست تجلدرک از یک شی میحیثیات قابل -1

 تحمیلی که هیچ مناسبت و سنخیتی با شیء ندارد.
ای است برای شناخت آن و لذا وجود جهات مختلف در شناخت یک موجود متحیّث، درواقع روزنه -2

 اشد.و لغو نب زائدزایی باشد و و دیدهای متفاوت در راستای معرفت هانگاهبایست این می
تواند هم موضوع را از جهت قید و اطالق و هم از جهت چگونگی حمل محمول حیثیات مختلف می -۱

ه شود بلکموضوع محدود نمی موضوع را مدّنظر قرار دهد، بدین معنی که حیث، فقط و فقط در دایره به
 شمولیت آن فراتر از آن است. هحوز

دی نیست بلکه جهات اعتباری همانند جهات ششگانه منظور از جهات و حیثیات، صرفاً جهاتِ وجو -0
 گیرد.شود را نیز دربر میو حیثیات اعتباری که در فلسفه، حقوق و اخالق به وفور یافت می

تواند در مقایسه با همدیگر متناقض و قسیم باشند ولی جهات مختلف از یک شیء و یا پدیده می -1
تواند رض و تناقض باشد، به تعبیر دیگر، حیثیات مختلف نمیجهات با خود شیء در تعابایست همه آن نمی

 نقیض و رافع خود شیء باشد. 
چه گفته شد از ظرفیتی حکایت دارد که در فلسفه اسالمی برای پاسخ به مسآله ای دیگر، آناز جنبه

قابل، مگرایی وجود دارد. فلسفه غربی معاصر کم و بیش صبغه نسبی گرایانه پیدا کرده است. در نسبی
تواند از این ظرفیت استفاده کرده و نشان دهد که میان دو گزینه جزمیت و نسبی گرایی فلسفه اسالمی می

ای نیز وجود دارد، راهی که از مقوله حیثیت آغاز می شود. مدافعان رویکردهای معاصر عموماً راه میانه
ات کنند. حال آنکه بحث ازحیثیمیفلسفه اسالمی را به جمود و جزمیت، و حتی تصلب و ایستایی متهم 

م، جمود و ای می نگرینشان داد که چنین نیست. وقتی از حیثیات مختلف و با اعتبارهای مختلف به مقوله
بازد. به عنوان نمونه، امروزه در قلمرو فلسفه اخالق ، از یک سو جزمیت، در معنای منفی کلمه، رنگ می
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و یا توصیه  گرنیرعاطفی گرایی پوزیتیویست ها، فایده گرایی عملنگرش های شکاکانه و نسبی گرایانه ، نظ
گرایی نوعی جمود و بن بست را در این قلمرو ایجاد کرده اند. از سوی دیگر، می توان نشان داد که اگر از 

کاست. به  گرایانه آنهامنظر حیثیت به این نظریه ها وارد بشویم، چه بس بتوان از جنبه شکاکانه و نسبی
ن نکته را در ای تواند میان جزمیت و نسبی گرایی یک راه میانه بگشاید.ن ساده تر، مقوله حیثیت میبای

توان تفصیل آن را در مقاله ای مجزا آورد. اینجا به دلیل محدودیت حجم مقاله به اختصار بیان کردیم و می
 عمل مهم. تواند نقطه شروعی باشد برای انجام این آنچه در این مقاله گفته شد می

 گیرینتیجه
با توجه به کثرت استعمال اصطالح حیث در مباحث فلسفی و منطقی و وجود حیثیات مختلف در یک  -3

علم »موجود و پدیده و اهمیت به سزایی که در حصول معرفتِ جامع بر عهده دارد، اگر علم فلسفه 
های فلسفی و منطقی یلی از گزارهنامیده شود دور از واقع نخواهد بود؛ چراکه در تحلیل خ« الحیثیات

و حیث: ات، دتفاوت بود و یا در تحلیل تصورولی ذاتی و شایع صناعی بیتوان نسبت به دو حمل: انمی
 مفهوم و مصداق را نادیده گرفت و یا حیث حکایتی و استقاللی را مدنظر قرار نداد.

