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 فی ان الشی مالم یجب لم یوجد  -15فصل 

 پذیرش یا عدم پذیرش اصل علیت و ارتباط آن با بحث)اولویت(: 

گویند: ماهیت ممکن الوجود نسبت به وجود نسبت به وجود و عدم یکسان است و موجود شدن حکما می

یم ابه معنای رجحان طرف وجود است. اگر بپذیریم عامل رجحان بیرون از ذات ماهیت است اصل علیت را پذیرفته

ه وجود و عدم ترجیح دهنده اما ذکر عامل رجحان را امری داخلی ببینیم یعنی ماهیت با حفظ تساوی نسبت ب

 یکی از طرفین نیز هست این فرضی متناقض و محال است. 

اگر کسی به این نظریه قائل باشد که برخی ماهیت ها ذاتا به یکی از طرفین میل دارد یا به بیان دیگر دارای 

همین منهج آن را باطل کرده  12اولویت ذاتی هستند این فرض نوعی انکار اصل علیت است که صدرا در فصل 

اند ولی قائل شده اند کار علت خارج کردن اما بسیاری از متکلمین اصل علیت را به عنوان یک اصل کلی پذیرفته

ماهیت از حد تساوی و ایجاد در رجحان یک طرف وجود است اعم از آن که رجحان به حد وجوب و ضرورت برسد 

ن اند. صدرا در این فصل در صدد ابطال اییا در حد اولویت بماند یا به بیان دیگر کفایت اولویت بالغیر را پذیرفته

 است. « الشی مالم یجب لم یوجد»هفرض و اثبات قاعد

 علت پذیرش نظر اولیت بالغیر از سوی متکلمان: 

 درباره انگیزه متکلمان چند نظر مطرح شده است که عبارتند از: 

اند این تحلیل درست نیست زیرا حکما که منکر متکلمان برای فرار از نظریه جبر این نظریه را پذیرفته

دارند اغلب به اختیار انسان باور دارند و منکرین این قاعده اغلب ر وجود مقدم مینظریه اولویت هستند وجوب را ب

 به جبر قائل هستند. 

ها حفظ اختیار برای حضرت حق است. آنان بر این باورند در صورت پذیرش قاعده الشی انگیزه اصلی آن

زی که اصل محال بودن بدون ترجیح ماند. حداکثر چیمالم یجب لم یوجد جایی برای اثبات اختیار خدا باقی نمی
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کند این است که ممکن الوجود برای تحقق یافتنش باید از حد تساوی خارج شود و وجود بال مرجح اقتضاء می

 برای آن رجحان باید ولی قاعده مزبور اقتضاء ندارد که رجحان ناشی از مرجح باید به حد وجوب و ضرورت برسد. 

 دلیل بطالن اولویت بالغیر

صورت اولویت وجود چون طرف عدم همچنان ممکن است وجود تحقق نمی یابد احتیاج به مرجح در 

دیگری است با این مرجح دوم اگر همچنان در حد اولویت باقی بماند احتیاج بر مرجح سوم خواهد بود یا همچنان 

مفروض در وضع  امکان عدم طرف دیگر است و احتیاج به مرجح چهارم و ... است. به دیگر سخن سبب مرجح

سبب مرجح نیست نیز حتی اگر مراتب اولویت به صورت بی نهایت و متسلسل ادامه یابد دلیلی برای تعیین و 

شود و این نشانه باطل بودن صورت مفروض تحقق یافتن وجود و نابودی و خروج از حالت امکان عدم ایجاد نمی

شود در درباره ابطال تسلسل در فصول بعد صحبت میاست البته لزوم تسلسل تالی فاسد دیگری است. اما چون 

 اینجا به این دلیل تمسک نورزید. 

یابیم علت آن است که علیت آن ضروری ضروری بودن علت و معلول: با توضیح پیش گفته در می -1نکته 

اشد. پس باشد و معلول همان است که معلولیت در آن حد امکان و یا اولویت نبوده بلکه به ضرورت و وجوب ب

وان تتوان بالفعل معلول علت خاصی دانست که به وسیله آن به سر حد وجوب برسد و علتی را میچیزی را می

ب توان گفت که هر معلولی واجبالفعل علت برای معلول معینی دانست که ایجاد کننده آن باشد. بر این اساس می

ان گونه ذاتا واجب الوجود است ذاتا واجب العلیه هم المعلولیه و هر علتی واجب العلیه است و واجب الوجود هم

 هست. اما این وجوب بر خالف دیگر متکلمان به معنای سلب اختیار نیست. 

البته بین حضرت حق و سایر علت ها یک فرق است و آن این که ضرورت و وجوب علیت برای واجب تعالی 

های دیگر این ضرورت غیر از ذاتشان است و از لتاز آن جهت که واجب الوجود است عین ذاتش است اما برای ع

 شود. ناحیه غیر تامین می
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 مطرح است "الشی ما لم یجب لم یوجد"عالمه در نهایه الحکمه تصریح کردند وجوبی که در قاعده -2نکته 

با گردد. فاعل گردد وجوب سابق است که به ایجاب فاعل حاصل میو در اعتبارات طولی ماهیت نیز عنوان می

بخشد. بدین ترتیب معلول وجوب بندد و بدین طریق به معلول وجوب میایجابش راههای عدم را بر معلول می

 کند. مذکور را از علت دریافت می

لکه سازد بکند و او را مجبور نمیآید هرگز بر فاعل حکومت نمیبدیهی است ضرورتی که از ناحیه فاعل می

شود هرگز با ر جیم( بودن فاعل است و وجوبی که با اختیار فاعل اعطا مینتیجه این اعطا تنها موجب)به کس

 اختیارش منافی نیست. 

با توجه به بطالن ترجح بدون مرجح، برای انتخاب و ترجیح دو امر به ظاهر مساوی باید علتی  -3نکته 

تر است اما برای فاعلی وجود داشته باشد که همان علت نهایی است. غایت برای فواعل ناقص نیل به کماالت بر

 مثل واجب که همه کماالت را داراست غایتی ورای ذاتش نیست بلکه غایت او از کارش عین ذاتش است. 

شی ال"گردد اگر با قاعدهشی تا ضروری نشود موجود نمی "الشی مالم یجب لم یوجد)فتح ج("قاعده -4نکته 

 "الشی ما لم یجب لم یوجد)به کسر ج( "شوداین می اشمالم یوجد)فتح ج( لم یوجد)کسر ج( منضم شود= نتیجه

 نماید. شی تا ضروری نشود ایجاد نمی

ای جدید در چند مورد از جمله در بحث قدرت استفاده کرده مرحوم سبزواری از این نتیجه به صورت قاعده

حقیقت این دو قاعده اند که دو گونه قرائت شده است اما در است. برخی هر دو قاعده را قاعده واحد پنداشته

 «لشی ما لم یجب لم یوجد)کسرج(»ها قاعده سومی استمستقل از هم و نتیجه اهتمام آن

کند که اگر وجوب صفت وجود این پرسش را مطرح می "قاعده لشی مالم یجب لم یوجد"اشکال -5نکته 

 شود؟ است پس چگونه طبق این قاعده وجوب بر وجود مقدم می

ق در واقع وصف معلول نیست بلکه وصف علت است اما از جهت پیوندی که بین پاسخ صدرا: وجوب ساب

 شود. علت و معلول وجود دارد این وصف از روی مجاز به معلول نسبت داده می
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بین مجاز لغوی و عرض صحیح آن اعتبارات عرض است اما در مجاز عقلی ربط و پیوند تکوینی و حقیقی 

ها را از حقایق حیت دقت عقلی است. عقل با تشخیص مجازات عقلی، آناست که شناخت و تشخیص آن در صال

باشد و لیکن نماید زیرا مجاز عقلی گرچه یک حقیقت خارجی نمیعقلی و همچنین از فعلهای عقلی ممتاز می

 باشد.دروغ و خطا نیز نیست بلکه به دلیل ارائه و حکایتی که از واقع دارد مجوز وصول به حقیقت می
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 : محفوف بودن وجود و عدم ممکنات به دو ضرورت 16فصل 

 کند که عبارتند از: تیم که عقل برای موجودات ممکن عناوینی را اعتبار مینساز مباحث گذشته دا

 گیرد که نسبت به وجود و عدم ال اقتضا است. برای وجود ممکن ماهیتی در نظر می

کند و قضیه معدوله المحمول شکل بر ماهیت حمل می -این عدم اقتضا که نوعی سلب تحصیلی است

 دهد. یاج، ایجاب وجوب و سرانجام ایجاد و وجود را به آن نسبت میگیرد. سپس مفهوم امکان احتمی

: چون مرتبه وجوب قبل از ایجاد و وجود است بدین جهت وجود هر ممکن الوجودی مسبوق به نتیجه

وجوب وجود است و در صورت عدم علت تامه عدم ممکن الوجود مسبوق به امتناعی است که مستند به عدم العله 

 و امتناع سابق( باشد.)وجوبمی

 مدعای این فصل: وجوب و امتناع الحق که مرتبه آن اعتبار آن بعد از مرتبه وجود یا عدم است. 

تواند به عدم متصف گردد زیرا بعد از اتصاف ماهیت به وجود ماهیت با همان حیثیت نمی تقریر مدعا:

مستلزم تناقض و محال است. پس ماهیتی که با ایجاب و ایجاد علت وجود یافته است عالوه بر وجوب سابق  بر 

ماهیتی که در اثر کنند و بر عکس تعبیر می "ضرورت بشرط المحمول"وجود وجوب الحقی هم دارد که از آن به

عدم علت ممتنع الوجود شده عالوه بر امتناع که قبل از مرتبه اتصاف به عدم)امتناع سابق( که به آن نسبت داده 

 شود که همسنگ ضرورت بشرط محمول و مقابل آن است. شود به امتناع الحقی متصف میمی

لوجودی محفوف به دو امتناع وجود : وجود هر ممکن الوجود محفوف به دو وجوب و عدم هر ممکن انتیجه

 است چنان که وجود هر ممکن الوجودی به دو امتناع عدم محفوف است. 

شود و امتناع سابق و الحق( از ماهیت موجود یا معدوم انتزاع می 2وجوب و  2های یاد شده): ضرورتنکته

شود بدین از آن دریافت نمی چیزی -تساوی نسبت به وجود و عدم -از ماهیت من حیث هی هی جز معنای امکان

 شود. های یاد شده به ماهیت من حیث هی هی استناد داده نمیجهت هیچ کدام از ضرورت
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 ها، برای ماهیت بالعرض و برای وجود بالذات است. استناد همه ضرورت

 غیر و کذلکدرالمتالهین دو مدعا را در ادامه فصل)مما یجب ان یعلم انه کما ان الوجوب السابق الممکن بال

 دهد. وجوبه الالحق ایضا( مورد بررسی قرار می

 "ها برای آن بالغیر است. ماهیتش باشد همه ضرورت"مدعای اول: اگر منظور از موجود ممکن 

ها)وجوب و امتناع سابق و الحق( اگر با ماهیت ممکن سنجیده شوند ضرورت همه ضرورت تبیین مدعا:

ه وجوب و امتناع سابق بر وجود واضح است زیرا علی الغرض ذات ماهیت نسبت باشند این مدعا درباربالغیر می

و نسبت به عدم نیز اقتضایی ندارد و گرنه ممتتع بالذات  -شدوجود اقتضایی ندارد وگرنه واجب الوجود بالذات می

 بود.  با این توضیح دریافتیم که ماهیت موجود به وجوب و امتناع به سبب تاثیر غیر خواهد -باشدمی

بررسی مدعا درباره وجوب و امتناع الحق: وجوب الحق)بشرط محمول( مفهومی است که عقل بعد از مرتبه 

توان این وجوب الحق را دهد به اعتبار ذات ماهیت نمیوجود به عنوان امری خارج از ذات به ماهیت نسبت می

 شودبالغرض به ماهیت نسبت داده می بدان نسبت داد. زیرا در حقیقت وجوب الحق بالذات صفت وجود است و

شود عین همین بیان درباره امتناع الحق نیز صادق است که عقل بعد از مرتبه عدم العله به ماهیت نسبت داده می

 امتناع)الحق( بالذات صفت وجود و بالعرض صفت ماهیت است. 

را برای آن امری ذاتی تلقی  توان موجودیتاگر مراد از موجود ممکن وجود امکانی باشد می مدعای دوم:

کرد زیرا سلب موجودیت از وجود عینی امکان ندارد پس ثبوت آن ضروری به ضرورت ذاتیه مشروط به بقای ذات 

موضوع است نه ضروریه مطلقه ازلیه)چون وجود امکانی امری وابسته و تعلقی بلکه عین تعلق و ربط است و به 

شود نه ه بالذات و تنها به لحاظ عدم حیثیت تقییدیه بالذات نامیده میلحاظ داشتن حیثیت تعلیله بالغیر است ن

 بالعرض.

ای نیست که با فرض ثبوت محمول برای موضوع ضرورت بشرط المحمول نداشته به بیان دیگر هیچ قضیه

باشد خواه محمول متحد با موضوع باشد)عقد اتحادی( مانند حمل اولی و هلیه بسیطه و خواه مرتبط با آن 

باشد)عقد ارتباطی( مانند هلیات مرکبه و خواه غیر از ضرورت بشرط محمول ضرورت دیگری داشته باشد مانند 
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االنسان حیوان ناطق و ضرورت "و ضرورت ذاتی در قضیه "اهلل قادر"و قضیه "اهلل وجود"ضرورت ازلی در قضیه

القمر منخسف وقت حیلوله  "ضیهوصفی در قضیه کل کاتب متحرک االصابع مادام کاتبا و ضرورت وقتی در ق

و یا اصال ضرورت دیگری نداشته باشد مانند قضایای ممکنه ای که مشروط به ثبوت  "االرض بینه و بین الشمس

 محمول باشند. 

: هرگاه ماهیتی هر چند در لحظه کوتاه به وجود متصف شد ممکن نیست در همان حال و از همان نتیجه

مه آن تناقض و محال است و این مطلب همان وجوب و امتناع الحق و مصداق جهت به عدم متصف شود زیرا الز

ضروری بشرط المحمول است. وجود و عدم وجود نسبت به ذات ماهیت ضروری نخواهد داشت اما اگر عنوان 

موجود را با وجود ماهیت بسنجیم به مقتضای ثبوت الشی لنقصه ضروری واجب و سلب آن ممتنع خواهد بود و 

 ورت وجوب و امتناع الحق برای وجود ماهیت بالذات و برای ذات ماهیت بالغرض است. این ضر

 وهم و تنبیه 

وجود موجود ممکن با قید وجود هرگز عدم را نپذیرفته و عدم برای  شبهه واجب بالذات بودن ممکنات:

 آن ممتنع است و هر چه که عدم برای ممتنع است واجب است پس موجود ممکن واجب است. 

 پاسخ مالصدرا: خلط بین ضرورت ذاتی مطلق و ضرورت ذاتی مشروط به وجود موضوع 

گوید: وجود ممکن)مرکب از وجود و ماهیت( ضرورت ذاتی دارد و این ضرورت مشروط به وجود صدرا می

موضوع است و به معنای نداشتن علت و نفی حیثیت علیه نیست پس موضوع قضیه بعد از ایجاد فاعل محقق 

 شود وجوب بالغیر خواهد بود. د. بنابراین وجوبی که به آن نسبت داده میشومی

داشت ها وجوب بالذات نمیداشتیم مجموع مرکب از آنعالوه بر این اگر به فرض محال دو واجب الوجود می

ین گونه شود اما ابود و صحیح است که با وجود همه اجزاء وجود کل واجب میها معلول اجزاء میزیرا مجموع آن

باشد وجوب وجوبی بالغیر خواهد بود و قضیه حاکی از ضرورت آن مشروط به وجود موضوع یعنی وجود مجموع می

 که خود معلول اجزاء است. 
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ترکیب وجود ممکن مرکب از ماهیت و وجود یک ترکیب ذهنی و عقلی است. بر این  پاسخ استاد مصباح:

 شود. هیت در نظر گرفته میاساس این فعالیت عقلی احکام خاصی برای ما

اما بدین معنا نیست که ماهیت و وجود دوام همسنگ و در عرض یکدیگر باشند و از ترکیب آنها موجود 

 سومی)مرکب از ماهیت وجود( تحقق یابد که احکام خاصی غیر از ماهیت و وجود داشته باشد. 

دارای وجود تعلقی هستند و وجوب آنها بنابراین وجودهای امکانی که در ظرف واقعیت خارجی تحقق دارند 

ن توان ایای نیست میوجوب بالغیر است. ولی از آن جهت که اتصاف وجود به وجوب منوط به حیثیت تقییدیه

 اتصاف را بالذات در مقابل بالعرض نامید. 

 پاسخ قائالن به اصالت ماهیت به شبهه)واجب بالذات مرکب از ماهیت و وجود(: 

امری اعتباری است در نتیجه مرکب  -ترکیب ماهیت با وجود( چون یکی از دو جزءدر ترکیب مذکور)

اش امر یابد تا به وجوب ذاتی متصف شود زیرا ترکیب یک امر حقیقی و یک امر اعتباری نتیجهحقیقی تحقق نمی

 اعتباری است.

 این پاسخ بحث بر روینقد پاسخ قائالن به اصالت ماهیت از سوی مالصدرا: این پاسخ سخیف است زیرا در 

مفهوم وجود متمرکز شده و ماهیت مقید به مفهوم وجود پنداشته شده است در حالی که بحث در مورد مفهوم 

 باشد. وجود که امری اعتباری و انتزاعی نمی

بحث در نزد قائالن به اصالت وجود در مورد مصداق وجود و همان حقیقتی است که مفهوم وجود از آن 

و مطابق با آن است و در نزد قاتلین به اصالت ماهیت متوجه همان حیثیت مکتسبه از جاعل است حکایت کرده 

فالن ماهیت موجود "که واقعیت و تاصل ماهیت را در خارج موجب شده و در نتیجه اخبار از آن را با دو مفهوم

دانند بلکه ماهیت یل نمیسازد زیرا قائالن به اصالت ماهیت نیز ماهیت من حیث هی هی را اصممکن می "است

 دانند. را از آن جهت که با جاعل در ارتباط است واقعیت دار می
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برای ماهیت موجود با قید وجود عدم امتناع ذاتی دارد زیرا مصداق اجتماع  پاسخ میرداماد به شبهه:

اشد اتی داشته بنقیضین است که ذاتا محال و ممتتنع است پس باید نقیض آن وجود برای ماهیت مزبور وجوب ذ

 اش این است که ماهیت ممکن الوجود واجب الوجود بالذات باشد. و الزمه

المعدوم بوده و آن وجود است و المعدوم  "نقیضش"این ادعا درست نیست زیرا معدوم بودن وجود خاص

دارد بلکه اعم از آن است زیرا نفی عدم خاص دو فرض  "حیثیت"بودن وجود خاص مساوی با وجوب وجود خاص

یکی عدم مطلق و دیگری وجود خاص. به دیگر سخن آنچه برای موجود خاص امتناع دارد عدم همان موجود)عدم 

مقید معدوم بودن ماهیت در حال وجود است و نقیص چنین امتناعی عدم امتناع همان عدم مفید است که هم بر 

 یابد بلکهخاص خود به خود تعیین نمیکند. بنابراین فرض وجود عدم مطلق و هم بر وجود خاص وجود صدق می

تعیین آن به علت نیاز دارد پس وجوب وجود آن بالذات نیست بلکه بالغیر است و وجوب بالغیر با امکان ذاتی 

 منافاتی ندارد.(

 -پاسخ میرداماد به فرض تمام بودن تنها در پاسخ یک تقریر از شبهه نقد پاسخ میرداماد توسط صدرا:

ای ماهیت موجود امتناع ذاتی دارد را بدهد اما اگر شبهه با صورت دیگر تقریر شود پاسخ عدم و معدومیت بر

میرداماد کافی نیست تقریر دیگر چنین است اگر ماهیت ممکن را با وجودش به عنوان یک مجموعه در نظر 

بودن از جاعل و وجود مزبور به ضرورت متصف خواهد بود چنان که اگر هر امر ممکنی را با وصف صادر  -بگیریم

علت در نظر بگیریم وجود جاعل برای آن ضرورت خواهد داشت بدین جهت انفکاک عالم از خداوند محال است 

 یابد. زیرا علت مقوم وجود معلول است و معلول جدای از آن تحقق نمی

شود نه طبق این تقریر وجوب و ضرورت برای وجود از جهت علیت آن برای تحقق ماهیت موجود ثابت می

از جهت این که مصداق نقیض معدوم)المعدوم( است ناگفته شود وجود خاص تنها مصداق آن نیست پس تعیین 

ور شیوه اول استفاده کرد یعنی محآن به علت نیاز دارد برای این که به شبهه با این تقریر پاسخ داده شود باید از 

 بحث این باشد که این وجوب بالغیر نه بالذات. 



: محفوف بودن وجود و عدم ممکنات به دو ضرورت16فصل   

 

12 
 

ن اجماال اشاره کرد که این بیان حتی به عنوا "علی تقدیر صحته": صدرا در نقد پاسخ میرداماد با تعبیرنکته

 پاسخ از تقریر اول نیز تمام نیست اما وجه مخدوش بودن آن را بیان نکرد. 

 شود: اجتماع نقیضین در شی واحد محال است. ش بودن چنین باشد: وقتی گفته میشاید وجه مخدو

مراد از نقیضین وجود خاص آن شی و عدم خاص آن است نه این که وجود خاص را به منزله موجبه جزئیه 

تلقی کنیم که نقیض آن به منزله سالبه کلیه باشد و نقیض وجود خاص مطلق عدم به حساب آید و اگر چنین 

 بود هرگز اجتماع نقیضین در محل واحد قابل فرض نبود تا به امتناعش حکم شود. لحاظی معتبر می

 "تهافت الفالسفه"پاسخ غزالی به شبهه بر اساس بیان

اگر ماهیت متصف به وجود یا عدم را با طرف دیگر بسنجیم به عنوان ماهیت موجود را با عدم بسنجیم چند 

 صورت قابل فرض است: 

ول: ماهیت من حیث هی هی را در نظر بگیریم طرف مقابل صفت که در فرض ما عدم است برای صورت ا

یکسان است خواه بالفعل موجود باشد یا  -وجود و عدم -ماهیت ممکن است زیرا نسبت ذات ماهیت به دو طرف

 معدوم 

بگیریم و ماهیت  صورت دوم: وصف بالفعل)موجودیت یا معدومیت( را به عنوان قیدی برای ماهیت در نظر

قید را با طرف مقابل وصف بالفعل بسنجیم یعنی اگر ماهیت بالفعل موجود است وجود را به عنوان قیدی برای آن 

رد یا عدم امتناع دا -بسنجیم و ببینیم که آیا طرف مقابل -عدم -در نظر بگیریم و آن را با طرف مقابل این وصف

 ت یا بالغیر نه و اگر امتناع دارد امتناعش بالذات اس

در این صورت اگر باز هم موضوع را ذات ماهیت بدون تقید به قیدی در نظر بگیریم طرف مقابل برای آن 

ممکن و در عین حال ممتنع بالغیر خواهد بود و علت امتناع همان وصف بالفعل است یعنی هنگامی که ماهیت 

د که سبب امتناع آن موجودیت بالفعل ماهیت مقید به وجود را با عدم بسنجیم عدم برای آن ممتنع خواهد بو

است اما اگر موضوع را ماهیت مقید به وصف بالفعل قرار دهیم گاهی ثبوت طرف دیگر امکان ذاتی و گاهی امتناع 

ذاتی خواهد داشت به عنوان مثال اگر ماهیت موجود را با قید موجودیت موضوع قرار دهیم عدم برای آن امکان 
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شود و تقید آن امری عینی ب خواهد داشت زیرا ماهیت مقید به وجود تنها در ذهن تصور میبلکه وقوع بلکه وجو

و خارجی نیست)با توجه به اصالت ماهیتی بودن غزالی( و گمان نشود که الزمه این مطلب اجتماع نقیضین است 

صورتی که در اینجا  زیرا دو قضیه هنگامی متناقض خواهند بود که موضوع آن ها هیچ تفاوتی نداشته باشد در

موضوع یکی از نقیضین ذات ماهیت و موضوع نقیض دیگر ماهیت مقید به وجود است اما اگر ماهیتی را که بالفعل 

معدوم است با قید معدومیت در نظر بگیریم وجود برای آن امتناع ذاتی خواهد داشت زیرا مصداق روشن اجتماع 

 نقیضین خواهد بود. 