االطراف نخواهد بود. توصیه روشن است که شناخت انواع متعلقات، بدون این جهات، شناخت جامع
همگان به اتخاذ موضع جامع در امر شناخت و بسنده نکردن به نگاه تک ساحتی، اختالف آشکاری با بحث 
خودکامگی عقل و آنارشیسم فکری و نسبیت شناخت دارد؛ چراکه بحث حیثیات، یک بحث دلبخواهی و 

کنیم. زیم بلکه آن را در ضمن موجودات درک میسامن عندی نیست، بلکه در اکثر موارد، حیثیات را ما نمی
تبع ظرف تحقق آن، هم بهحیثیات آناگر متعلق علم ما یک پدیده خارجی باشد،  هااینمضاف بر همه 

هم ذهنی خواهد بود، خارجی خواهد بود و اگر متعلق آن ذهنی باشد طبیعی است که حیثیات و جهات آن
خارجی و ذهنی به گونه توأمان مورد مطالعه قرار داد مانند مطالعه  توان یک امر را از دو جهتاگرچه می

 مفهومِ وجود و حقیقت وجود.
ه است ک« حیث مقسمی»یکی دیگر از مطالب مهم و درخور توجه در موضوع این نوشته، تمرکز بر  -9

حث از که شرط بدرحالی مستقل واقع نشده است، مورد تحقیقمسلمان،  تاکنون توسط حکما و فالسفه
د تا ش حیثیت، آورده از خودهای فراوانی اقسام، روشنیِ مقسم آن اقسام است. در این نوشته، موارد و مثال

 ای از مباحث دقیق فلسفی نشان داده شود.وفصل پارهنقش محوری آن در حل
های تمسک به حیثیات است، این قسمت از ازجمله نکات کلیدی این پژوهش، عطف توجه به حکمت -1

ده که ها معرفی ش، این حکمتگانهنه بندهایقالب نوشته، ناظر به قسمت اول نام این تحقیق است که در 
 ای دیگر و مستقل است.ها نیازمند نگارش مقالهتک آنالبته توضیح و تبیین تک

 دکارگیری آن در مباحث فلسفی و منطقی چیست و از چه قواعدی بایمنطقِ مراجعه به حیثیات و به -2
ها، باره بر اهمیت و نقش حیثیات در تبیین موضوعات و تحدید و تفسیر آنتبعیت کند؟ تأکید چندین

بایست از این واژگان پرمحتوا استمداد جست دهد؛ ولی در کجا و چگونه میوضوح اهمیت آن را نشان میبه
 گویی بدون وارد ساختنو آن را به استخدام درآورد. این موضوع نیز یک بحث اثربخش در فلسفه است، 
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ز معضالت طور گِره از خیلی احیثیت به متن مباحث فلسفی، ابهام مبهمات فلسفی مرتفع نخواهد شد و همین
 فلسفی نیز گشوده نخواهد شد. 

 هانوشتپی
جهت، دید، وجه، نگاه، نظر، اعتبار، جنبه، چهره و ... اصالً به  مانندبرای کلمه حیثیت  ذکرشدههای دلمعا .3

که مثالً کلمات دید، نظر، نگاه و ... به همان صورت که در  شودنیست و ادعا نمی« همانیاین»نای مع
شده کامالً در همان معنای مراد از این واژه در فلسفه باشد. این بیت ویژه ادبیات عرفانی استفادهادبیات و به

 معروف مولوی در دفتر ششم مثنوی که:
 ه است آن چیز اوستدیدهرچه چشمش   پوستاست و باقی گوشت و  دیدآدمی 

: 3111. )سپهری، دیدها را باید شست جور دیگر باید سهراب سپهری در شعر باران که: چشم و یا سروده
های مختلف مردم از تمثیل معروف فیل واقع در اتاق تاریک (؛ و یا وقتی مولوی در تحلیل داوری93۱
 گوید:می

 یکی دالش لقب داد و آن الف آن  گفتشان شد مختلف نظرگهاز 
« یتحیث»مفهوماً عین کلمه  و طابق النعل بالنعل ازهرجهت« نظر»و « دید»های البته واضح است که واژه

وشته ، یک وجه اشتراک با موضوع نذکرشدهو سایر کلمات « دید» نیستند؛ بلکه منظور این است که کلمه
ها، باید به فهم معنای اختصاصی هرکدام از آنرغم ضرورت بهحاضر دارند و یک وجه افتراق که 

 شود:اشاره می مثالعنوانبهها های مرتبط مراجعه شود، اما اکنون به یکی از آن تفاوتپژوهش
این نکته باشد که اولی جنبه « حیث»و « دید»های اساسی موجود بین کلمات شاید یکی از تفاوت

ی و شناسی است؛ و به تعبیر دیگر، اولی خصلت ایدئالیستستیبعد همعرفت شناسانه داشته و دومی ناظر به 
دومی دارای ویژگی رئالیستی است؛ بدین معنی که وقتی تأکید انسان روی دید و نظر باشد، گویی معرفت 

گیرد و زمانی که تأکید روی حیث باشد تالش انسان در شناخت یک می بر محور سوژه و انسان شکل
ناخت، از عامل ش نظرصرفکه  عطوف بر شناخت عینی آن شیء خارجی است، شئیپدیده، ممسئله و یا یک 

 ذوابعاد است. نفسهفی
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