به عنوان جزئی از موضوع برای حمل طرف دیگر در نظر گرفته  -وجود یا عدم -رفصورت سوم: یکی از دو ط

شود در این صورت همان دوشقی که در صورت دوم گفته شد قابل تصور است و همان احکام را خواهند داشت و 

تر شنوتر است زیرا اختالف موضوع دو قضیه در اینجا رتوهم اجتماع نقضین در این صورت از صورت قبلی ضعیف

است چون موضوع در یک قضیه جزء موضوع در قضیه دیگر است و اختالف جزء و کل واضح است اما در صورت 

 ها نیاز به دقت داشت. ها بود و تصدیق به اختالف آنها به وجود قیدی ذهنی در یکی از آنقبلی تمایز موضوع

ه ثبوت طرف مقابل در دو فرض غیر از صورت نخست چهار فرض دیگر قابل تصور است ک نتیجه کلی:

 باشد. ها ممکن بالذات و در دو فرض دیگر ممتنع بالذات میآن

شود که از دیدگاه او محل بحث در شبهه از پاسخ غزالی چنین استنباط می نقد صدرا بر پاسخ غزالی:

است. حال آنکه مذکور مقایسه یکی از دو طرف وجود و عدم با دیگری در طرف ذهن بدون لحاظ واقعیت خارجی 

شود انصافش به عدم امتناع چنین نیست مراد متشکل این است که ماهیتی که در ظرف خارج به وجود متصف می

 ذاتی دارد اعم از آن که وجود را جزء موضوع بشماریم)صورت سوم( یا شرط آن)صورت دوم(.

ای است که حکایت از  عینا موضوع قضیه "فالن ماهیت موجود است"روشن است که موضوع در این قضیه

لحاظ  -وجود و عدم -محال بودن عدم برای آن دارد پس در صورت دوم که تقید موضوع به یکی از دو طرف

 ها یکشود مراد این نیست که مثال مفهوم تقید به وجود به مفهوم ماهیت خاص ضمیمه گردد تا از مجموع آنمی

در مقام رفع توهم تناقض گفته شود که موضوع دو قضیه با  مرکب اعتباری بدست آید و حکم به امتناع آن شود و



: محفوف بودن وجود و عدم ممکنات به دو ضرورت16فصل   

 

14 
 

هم تفاوت دارد بلکه مراد از ماهیت متصف به وجود این است که ماهیت به گونه ای در نظر گرفته شود که عقل 

 داند. در مقام حکایت از آن به ماهیت مقید به وجود تعبیر کند و اتصاف ماهیت بدین حیثیت را به عدم محال می

هی است که این موضوع در واقع امر مرکبی نیست که وجود را به یک بخش و عدم را به بخش دیگر آن بدی

ن کند. اینسبت دهیم و تنها در ظرف اعتبار ذهنی است که ذات و قید با صفت و موصوف تعدد و تمایز پیدا می

ارد پس نقیض آن وجوب ذاتی خواهد پردازد که انصاف این ماهیت به عدم امتناع ذاتی دشبهه دقیقا بدین نکته می

 داشت. 

 پاسخ به شبهه واجب بودن ممکن الوجود از راه فرق بین ضرورت ذاتی و ضرورت ازلی: 

صدرا می افزاید: تکلفی که غزالی برای تصحیح دو حکم متناقض مرتکب شده است در مورد خود وجود 

شود و به این جاری نمی شود. یعنی همان وجودی که به عنوان قید و حیثیتی برای ماهیت در نظر گرفته می

هیم و بگوییم: الوجود ثابت ای قرار دشود هرگاه خودش را موضوع قضیهاعتبار به وجوب آن برای ماهیت حکم می

ها تصحیح نمود بلکه همین وجود بسیط با حیثیت و او موضوع قضیه توان آن را متناقض را با تعدد آن حیثیتنمی

الوجود ثابت و الوجود الثابت است پس راهی برای پاسخ دادن این شبهه جز تفاوت بین ضرورت ذاتی و ضرورت 

 ازلی نداریم. 

 دومیت مطلق با وجود و وجوب بالغیر در ممکن الوجودمحال بودن اجتماع مع

کند هم چنان که معدوم بودنش ای از زمان وجود و وجوب بالغیر پیدا میهر ممکن الوجودی که در برهه 

در همان زمان محال است معدومیت مطلق آن را در واقع و نفس االمر نیز محال است جز آن که معدومیت آن به 

 باشد. قدور میغیر از زمان وجود م

غیر از زمانی که وجود دارد امکان عدم دارد. زیرا نفی کردن مطلق  -شود که در سایر زمانهایعنی گفته می

ای از واقع وجود نداشته باشد در صورتی که مفروض این در صورتی صحیح است که در هیچ زمان و هیچ مرتبه

 ای از زمان وجود یافته است. است که در برهه
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اگر گفته شود ممکن الوجود موجود امکان عدم به  امکان عدم به طور مطلق در ممکن الوجود:توجیه 

طور مطلق دارد معنایش این است که ماهیت آن ابایی از عدم ندارد یعنی قید به لحاظ ذات ماهیت باشد نه به 

 لحاظ مراتب واقع. 

 اسالمی( کلّ ممکن محفوف بالوجوبین )تقریر از کتاب قواعد کلی در فلسفه

هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، پیوسته محفوف به دو وجوب و در آغوش دو ضرورت 

آورند. وجوب سابق عبارت است از: مرجّح تام و کامل که همواره است که از آنها به وجوب سابق و الحق تعبیر می

رساند. تحقق و به مرحلۀ ضرورت وجودمیسازد ماهیت ممکن را از حد تساوی نسبت به وجود و عدم خارج می

پذیر این حالت، یعنی وصول به مرحلۀ ضرورت وجود در مورد ماهیات ممکنه جز از طریق تحقق علت تامّه امکان

نیست. بنابراین مادام که علت تامّه موجود نباشد و جمیع انحاء عدم از ماهیت سلب نگردد، خروج ماهیت از مرحلۀ 

چنان در جایگاه اصلی خویش که عبارت است از پذیر نخواهد بود؛ بلکه همو عدم، امکانتساوی نسبت به وجود 

 «الشّیء مالم یجب لم یوجَد»بقعۀ امکان ذاتی تا ابد فرو خواهد ماند. در آنجا مسئلۀ وجوب سابق به عنوان قاعده

ن گونه وجوب که پس از به تفصیل مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است. اما وجوب الحق عبارت است از آ

گردد. یعنی اگر فرض کنیم ماهیت ممکن از حدّ تساوی نسبت به وجود و اتصاف ماهیت به وجود عارض آن می

عدم خارج گشته و موجود شده است در زمان موجود بودن و به شرط موجود بودن، صفت وجود باری ماهیت 

ر حین اتصاف و به شرط اتصاف ضروری است. این موجود ضروری و واجب است. زیرا وجود صفت، برای موصوف د

گویند؛ یعنی وجود محمول برای موضوع در می« بشرط المحمول»نوع از ضرورت را بر حسب اصطالح، ضرورت

چیز دیگری « بشرط المحمول»هنگام اتصاف موضوع به محمول ضروری است. بنابراین وجوب الحق جز ضرورت

 نیست. 

شود هر موجودی که به حسب مقام ذات خود ممکن باشد، وشنی معلوم میبا توجه به آنچه گذشت، به ر

پیوسته محفوف به دو وجوب و همواره در آغوش دو ضرورت سابق و الحق است. ضرورت سابق از سوی تحقق 

 پذیرند.علت تامه و ضرورت الحق از سوی فعلیت محمول تحقق می
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اند پاسخ داده است. ای که در این باب وارد کردهبههامام فخر رازی ضمن طرح این قاعده و اثبات آن به ش

اند: وجوب همیشه یک صفت ثابت است و صفت ثابت بالضّروره مستلزم موصوف شبهه عبارت است از این که گفته

یش آید صفت پثابت خواهد بود. بنابراین اگر وجوب که یک صفت ثابت است، پیش از وجود موجود باشد، الزم می

 ود باشد و این امر بالضروره باطل است. از موصوف موج

این است که: أواّلً وجوب، یک صفت ثبوتی نیست تا نیازمند به موصوف  پاسخ امام رازی به این شبهه

سابق باشد. ثانیاً اگر وجوب یک صفت ثبوتی باشد، هرگز بدون موصوف نخواهد بود؛ زیرا آنچه موصوف به صفت 

کند. زیرا فاعل نسبت به فعلی که صدور آن ل، هنگامی که در فعل تأثیر میوجوب سابق است، عبارت است از فاع

واجب است، محکوم به وجوب صادر کردن آن فعل است. بنابراین وجوب که یک صفت ثبوتی است، بدون موصوف 

 ماند. باقی نمی

 عبارت امام فخر رازی در این باب چنین است: 

وده و ذلک لما عرفت أنّ الشّیء بشرط وجوده یکون واجب إن للممکن وجوبین أخدهما یعرض له بعد وج

الوجود و االخر قبل وجوده، و ذلک لما بیَنا أنّه ما لم یخرج عن حد التساوی و لم یدخل فی حدّ الوجوب إستحال 

جود متردد بین الو ةأن یعرض له الوجود لکن لما کان الوجود و العدم غایتی الوجوب و اإلمتناع الجرم یقال الحقیقـ

 و العدم ال بین الوجوب و اإلمتناع. 

 ة)فإن قیل( الوجوب وصف ثابت فیستدعی موصوفاً ثابتاً فلوکان الوجوب سابقاً علی الوجود لکان ثبوت الصّفـ

 سابقاً علی ثبوت الموصوف. 

لفاعل ل)فنقول( أمّا أنَ الوجوب هل هو وصوف ثبوتی أم ال، فقد سبق و بتقدیر کونه ثبوتیاً فهو امر یعرض 

فی تأثیره فی الفعل إذا الفاعل یصیر محکوماً علیه بوجوب أن یصدر عنه ذلک الفعل و الفاعل سابق بوجوده علی 

 . 1الفعل فال بأس بأن یوصف بهذا الوجوب

                                                             
 . المباحث المشرقیه. ج 1، ص 132.  1
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دبیران کاتبی این قاعده را مورد بحث قرار داده و هر موجود ممکن را خارج از دو ضرورت سابق و الحق 

داند و دربارۀ وجوب الحق ابق را عبارت از وجوب فیضان و لزوم صدور معلول از علت تامّه میداند. ضرورت سنمی

 که دارای ضرورت بشرط المحمول است. معتقد است هیچ موجودی از موجودات عالم نیست مگر این

 عبارت وی در این باب چنین است: 

و  ةعلی وجوده و هی وجوب فیضانه عن علّته التّامّـ ةو کلّ ممکن فهو محفوف بضرورتین أحدهما سابقـ

 . 1ةبشرط المحمول و ال یخلو شیء من الموجودات عن هذه الضّرور ةالمشروطـ ةعنه و هی الضّرور ةمتأخّر ةالثّانیـ

صدرالمتألّهین این قاعده را نیز مانند سایر قواعد فلسفی به تفصیل مورد بحث قرار داده و معتقد است هر 

ممکن پیوسته محفوف است به دو وجوب و دو امتناع، به طوری که خالی بودن ماهیت ممکن به حسب  موجود

پذیر نیست؛ زیرا از نظر االمر و واقع از دو وجوب سابق و الحق یا دو امتناع سابق و الحق به هیچ وجه امکاننفس

االمر یا واجب است یا ع و نفسحکم عقل بین وجوب و امتناع هیچ گونه واسطه نیست و پیوسته شیء در واق

ممتنع؛ اگر چه ماهیت بر حسب مقام ذات خود نه واجب است و نه ممتنع؛ نه موجود است و نه معدوم؛ نه کلی 

است و نه جزئی؛ نه خارجی است و نه ذهنی؛ بلکه ماهیت در مقام ذات خود فقط ماهیت است و نه هیچ چیز 

و از اینجا است که صدرالمتألهین وجوب سابق و « یث هی لیست إلّا هیمن ح ةالماهیـ»اند: دیگر, چنان که گفته

داند، زیرا هیچ کدام از آنها داخل ذات الحق و همچنین امتناع سابق و الحق را نسبت به ماهیت، همیشه بالغیر می

 گوید: باشند، چنان که میماهیت نیستند، بلکه همواره عارض بر ذات ماهیت می

م أنّه کما ان الوجوب السّابق للممکن، بالغیر فکذلک وجوبه الالحق ایضاً و هکذا قیاس اإل و ممّا یجب أن یعل

متناعین فی کونهما جمیعاً بالغیر اذا ارید من الممکن ماهیّته، و أمّا إذا أدید وجوده فاألخیران من الوجوب و األمتناع 

بشرط الوجود علی أن  ةقدیر المذکور إنّما هی الماهیّـذاتیان له. أمّا بیان األوّل فألنّ الموصوف بالوجوب علی التّ

علی وجوبها اللّاحق و  ةمتقدّمـ ةالموجود ةو مفهوم الوجود، فالماهیّـ ةیکون الوجود خارجاً عنها المجموع الماهیـ

                                                             
 . ایضاح المقاصد من حکمـۀ عین القواعد، ص 86.  1
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ود جوجودها بحسب الواقع التنفک عن امکانه لها بحسب نفسها. و أمّا بیان الشّانی فألنّ صدق مفهوم المو ةضرور

و  ةمادامت الذّات متحقّقـ ةذاتیّـ ةکلّ وجود من قبیل صدق ذاتیّات الشّیء علیه، حیث أنّها ضروریّـ ةعلی حقیقـ

عن  بحسب الفرض ةاإلمکانیـ ةالشّی إلی نفسه باإلمکان بل الوجوب، نعم لوجرّد الوجودات الخاصّـ ةلیست نسبـ

فهی بحسب  ةف الماهیّات فإنّها حین صدور وجودها عین العلّـتعلّقها بجاعلها لم یبق لها عین و ذات أصالً، بخال

 .1الوجود ةذاتها ممکنـ

ابن سینا و سهروردی دربارۀ بالغیر بودن وجوب وجود نسبت به ماهیت در آثار خودشان به تفصیل سخن 

گردد. زیرا موجود گوید: آنچه در حدّ ذات ممکن است، هرگز از سوی خویش موجود نمیاند. ابن سینا میگفته

هرگاه دو چیز نسبت به یک شیء از باشند و بودن و معدوم بودن در مورد ممکن بالذّات دارای نسبت متساوی می

ر سینا دگیرد. عبارت ابنهر جهت مساوی باشند، ترجیح یکی از آن دو بر دیگری همیشه از سوی غیر انجام می

 این باب چنین است: 

ما حقّـه فی نفسه اإلمکان فلیس یصیر موجوداً من ذاته، فإنّه لیس وجوده من ذاته أولی من عدمه  -ةإشار

 .2کن. فإن صار أحدهما أولی فلحضور شیء أو غیبته فوجود کلّ ممکن الوجود من غیرهمن حیث هو مم

د: لما گویکه میبینیم، چناناالشراق به مناسبت اثبات صور نوعیه می ةنظیر این مطلب را در شرح حکمـ

 .3علمت أنّ کل ممکن البدَ له من مرجح

 پیدایش قاعدۀ دیگر 

یری بودن وجوب سابق و الحق نسبت به ماهیت ذکر نمود، به وجود قاعدۀ از آنچه صدرالمتألهین در مورد غ

بریم که خود وی آن را به عنوان ذیل در پایان این مبحث مطرح کرده است. آن قاعده عبارت مهم دیگری پی می

ع آن طور که امتنااست از این که: هرگاه وجوب وجود بالغیر در وقتی از اوقات عارض بر یک ماهیت شود، همان

                                                             
 . اسفار اربعه. ج 1، ص 225.  1
 . االشارات و التنبیهات. ج 3، ص 19.  2
 . شرح حکمـۀ االشراق، ص 225.  3



: محفوف بودن وجود و عدم ممکنات به دو ضرورت16فصل   

 

19 
 

االمر نیز ممکن نیست. زیرا وجوب وجود در آن هنگام ممکن نیست، امتناع آن وجوب وجود در همۀ اوقات نفس

ع االمر و واقتواند صحیح باشد که آن شیء از جمیع مراتب نفساالمر و واقع هنگامی میمعدوم شدن شیء از نفس

طور که در مورد وجوب الحق و است. زیرا همانمعدوم گردد. در حالی که بنا بر مفروض خالف این امر ثابت 

 پذیر نیست. ضرورت بشرط المحمول ذکر شد، واجب بالغیر مادام که بر ماهیت ثابت است، امتناع آن امکان

 عبارت صدرالمتألّهین در باب این قاعده چنین است: 

تنع عدمه فی ذلک الوقت کلّ ممکن لحقه الوجود و الوجوب لغیره فی وقت من األوقات فإنّه کما یم -ذیل

ک الوقت. لذل ةکذلک یمتنع عدمه فی مطلق نفس األمر أی إرتفاعه عن الواقع مطلقاً بال تقییده باألوقات المبانیـ

ألن إرتفاعه عن الواقع إنّما یصحّ بإرتفاعه عن جمیع مراتب الواقع و المفروض خالفه؛ فمعنی جواز العدم للممکن 

 . 1ظر إلی ماهیّته البالنّظر إلی الواقعالموجود فی وقت جوازه بالنّ

حاج ملّاهادی سبزواری در تعلیقۀ اسفار این قاعده را بسیار مهم تلقی کرده و فایدۀ آن را عظیم دانسته 

است. بیان وی در این باب این است که: هرگاه وجود در وقتی از اوقات عارض بر ماهیت ممکن گردد، به هیچ وجه 

پذیر نخواهد بود. زیرا رفع آن وجود یا در همان وقت است که عارض بر ماهیت امکان من الوجوه رفع آن وجود

 االمر خواهد بود. گشته یا در سایر اوقات است و یا بدون توجه به اوقات از مطلق واقع و نفس

پذیر نیست. زیرا چنان که در باب وجوب الحق و ضرورت بشرط در فرض اول، رفع وجود از ماهیت امکان

 محمول ذکر شد، مادام که وجود بر ماهیت ثابت و بشرط المحمول است، رفع آن ممکن نیست. ال

باشد. زیرا در آن اوقات، وجود بر ماهیت عارض نگشته پذیر نمیدر فرض دوم نیز، رفع وجود از ماهیت امکان

 تا رفع آن میسر گردد. 

اند: رفع طبیعت به ارتفاع نیست که گفته پذیراما در فرض سوم، رفع وجود از ماهیت به این جهت امکان

گردد که در همۀ اوقات رفع شده باشد. در همۀ افراد آن طبیعت است. بنابراین هنگامی وجود از ماهیت رفع می

                                                             
 . اسفار اربعه. ج 1، ص 230.  1
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حالی که بنا بر مفروض، وجود در وقتی از اوقات عارض بر ماهیت گشته است و در این صورت رفع مطلق وجود از 

 پذیر نیست. ماهیت به طور مطلق امکان ماهیت یا رفع وجود از

اند: اشیاء نسبت به کند: این همان چیزی است که بزرگان گفتهسپس حاجی به عنوان نتیجه اضافه می

باشند. شاید منظور میرداماد نیز از مسئلۀ دهر و سرمد که در آثار خویش مبادی عالیه همواره ثابت و واجب می

 ارت حاج مالهادی در این باب چنین است: مطرح کرده همین مطلب باشد. عب

بیانها إنه إذا لحق الوجود بالممکن فی وقت فال یمکن ارتفاعه ال فی ذلک الوقت  ةنفعها عظیمـ ةهذه قاعد

بمقتضی الوجوب الالحق و ال فی غیرذلک الوقت، إذ لم یقع فیه حتّی یمکن إرتفاعه و ال عن الواقع مطلقاً، اذ 

تات فضالً واجبات ثاب ةإلی المبادی العالیـ ةاع جمیع أفرادها. و هذا ما قیل إنّ اإلشیاء بالنسبـترتفع بإرتف ةالطبیعـ

إلیه و من اسمائه الحسنی: یا من الینقص  ةعن مبدأ المبادی، فکلّ فی حدّه حاضر لدیه و الدثور و الزوال بالنّسبـ

 در فلسفه اسالمی ..دکتر دینانی()قواعد کلی 1من خزائنه شیء و ال تبدّل فی علم اهلل تعالی...

  

                                                             
 . همان جا، حاشیۀ س ره.  1
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 : امکان ذاتی و استعدادی 17فصل 

دین کند. بصدرا در این فصل مطالبی درباره امکان ذاتی و استعدادی بدون انسجام منطقی مطلوب بیان می

کنیم مطالب را با نظم منطقی بیان کنیم ایشان در مواضع متعدد این فصل درباره تفاوت امکان جهت ما تالش می

گوییم و سپس ها سخن میو تفاوت آن ذاتی و استعدادی سخن گفته است. ما در ابتدا درباره این دو اصطالح

 ها بحث خواهیم کرد. درباره احکام آن

شود و حکایت از این دارد امکان ذاتی به عنوان یک مفهوم عقلی به ماهیت نسبت داده می امکان ذاتی:

 که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است. حمل امکان بر ماهیت به لحاظ واقعیت خارجی نیست بلکه عقل برای

شود و گرنه به لحاظ کند و در ظرف این اعتبار است که ماهیت به امکان متصف میماهیت تقرری را اعتبار می

تساوی نسبت به وجود  -ها به نام امکانواقعیت خارجی ماهیت یا موجود است یا معدوم و وصف سومی در کنار آن

 ندارد.  -و عدم

اده برای پذیرفتن صورت یا عرض خاص دارد. امکان به این امکان حمایت از آمادگی م امکان استعدادی:

این معنا اختصاص به مادیات دارد بنابراین اجسام عالوه بر امکان ذاتی و ماهوی به امکان دیگری)استعدادی( 

شوند. این امکان ناظر به واقعیت عینی است و بسیاری از حکما به ویژه مشائیان آن را ماهیتی از مقوله متصف می

 دانند. کیف می

 های امکان استعدادی: امکان استعدادی دارای سه ویژگی مهم ذیل است: ویژگی

 داشتن امکان دوم)امکان استعدادی( که با امکان ذاتی کامال متفاوت است. 

 هاست. ای که حامل امکان و پذیرای دگرگونیداشتن ماده

 دهد. های ماده را نشان میزمان که مقدار تغییرات و تحوالت و نسبت

 تعریف دیگر امکان استعدادی و اشتراک و تمایز آن با تعریف حرکت: 
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امکان استعدادی کمالی است برای موجود خارجی که قوه یافتن وجود دیگری را دارد از آن جهت که این 

 قوه را دارد. 

راد است. م این تعریف شبیه تعریف حرکت است. حرکت کمال اول برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه

از کمال اول همان حیثیت خروج از قوه به فعلیت است ولی در اینجا از آن جهت که امکان استعدادی امر بالفعل 

ا هم اند چنان که ذات شی رشود دیگر کمال را مقید به اول یعنی قیدی که نشانه عدم فعلیت است نکردهتلقی می

 شود. آن چنان که در مورد امکان ذاتی و امکان فقری لحاظ میاند جدای از همه اسباب و شرایط در نظر نگرفته

: استعداد صفت برای موجود بالفعلی است که زمینه پیدایش حادث آینده تفاوت استعداد و امکان استعدادی

در آن فراهم شده است مانند صفت بودن استعداد برای نطفه اما اطالق امکان بر آن به لحاظ امکان پدید آمدن 

جدید مانند صورت انسانی در آن است پس هنگامی که به عنوان وصفی و کیفیتی برای محل آن حادث به فعلیت 

شود همان حادث جدید تر است زیرا آنچه در حقیقت به امکان متصف میرود به وصف به حال متعلق شبیهکار می

 شود. مانند صورت انسانی است اما به سبب عبارت امکان وصفی برای محل آن تلقی می

ای که حامل آن است یعنی به مستعد نسبت داده شود کیف به بیان دیگر امکان استعدادی اگر به ماده

 شود. شود و آنگاه که به شی که استعداد آن وجود دارد استناد یابد امکان استعدادی خوانده میاستعدادی نامیده می

 وال ذیل وجود دارد: حقیقت امکان استعدادی: درباره حقیقت امکان استعدادی اق

 باشد. . قول مشهور این است که نوع مستقلی از مقوله کیف می1

شود به شرط اینکه اضافه . امکان استعدادی همان کیفیتی است که در طب قدیم به نام مزاج نامیده می2

ی تعدادی را نوع دیگررود اما نباید امکان اسبه مستعدله بر آن افزوده شود و مزاج هر چند نوع کیفیت به شمار می

شود به عنوان مثال در عرض آن به حساب آورد بلکه همان کیفیت مزاجی است که معروض اضافه مزبور واقع می

شود مزاج نطفه صرف نظر از اضافه مزبور کیفیت مزاجی است اما هنگامی که نسبت به صورت حیوانی سنجیده می

شود استعدادی برای صورت مزبور عروض مقوله اضافه واقع میگردد یعنی مها لحاظ میو نسبت متکرری بین آن
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هایی رود چنان که صحن خانه همان حیاط خانه است ولی هنگامی که ظرفیت آن نسبت به تعداد انسانبه شمار می

 گردد. شود موصوف به امکان میتوانند در آن قرار بگیرند میکه می

ای از مقوالت نیست. بلکه مفهومی انتزاعی است که از مقوله . امکان استعدادی از قبیل ماهیات داخل در3

اجتماع شرایط تحقق یک پدیده و برطرف بلکه مفهومی انتزاعی است که از اجتماع شرایط تحقق یک پدیده و 

 ارود. این دیدگاه مختار مالصدرشود و در واقع از معقوالت ثانیه فلسفی به شمار میبرطرف شدن موانع آن انتزاع می

 در بحث قوه و فعل است. 

 نکته: علت اطالق امکان وقوعی بر امکان استعدادی: 

در کالم صدرا به معنای امکان الوقوع و ناظر به جهت امتیاز امکان استعدادی از  -االمکان الوقوعی -تغییر

ینجا امکان استعدادی امکان ذاتی است زیرا امکان ذاتی به معنای امکان الوقوع و الالوقوع است. پس مراد صدرا در ا

 رود که وقوع و تحقق آن مستلزم محالی نیست. است نه امکان وقوعی مصطلح که در مورد امری به کار می

 : اهم تفاوت این دو نوع امکان عبارتند از: های امکان ذاتی و امکان استعدادیتفاوت

 عینی بودن امکان استعدادی و انتزاعی بودن امکان ذاتی  -1

رود و ظرف ظهور آن خارج است امکان استعدادی امر عینی و خارجی است و یکی از انواع کیف به شمار می

ای از کمال برای شی است که بالقوه موجود بوده و در مسیر پس امکان استعدادی عدم مخفی نیست بلکه نحوه

کان است از جهت این که نوعی تحقق خارجی است این امکان در عین حال که نسبت به فعلیت آینده قوه و ام

باشد دارای فعلیت خواهد بود. به عنوان مثال اگر حبه گندم که یک موجود بالفعل کیفیت برای موضوع خود می

شود. اما امکان سنجیده شود امکان استعدادی خوشه از آن دریافت می -خوشه گندم -خارجی است با مستعدله

ای از وجود خارجی و تحصل عینی ندارد و حتی آن را امری و بهرهذاتی تنها یک مفهوم اعتباری عقلی است 

 اند. سلب ضرورت وجود و عدم دانسته -سلبی
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سنجش امکان استعدادی نسبت به امری معین و سنجش امکان ذاتی نسبت به مطلق وجود  -2

 و عدم: 

دگی کافی برای فعلیت ای آماشود و هرگاه مادهامکان استعدادی همیشه نسبت به امر معینی سنجیده می

گوییم: نسبت به آن امر امکان استعدادی دارد به عنوان مثال هنگامی که نطفه کامال جدید مشخصی پیدا کرد می

گوییم: نطفه برای صورتِ انسانی امکان استعدادی دارد. بدین جهت معنا شود میآماده پذیرفتن صورت انسانی می

ان استعدادی داشته باشد اما امکان ذاتی بر خالف امکان استعدادی نسبت ندارد که نسبت به چیز دیگر امکان امک

شود و مقتضای امکان ذاتی ماهیت آن است که وجود و عدم برای آن یکسان به مطلق وجود و عدم سنجیده می

اشد بباشد و تعیین یافتن وجود یا عدم برای آن تابع علت وجود یا علت عدم است که امری خارج از ذات ماهیت می

 و ماهیت با امکانی که دارد اقتضای آن را ندارد. 

 مشروط بودن ظهور امکان استعدادی به رفع جهات عدم بر خالف امکان ذاتی:  -3

کند که بسیاری از جهات عدم برطرف شده باشند. یعنی بسیاری از امکان استعدادی هنگامی ظهور می

 ه و بسیاری از مونع تحقق آن برطرف شده باشند. شرایطی که برای وجود یک شی الزم است فراهم آمد

اما امکان ذاتی بر خالف امکان استعدادی حصول هیچ یک از شرایط وجود و یا رفع هیچ یک از موانع موجود 

باشد و ظهورش منوط به شرایط و یا ظرف خاصی در آن منظور نیست و هیچ نوع فعلیتی در انتزاع آن دخیل نمی

  نظیر ظرف خارج نیست.

 پذیری امکان استعدادی و دوام امکان ذاتی برای ماهیت: زوال -4

شود و بنا به حرکت جوهری به شکوفایی امکان استعدادی با ظهور مستعد له)مقوی علیه( زائل و فاسد می

رود. اما امکان ذاتی وصفی عقلی برای رود امکان استعدادی نیز از بین میرسد و در مواردی که ماده از بین میمی

 واهد ماند. مقام ذات ماهیت است وجود خارجی ندارد همواره با ماهیت باقی خ
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 امکان ذاتی منبع امکان استعدادی:  -5

تفاوت دیگر دو امکان آن است که امکان ذاتی منبع امکان استعدادی است زیرا امکان استعدادی و استعداد 

به ماده ارتباط دارند و ماده که مصحح اعالم ملکات و جهات شرور است بر اساس نظر حکیمان مشایی به امکان 

شود و از نماید. بر اساس نظر حکمای مشایی از حضرت حق تنها عقل اول صادر میبازگشت میذاتی عقل فعال 

شود تا به عقل دهم ایجاد می -جسم و نفس فلک و عقل دیگری -گانهسه -فلک و عقل دیگر -حیثیت دوگانه

رت ع پیدایش صورسد و از امکان عقل دهم سبب پیدایش هیوالی عالم طبیعت و حیثیت وجوب بالغیر آن منبمی

جسمیه است و حرکات افالک زمینه پیدایش وضع و محاذات های گوناگون برای ماده این عالم و حصول 

 کند. استعدادهای مختلف برای دریافت صور متفاوت را فراهم می

ایش یافت و بستری برای پیدبر این اساس اگر حیثیت امکان در عقل فعال نبود هیوالی این عالم تحقق نمی

توان گفت: امکان ذاتی عقل فعال سرچشمه امکانات استعدادی آید. بدین جهت میمکانات استعدادی پدید نمیا

 برای اجسام مختلف است. 

 تقدم امکان ذاتی بر امکان استعدادی:  -6

توان بیان کرد که امکان ذاتی بر امکان استعدادی تقدم دارد. البته پذیرش فرق پنجم را با زبان دیگری می

این تمایز مشروط به پذیرفتن دیدگاه حکمای مشاء در رابطه عقل فعال با عالم طبیعت است اما بر مبنای نظریه 

حکمای اشراقی کثرت بر اساس شهود مراتب دانی و اشراق مراتب عالی و مقهور بودن مراحل دانی و بر اساس 

 یابد. ها ظهور میمحب و محبوب بودن آن

 دادی بر خالف امکان ذاتی: مشکک بودن امکان استع -7

ای وجود دارد به لحاظ دوری و نزدیکی به فعلیت مورد نظر به شدت و ضعف امکان استعدادی که بهره

داد علقه تر و استعشود. به عنوان مثال استعداد نطفه برای یافتن صورت انسانی از استعداد علقه ضعیفمتصف می

 بعد به انسان کامل تبدیل شود.  تر است تا به یک نوزاد کامل ومقنعه ضعیف
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آید که خود امکان استعدادی دارای مراتب شدید و ضعیف است. در نکته: از ظاهر کالم صدرا چنین برمی

صورتی که بر اساس تعریف قبلی امکان استعدادی به مرتبه شدید استعداد اختصاصی دارد و سایر مراتب فقط با 

ن اساس برای رفع تعارض ظاهری باید کالم مزبور را بدین صورت تفسیر شوند. بر ایعنوان استعداد شناخته می

یابد و مرتبه شدید آن به نام امکان استعدادی کرد که امکان استعدادی در امر وجودی قابل شدت و ضعف تحقق می

 شود بر خالف امکان ذاتی که مفهومی متواطی و غیرقابل تشکیک است. نامیده می

 ر فنا و نقص بیشتر از امکان استعدادی است: توغل امکان ذاتی د -8

دوری امکان ذاتی از فعلیت و کمالی موجب شده است و توغل آن در فنا و ظلمت و کاستی بیشتر از امکان 

 باشد. استعدادی می

شود تحقق وجود یا عدم برای آن در نهایت ابهام و نهایت چون امکان ذاتی به اصل وجود و عدم سنجیده می

خالف امکان ذاتی امکان استعدادی به عنوان یک واقعیت خارجی به یک اعتبار کیف استعدادی بوده و داخل اما بر 

 باشد و از ناحیه فعلیتی که دارد مسیر آینده آن مبهم نیست بلکه مشخص است. در معقوالت اولیه می

 معقول اول بودن امکان استعدادی و معقول ثانی فلسفی بودن امکان ذاتی:  -9

 مکان ذاتی معقول ثانی فلسفی است اما امکان استعدادی معقول اول است. ا

( نظر نهایی خود را درباره نسبت امکان ذاتی و استعدادی بیان نکرده 17نکته: صدرا در این فصل)فصل 

است اما در پایان فصل چهاردهم از فصول تتمه احکام وجود و عدم به دیدگاه مختار خود بدین گونه تصریح می

کند. فما قیل ان هذا معنی آخر من االمکان لیس بصحیح، نعم هما مختلفان بالموضع کما تسعلم فی مباحث القوه 

 (1/395و الفعل)اسفار 

ها این مدعا که امکان استعدادی معنای دیگری غیر از معنای امکان ذاتی است صحیح نیست زیرا آن

طور که در بحث قوه و فعل خواهد آمد تنها از حیث موضع و مصداق اختالف دارند و از جهت معنا یکی همان

 هستند. 
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ز خصوصیات را که توهم اشتراک به بیان دیگر صدرا با تمایز بین استعداد و امکان استعدادی آن دسته ا

لفظی امکان ذاتی و استعدادی را به دنبال دارد از اوصاف و خصوصیات استعداد که کیفی خارجی است برشمرده 

 و استناد این اوصاف به امکان استعدادی را نتیجه عدم امتیاز بین استعداد و امکان استعدادی داشته است. 

باشد و اما امکان استعدادی وصف بوده و قابل شدت و ضعف میکیف استعدادی یک معقول اولی خارجی 

 مستعد له بوده و همان امکان ذاتی است که با قیود زمانی و زمینی چندی همراه شده است. 

شود و به عنوان مثال زید چون در قیاس با اصل وجود و عدم سنجیده شود به امکان ذاتی آن حکم می

یگری نیز مورد نظر قرار گرفته و مفهوم مطلق و مبهم وجود را مقید و معین چون زمین، زمان و نژاد و قیود د

 بگرداند امکان استعدادی آن دریافت خواهد شد. 

 بیان برخی از احکام درباره امکان استعدادی 

طور که در ابتدا بیان کردیم صدرا مباحث این فصل را با نظم منطقی بیان نکرده ولی از البالی مبانی همان

 توان احکام را بیان کرد که عبارتند از: میاو 

 نفی امکان استعدادی از مجردات 

 دارد و گاهی تنها یک امکان ذاتی دارد.  -ذاتی و استعدادی -موجود ممکن گاهی دو امکان

درنگ و بدون عدم زمانی و استعداد جسمانی قبلی از مبدا بی -تنها امکان ذاتی دارد -موجود قسم دوم

شود زیرا ذاتاً شایستگی و آمادگی دریافت فیض را دارد و به اصطالح قابلیتش تام است  از سوی یفیاض صادر م

 دیگر فاعل حضرت حق نیز فاعلیتش تام است. 

 چنین موجودی مجرد است تنها یک امکان دارد امکان ذاتی و امکان استعدادی برای آن متصور نیست. 

اش وجود داشته باشد تنها در موجودات قق یافتن شی در مادهچون امکان و استعدادی که باید قبل از تح

 مادی قابل تصور است. 

 . این بحث در این فصل چندان مناسب نیست. نکته: مجردات نوعشان منحصر در فرد است



: امکان ذاتی و استعدادی 17فصل   

 

29 
 

دلیل مدعا: هر نوع مجردی تنها یک فرد دارد زیرا تعدد و تمایز افراد یک نوع بوسیله تعدد و تمایز مشخصات 

هایی که هاست و برای تحقق هر فرد خاصی با ویژگیشود و مستند به اموری خارج از ذات آنحاصل می هاآن

مقتضای ذات نیست باید قبال زمینه و استعداد خاصی فراهم شده باشد و الزمه آن داشتن ماده قبلی است در 

 صورتیکه فرض کرده بودیم مجرد فاقد ماده است. 

 ها ابلتفاوت فیض ناشی از تفاوت ق

تلویحا این مطلب را مطرح کرد که علت  -امکان ذاتی و استعدادی -صدرا به تقسیم ممکنات به دو قسم

رسد و ها در آن زمان به سر حد اتمام میپدید آمدن برخی موجودات در زمان خاص این است که قابلیت ماده آن

 قبل از آن تام القابلیه نیست. 

: تحقق نیافتن تنها مربوط به تمام نبودن قابل نیست بلکه ممکن است فاعل نیز در فاعلیت تام اشکال

 نباشد. 

های متوسط چنین احتمالی وجود دارد اما از آن جهت که سرانجام وجود همان : هر چند در فاعلپاسخ

ود ندارد و هیج حالت باشند و در واجب تعالی هیچ جهت امکانی وجممکنات به ذات واجب تعالی مستند می

ای وجود ندارد که در آن حالت هنوز فاعلیتش به سر حد اتمام نرسیده باشد و از طرفی در مورد حضرت منتظره

 ها از افاضه فیض بخل بورزد بلکه فیض وجود اوحق این مطلب درست نیست که با توجه به تام القابلیه بودن قابل

شود پس اختالف در افاضه و اختصاصی آن به زمان خاص تنها ای میلیهعمومیت دارد و شامل هر ممکن تام القاب

 های مواد خواهد بود. در اثر اختالف در افاضه و اختصاص آن به زمان خاص تنها در اثر اختالف استعدادها و قابلیت

 گشوده شدن باب خیرات و استمرار نزول برکات در سایه امکان استعدادی 

شماری از وجود داشته باشد های بیتواند افراد و گونهاست که ماهیت واحد می در سایه امکان استعدادی

کند ها دارد در اثر استعدادهایی که تدریجا پیدا مییعنی ماده خارجی که قوه نامحدودی برای پذیرش فعلیت
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 امکان ذاتی بودهکند و اگر امکان منحصر به های بیشماری را از فاعلی که قدرت نامتناهی دارد دریافت میفیض

 ماندند. های ممکن الوقوع در کتم عدم باقی میشد و سایر پدیدهباب افاضات جدید بسته می

 داوری درباره حادث یا قدیم بودن عالم   

مشهور این است که فالسفه به قدم عالم و شرایع الهی به حدوث عالم اعتقاد دارند صدرا با تقسیم موجودات 

اتصاف آنها به حدوث ذاتی بر این باور است دیدگاه با نظر محققان از حکما و اهل ادیان تعارض به ابداعی و زمانی و 

 ندارد. برای فهم بهتر دیدگاه او ضروری است ابتدا با چند اصطالح آشنا شویم. 

 ها عبارتست از: رود که اهم آناطالقات واژه عالم: واژه عالم به چند معنا بکار می

 شود. ی کل ما سوی اهلل اطالق میعالم گاهی به معنا

 داند: یابد چنان که سهروردی مجردات را از صقع ربوبی میگاهی تنها به عالم مادی اختصاص می

شود: عالم مجردات، عالم جمادات، عالم شود چنان که گفته میگاهی عالم به بخشی از موجودات اطالق می

 نباتات و ... 

 حادث عبارتند از: اطالعات واژه حادث: اهم معنای 

 رود. گاهی حادث به معنای اعم از حدوث ذاتی، زمانی و ... به کار می

 شود. گاهی حادث تنها به حادث زمانی اختصاص داده می

 اطالقات حادث زمانی: اهم معنای حادث زمانی عبارتند از: 

رود. و گاهی به معنای دارای آغاز زمانی به کار می"مسبوق به عدم زمانی"حادث زمانی گاهی به معنای

ای فرض شود که با شود که اگر عالم مادی به گونهشود تفاوت این دو تعریف در اینجا ظاهر میاستعمال می

بوق به عدم زمانی که مستلزم خواهد بود هر چند مس "حادث"پیدایش آن زمان هم آغاز شود طبق اصطالح دوم

 وجود زمان قبل از وجود آن است بر آن صدق نکند. 

 رود. اصطالح قدم زمانی به معنای نداشتن آغاز زمانی به کار می
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شود و این عدم مسبوقیت گاهی به صورت تعریف می "مسبوق نبودن به عدم زمانی"و گاهی دیگر به معنای

شود یعنی موضوع آن باید شانیت اتصاف و اقتران به که در نظر گرفته میسلب تحصیلی و گاهی به صورت عدم مل

 زمان را داشته باشد. 

از ناحیه آغاز باشد طبق این تعریف ذات مقدس  -تعریف قدیم زمانی: موجودی که دارای زمان نامتناهی

ه باشد ، قدیم زمانی نخواهد الهی و هر موجود دیگری که فوق زمان باشد شانیت و اتصاف و اقتران به زمان را نداشت

بود چنان که حادث زمانی هم نیست و تنها مصداقی که برای قدیم زمانی می توان فرض کرد وجود افالک است 

 که علی الفرض زمان نامتناهی می باشد.  

: قدم افالک و هیولی اولی: بر اساس نظر مشهور حکیمان افالک به عنوان اشیایی که قابل کون و فساد نکته

ها روند اما بنا بر نظر حرکت جوهری صدرا وجود آنو خرق و التیام نیستند موجودات ازلی و ابدی به شمار می

 شود. عین حدوث است و آنا فانا حادث می

د توان معرفی کربر اساس نظر مشاییان هیولی اولی به عنوان مصداقی برای قدیم زمانی در عالم اجسام می

با انکار افالک و هیولی اولی یا با پذیرش حرکت جوهری دیگر مصداقی از قدیم زمانی در  که وجود بالقوه دارد اما

 عالم طبیعت باقی نمی ماند. 

 عدم تنافی نظر مالصدرا با نظر محققان از حکما و اهل ادیان 

 وقاتصدرا مدعی است که دیدگاه او نه عدول از نظریه محققان حکما و نه مخالف دیدگاه ادیان است. او مخل

ها دارای حدوث نامد زیرا همه آنتقسیم کرده و هر دو دسته را به نام حوادث می -ابداعی و زمانی -را به دو قسم

افزاید: اگر کسی حوادث زمانی را قدیم یا دارای قوه نامتناهی بداند به کژاندیشی مبتال شده و ذاتی هستند و می

یعت سخن گفته است. و گرنه حوادث ابداعی خواه بکلی هم بر خالف عقل و حکمت و هم بر خالف ولی و شر

مجرد از زمان و مکان باشند)مثل مجردات تام( و خواه به نحوی مقارن زمان باشد)مانند افالک( مسبوق به زمان و 

ت ها به این صورروند خواه فاعلیت آنمکان نخواهند بود بلکه آن فاعل حرکاتی هستند که راسم زمان به شمار می

آورند و آنها را از سر شوق اجرام کنند مانند مجردات تام که مقدس فلکی را به شوق میکه ایجاد شوق می باشد
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آورند. و خواه به این صورت که خود هم دارای حرکت مکانی)وضعی( باشند مانند افالک فلکی را به حرکت در می

کنند اما ذات اقدس الهی عالم زیرین فراهم میبرین که با حرکات خود زمینه پیدایش و تحوالت و انتقاالت را در 

گنجد او فوق همه موجودات است و اول بدون آغاز آخر بدون پایان و فعلیت محض بدون قوه در زمان و مکان نمی

 است.
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 : برخی احکام ممتنع بالذات 18فصل 

 قبل از بیان احکام، پسندیده است ابتدا با جایگاه بحث آشنا شویم. 

 جایگاه و چگونگی طرح مباحث عدمی در فلسفه 

موضوع فلسفه موجود حقیقی است و موجود حقیقی یا واجب است و یا ممکن. بر این اساس مباحث اصیل 

مربوط است و مباحث عدم و ممتنع به دو دلیل به صورت تبعی در فلسفه  -فلسفی به دو قسم واجب و ممکن

 شوند. مطرح می

قی و فلسفی است از قضایای سلبی دلیل اول: برخی از مبادی اولی که زمینه ساز بسیاری از مسائل منط

است مثل استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین، دور، تسلسل، جمع ضمیری، جمع مثلین و امتناع سلب شی از نفس. 

 ها به عهده فلسفه است. شوند اما اثبات آناین گونه از قضایا هر چند ابزار کار منطق نیز شمرده می

ت حق است و صفات خداوند به دو بخش ثبوتی مثل علیم قدیر، دلیل دوم: مقصد اصلی فلسفه معرفت حضر

شوند. صفات خداوند همگی ضروری بوده و در نتیجه حی و سلبی نظیر بی شریک بودن و جسم نبودن تقسیم می

باشند. از این رو آشنایی با ممتنع بالذات و احکام آن در معارف صفات سلبی حق ممتنع و دارای ضرورت سلب می

 شود. آید بدین جهت این مباحث در فلسفه و کالم مطرح میالزم میاعتقادی 

 کیفیت درک مفاهیم عدمی 

شوند و مسائلی که در دو طرف باشند به سهولت و سادگی ادراک میمسائلی که هم افق ذهن انسان می

نع بالذات دو سوی شوند و امور مربوط به واجب و ممتافراط و تفریط قرار دارند با سختی و دشواری فهمیده می

 افراط و تفریط هستند. 

 کند ذهن انسان امور واجد فعلیتبوعلی در بخش حرکت از طبیبات شفا حقیقت فوق را چنین تبیین می   

کند و به همین دلیل مباحثی که درباره معقوالت اولی مانند جواهر و اعراض مطرح و ثبات را به آسانی ادارک می
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ق رسند اما مسائلی که فاقد خصوصیت فوقانون فعلیت و معلولیت به سادگی انجام میشوند یا مسائلی نظیر می

گردند نظیر زمان و حرکت زیرا این دو از امور فراری هستند که در مقابل ذهن قرار هستند به دشواری مفهوم می

 ن و گذر قرین هستند. باشد و زمان و حرکت در خارج با سیالگیرند آنچه در حضور ذهن است ثابت میو آرام نمی

هیوالی اولی نیز که تدرج وصف آن است فاقد فعلیت و ثبات است این گونه از امور جز از طریق مفاهیم و 

 شوند.نمایند فهمیده نمیعناوینی که به حمل شایع ثابت بوده و به حمل اولی حکایت از معنون خود می

 وجوه تشابه واجب و ممتنع 

صدرا در آغاز این فصل دشواری ادراک تصوری ممتنع بالذات را با سختی ادراک حقیقت واجب مقیاسه 

 کرده است. در مجموع میان واجب و ممتنع از جهات ذیل تشابه وجود دارد. 

 ناتوانی عقل از درک حقیقت واجب و درک ممتنع بالذات 

همان سان عقل توان درک حقیقت واجب را ممتنع از آن جهت که ممتنع است قابل درک عقلی نیست به 

ندارد ولی درک نکردن واجب بخاطر این است که شان او باالتر از آن است که عقل بتواند آن را درک کند و 

نهایت باالتر از نامتناهی است در حالی که ممتنع به خاطر نهایت ضعف و پوچی و ناچیزی قابلیت کماالت او بی

کنیم نوان ممتنع را در ذهن تصور کرده و به وسیله آن احکامی را برای ممتنع اثبات میدرک شدن ندارد البته ما ع

اما این عنوان امری ممکن و موجود در ذهن است نه ممتنع از آن جهت که ممتنع است چنان که مفهوم واجب 

که واجب و ممتنع  کنیم ولی این بدان معنا نیسترا در ذهن تصور کرده و احکامی را برای ذات واجب اثبات می

کنیم.بلکه ذات واجب به جهت کماالت شود و ما بر آن احاطه پیدا میماهیتی دارند که در ذهن ما حاضر می

 نامتناهی و ذات ممتنع به خاطر نهایت ضعف برای عقل قابل درک نیست. 

می را اثبات ها احکا: اگر واجب و ممتنع از طریق عقل قابل شناخت نیستند. چگونه ما برای آناشکال

 ات کرد. برای آن اثب -اعم از ایجابی یا سلبی -دانیم تا چیزی شناخته نشود نمیتوان حکمیکنیم با این که میمی
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تواند با مفاهیم عام عقلی معقوالت : در مورد واجب گرچه عقل ما توان درک حقیقت او را ندارد اما میپاسخ

اساس همین مفاهیم اقامه کند و در مورد ممتنع بالذات)در فصل  ثانیه فلسفی به او اشاره کرد و بر شباهتی بر

شود(  هم عقل با توجه به مفاهیم تر بحث میبعدی درباره کیفیت علم به معدومات و ممتنعات به صورت مفصل

سازد و سپس برای آن مصداقی را می "شریک الباری "کند. به عنوان مثال مفهومها را تصور میوجودی مقاالت آن

 کند.فرض کرده بر محال بودن تحقق آن مصداق مفروض استدالل می

همین منهج(  2عدم تبدل واجب بالذات به واجب بالغیر و ممتنع بالذات به ممتنع بالغیر قبال بیان شد)فصل 

 د. وشود که ممتنع بالذات ممتنع بالغیر نخواهد بکه واجب بالذات واجب بالغیر نخواهد بود با همان بیان اثبات می

 محال بودن تحقق دو وجوب و دو امتناع برای یک چیز 

تواند دو امتناع داشته باشد تواند دو وجوب داشته باشد یک امر مفروض هم نمیگونه که شی نمیهمان

 خواه هر دو ذاتی فرض شود یا هر دو بالغیر یا یکی ذاتی و دیگری بالغیر 

الغیر و عدم تبدیل ممتنع بالذات به ممتنع بالغیر نتیجه پس از اثبات عدم تبدیل واجب بالذات به واجب ب

 تواند به وجود یا امتناع بالغیر متصف شود که دارای امکان ذاتی باشد. شود تنها چیزی میگرفته می

تحقق رابطه لزومی میان واجب بالغیر با واجب بالذات و میان ممتنع بالغیر با ممتنع بالذات وجه تشابه دیگر 

آن است که به همان سان که واجب بالغیر با واجب بالذات رابطه لزومی دارد ممتنع بالغیر هم با ممتنع بالذات 

ی امکان ذاتی هستند قبالً بیان شد تنها ممکن بالذات رابطه لزومی دارد هر چند واجب بالغیر و ممتنع بالغیر دارا

شود، اما امکان ذاتی مالک استلزام نیست بلکه حیثیت وجوب است که به وجوب بالغیرو امتناع بالغیر متصف می

 باشد. بالغیر و امتناع بالغیر آن است که مستلزم واجب بالذات یا ممتنع بالذات می

ان ذاتی و تساوی آن نسبت به وجود و عدم مستلزم واجب بالذات یا ممتنع به بیان دیگر ماهیت از جهت امک

یجه کند و در نتبالذات نیست بلکه اتصاف آن به وجود و وجوب بالغیر است که آن را به واجب بالذات نیازمند می

 بالذات مرتبط یابد چنان که اتصاف آن به عدم و امتناع بالغیر است که آن را با ممتنعارتباط لزومی با آن می

 یابد. می
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 تمثیل برای تبیین رابطه لزومی میان واجب و ممتنع بالغیر با واجب و ممتنع بالذات 

گوید: عالم جسمانی طبق نظر مشهور فالسفه کند و میصدرا برای تبیین مدعایش از تمثیلی استفاده می

دانند برای اثبات این مدعا از برهان سلمی محدود و دارای ابعاد متناهی است و اساسا بعد نامتناهی را محال می

 کند. استفاده می

دو شعاع به صورت دو ساق مثلث رسم شود  -دو خط -مثل مرکز یک دایره -ای: اگر از نقطهبرهان سلمی

دهد و هر قدر دو ساق مثلث امتداد ها رسم کرد که قاعده مثلث مفروض را تشکیل میتوان خطی بین آنمی

ا ها تشود حال اگر ساقتر میسبت ثابت بین شعاع و وتر( خط مزبور)قاعده مثلث( هم طوالنییابد)بر اساس ن

ها)قاعده مثلث( هم نامحدود خواهد شود زیرا نامتناهی با متناهی نسبتی نخواهد نهایت ادامه یابند فاصله بین آنبی

لث( در عین حال که باید نامتناهی داشت در صورتی که نسبت ساق و قاعده ثابت است اما این فاصله)قاعده مث

اش این است که یک چیز هم متناهی و باشد محصور بین دو ساق مثلث و در نتیجه متناهی خواهد بود و الزمه

 باشد که امری محال است. هم نامتناهی می

ن ی بودیکی بعد نامتناهی+ دیگری متناهی و نامتناه -نظر از مناقشه در آن( دوامر محالدر این مثال)صرف

فرض شده است و این دو امر محال با یکدیگر رابطه لزومی دارند و به همین جهت اثبات یکی از آنها)بعد  -یک چیز

نامتناهی( به دیگری)اجتماع تناهی و التناهی در یک چیز( مستند شده است پس دومی ممتنع بالذات و اولی 

شود اما است که وجوب بالغیر یا امتناع بالغیر متصف میممتنع بالغیر است و قبال گفته شد که تنها ممکن بالذات 

اهمیت امکان آن نیست که مستلزم محال ذاتی است بلکه عدم و امتناع بالغیر آن است که رابطه لزومی با امتناع 

بالذات دارد. چنان که امکان ماهیات مستلزم واجب بالذات نیست بلکه وجود و وجوبِ بالغیر آنهاست که رابطه 

 ی با واجب بالذات دارد. لزوم

شود بین عدم و امتناع دو امر هم نوعی نتیجه: هم چنان که بین وجود دو امر رابطه علی و معلولی برقرار می

س رابطه باشد. پای است که یکی از آنها مستلزم دیگری میشود و در پرتو چنین رابطهوابستگی و علیت یافت می
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بالغیر و بین ممتنع بالذات ممتنع بالغیر وجود خواهد داشت نه بین دو واجب استلزام بین واجب بالذات با واجب 

 بالذات یا دو ممتنع بالذات. 

 نفی رابطه لزومی میان دو واجب مفروض و میان دو ممتنع بالذات 

نتیجه بیان گذشته این است که نه دو واجب الوجود مفروض رابطه لزومی با یکدیگر دارند و نه دو ممتنع 

و سپس  باشدشود امکان بالقیاس است که به منزله نفی رابطه لزومی میها فرض میت و نسبتی که بین آنبالذا

هر دو ممتنعی رابطه لزومی با یکدیگر ندارند بلکه ممتنع بالغیری که در واقع ممکن بالذات است و نوعی معلولیت 

پس اگر تالزم بین دو ممتنع بالذات تالزمی نسبت به یک ممتنع بالذات دارد رابطه لزومی با آن خواهد داشت. 

 اتفاقی و به قول مصنف از باب بخت و اتفاق خواهد بود. 

گردد. توضیح آن که ادواری که همیشه با هم هستند و معیت روشن می "شرط و اتفاقی"از اینجا فرق بین

ای ضیهتوان از چنین قصورتی می شوند اما دردارند و صورت مقدم و تالی برای یک قضیه شرطیه متصله با بیان می

بوده بین مقدم و تالی آن رابطه علی و معلولی برقرار باشد نه شرطیه "شرطیه لزومیه"در برهان استفاده کرد که

 باشد. اتفاقیه که فاقد چنین رابطه لزومی است و معیت مقدم و تالی آن اتفاقی می

 جود رابطه علیت دو محال مفروضنکته: مشروط بودن استنتاج محالی از محال دیگر به و

 ای به صورت زیر است: بسیاریشود. این بحث در واقع مغالطهتفصیل این بحث در فصل بیستم مطرح می 

کنند به عنوان مثال هنگامی که برای ابطال فرضی از جدال پیشگان وجود رابطه لزومی بین دو محال را انکار می

گویند: این نحو استدالل صحیح نیست ال و بدین جهت باطل است میشود که این فرض مستلزم محاستدالل می

زیرا اگراز محال بودن چیزی بتوان محال بودن امری دیگری را اثبات کرد باید بتوان نقیض مدعای شما را هم که 

 علی الفرض یکی از محاالت است از محال دیگری استنتاج کرد. 
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د داننه حکماء استنتاج هر محالی را از هر محال صحیح میدر این مغالطه فرض شده است ک پاسخ مغالطه:

دانند که بین دو محال مفروض رابطه ضروری وجود در صورتی که حکما این استنتاج را تنها در موردی صحیح می

 بود. ها رابطه علیت برقرار میای که اگر آن دو امر محال موجودی بودند بین آنداشته باشد به گونه

ال حمار بودن انسان محال است و همچنین ناهقیت)فصل ممیز حمار( و صاهلیت)فصل ممیز به عنوان مث

توان محال بودن صاهلیت او را فرس( برای انسان محال است اما به استناد محال بودن حماریت برای انسان نمی

رد یت ناهقیت او را نفی کتوان با نفی حماراثبات کرد زیرا حماریت با صاهلیت رابطه علی و معلولی ندارد ولی می

توان از محال بودن یکی محال بودن زیرا میان حماریت و ناهقیت عالقه علیت و معلولیت برقرار است از این رو می

ی ای که از دو قضیه کاذبه تشکیل یابد گاهی صادق و گاهدیگر را اثبات و کشف کرد. بنابراین قضیه شرطیه متصله

دو قضیه رابطه ضروری برقرار باشد قضیه شرطیه مزبور به عنوان یک قضیه لزومیه  غیرصادق است زیرا اگر بین آن

صادق خواهد بود مانند این قضیه شرطیه اگر انسان حمار باشد ناهق خواهد بود که از دو قضیه کاذبه انسان حمار 

که  نداشته باشند یا ایناست و انسان ناهق است، خواهد بود که از دو قضیه کاذبه مزبور رابطه ضروری با یکدیگر 

اید به ها صحیح نیست بلکه برابطه عناد و تنافی داشته باشند در این صورت تشکیل قضیه شرطیه متصله از آن

صورت قضیه نقیض بیان شود و یا این که نه رابطه لزومی و نه رابطه عنادی با هم دارند در این صورت قضیه 

د محتمل الصدق خواهد بود زیرا حکم یقینی در سایه برهان حاصل شوها ترکیب میای که از آنشرطیه متصله

خیزد و از جواز و امکان بیش یابد و جزم و یقین از لزوم و ضرورت برمیشود که از قضایای لزومیه تشکیل میمی

 آید. از ظن و گمان برنمی

 نکته بدیع و نوین صدرا در این فصل 

 یابیم بینبالذات رابطه برقرار است ولی با تحلیل مساله درمیواجب بالذات و ممکن  گرچه در نزد حکماء

ت باشد و این ماهیای نیست زیرا ماهیت ممکن که ذاتاً دارای امکان است الضروری الطرفین میممکن بالذات رابطه

وجود  +نفس ماهیت  -علت -یابیم در این پدیده سه امر استشود ولی با تامل در میبا وجود علت واجب بالغیر می

 ماهیت  
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وجود  -در صورت وجود علت نفس ماهیت که امری اعتباری و بدون فعل است با علت ارتباط ندارد امر سوم

با علت ارتباط دارد وجود ماهیت که امکان فقری دارد و عین ربط به علت است اگر علت موجود باشد  -ماهیت

 واجب بالغیر و اگر علت معدوم باشد ممتنع بالغیر است. 

نفس ماهیت، محور امکان است و در قسمت وجوب به  –س از سه امر علت + ماهیت + وجود ماهیت پ

 . باشدواجب و در قسمت عدم به ممتنع وابسته نیست و امر سوم و)وجود ماهیت( در بود و نبود علت وابسته می

شود که نتیجه آن که اگر امری با ممتنع بالذات عالقه لزومیه داشته باشد با اولین مرحله تدبر دانسته می

شود که شی که ذاتاً ممکن است در مقام ذات ممکن است و در دومین مرحله تدبر به این حقیقت پی پرده می

که از طریق آن با ممتنع بالذات در ارتباط  برای ارتباط با ممتنع بالذات ناگزیر دارای یک جهت و چهره عدمی است

 باشد. بود و ممتنع بالغیر می
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 : چگونگی علم به ممتنع و معدوم 19فصل 

گیرد : هر معلومی متمیز است یعنی تا چیزی از غیر خودش تمیز پیدا نکند علمی به آن تعلق نمیاشکال

و از سوی دیگر تا چیزی موجود نشود تمیزی نخواهد داشت زیرا میزی در اعدام نیست و عکس نقیض این قضیه 

ما مربوط به معدومات و  این است که هر چه موجود نیست معلوم نخواهد بود در صورتی که بسیاری از معلومات

 محاالت است. 

)چگونگی علم به معدوم بسیط از راه تشبیه و مقایسه با امر موجود + علم به معدوم مرکب از پاسخ بوعلی 

 راه انحالل مرکب به چند امر بسیط(

گیرد کند معدوم و ممتنعی که متعلق علم ما قرار میبوعلی در برهان شفاء علم به معدوم را چنین تبیین می

. بود و یا مرکب از چند چیزشد امر بسیطی مییا امر بسیطی است یا مرکب. یعنی یا امری است که اگر موجود می

شود به عنوان مثال اگر معدوم مزبور بسیط است علم به آن تنها از راه تشبیه و مقایسه با امر موجود حاصل می

 گوییم چیزی که نسبت آن بهگیریم و میرا در نظر می الوجود نخست ضدیت سواد و بیاضبرای نفی ضد از واجب

الوجود رابطه دو فرد از یک نوع را در واجب مانند نسبت سواد به بیاض باشد وجود ندارد یا برای نفی مثل از واجب

گوییم: چیزی که نسبت آن به واجب مانند نسبت سواد به بیاض باشد وجود ندارد یا برای نفی گیریم و مینظر می

گوییم: چیزی که نسبت آن به واجب الوجود گیریم و میمثل از واجب الوجود رابطه دو فرد از یک نوع را در نظر می

مانند نسبت فردی از یک نوع با فرد دیگر باشد وجود ندارد اگر ما تضاد تماثل و تجانس امور وجودی را نشناخته 

 هایی را درک کنیم. توانستیم چنین گزارهبودیم نمی

د و شوگر معدومی که متعلق علم ما قرار گرفته است امر مرکبی باشد ناچار به چند امر بسیط منحل میا

گردد به عنوان مثال برای علم به محال بودن اجتماع متقابلین نخست تصور آن از طریق تصور اجزایش حاصل می

که تحقق چنین امر مرکبی در خارج  کنیمکنیم و آنگاه حکم میدوام متقابل و نیز مفهوم اجتماع را تصور می

 محال است. 
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 توانمندی ذهن بر تولید معقوالت ثانیه فلسفی و منطقی و امور معدوم و ممتنع(دیدگاه مالصدرا:)

کنیم کند مفاهیمی را که ما در ذهن تصــور میصــدرا پس از بیان بوعلی دیدگاه خودش را چنین بیان می

یابد. به بیان دیگر هر صورت ذهنی است که از خارج در ذهن ما انعکاس میهایی فراتر از مفاهیم ماهوی و صورت

ساز و کارهای خاص آن را  ست که با  ساخته خود ذهن ا سیاری از مفاهیم  ست بلکه ب صورت خارجی نی بازتاب 

 کند( و معقوالت ثانیه منطقی که تنها برآورد و معقوالت ثانیه فلســفی)که بر اشــیای خارجی صــدق میپدید می

صدق می صور ذهنی  شامل میمفاهیم و  شود این دو دسته کند و به یک معنا در مرتبه دیگری از ذهن قرار داد 

ســازد و شــوند ذهن عالوه بر این دو دســته معقوالت امور معدوم و ممتنع را نیز میمعقوالت اعتباری خوانده می

صادی صادیق ذاتا یها فرض میقی برای آنم شد و حتی این مفاهیم را در کند هر چند تحقق آن م ا وقوعا محال با

گیرد. این مفاهیم با این که مصــداقی در خارج ندارند به لحاظ  نوعی از قضــایای موجبه)هلیه غیربتیه( به کار می

شوند اما از آن موجود بودنشان در ذهن به اوصافی از قبیل شی ممکن عام، عرض، کیف نفسانی علم و متصف می

ستند درباره آنجهت که عناوینی  ضی ه صادیق فر ها حکمی ثابت توان برای آنشود که نمیها گفته میبرای م

گیرد که محمول آن عدم اخبار و ای قرار میکرد به لحاظ دیگری که جامع هر دو حیثیت اســت موضــوع قضــیه

شود. آن داده نمیشود: معدوم مطابق ثبوتی ندارد و خبری از حکم یا عدم ثبوت است. به عنوان مثال گفته می  

شاره می کند: از یک سو گفته پارادوکس معروف: صدرا در ادامه پاسخ به شبهه یا پارادوکس معروف ذیل ا

ـــود که معدوم مطلق نمیمی و از « المعدوم المطلق ال یخبر عنه»توان خبر داد و حکمی را برای آن اثبات کردش

 کند. مطلق است پس این قضیه خودش را باطل می سوی دیگر همین قضیه نوعی اخبار و حکم برای معدوم

 پاسخ پارادوکس از طریق تمایز بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی 

ضی از مفهوم شان حمل میبع شایع بر خود شوند مانند مفهوم کلی که ها همبه حمل اولی و هم به حمل 

شود و هم به حمل ی بر خودش حمل میهم به حمل اولی کلی است هم چنان که هر مفهوم دیگری به حمل اول

ود ششایع کلی است زیرا دارای افراد فراوانی است بخالف مفهوم چیزی که تنها به حمل اولی بر خودش حمل می

ست پس هنگامی که ما معدوم مطلق را به حمل اولی و به  ست زیرا دارای افراد فراوانی ا شایع کلی ا اما به حمل 
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شـــود که محمول آن ای واقع میود یافته اســـت در نظر بگیریم موضـــوع قضـــیهعنوان مفهومی که در ذهن وج

شایع در نظر می ست و هنگامی که آن را به حمل  ضی آن ماالیخبر عنه ا صداق فر سوی م گیریم و توجه ما به 

توان هیچ خبری داد زیرا چیزی که هیچ نحو وجودی برای آن در خارج و گوییم: هیچ از آن نمیمعطوف است می

 توان حکمی برای آن اثبات کرد و محمولی را بر آن حمل نمود.ذهن لحاظ نشده است نمی

 کند( منهج سوم تکرار می 4)صدرا این بحث را بار دیگر در فصل 

قرار داد و این تعبیر خالی از مسامحه « چگونگی علم به ممتنع و معدوم»صدرا عنوان این فصل را -1نکته 

ست زیرا معدوم اعم از م سیم ممتنع نمینی ست و در نتیجه ق شد امام فخر رازی عدوم ممکن و معدوم ممتنع ا با

در بحث از ثبوت معدومات پس از تقسیم وجود به واجب و ممکن، معدوم رانیز به دو قسم ممکن و ممتنع تقیسم 

 کرد و این دو قسم معدوم)ممکن و ممتنع( را زیر پوشش معدوم مطلق قرار داده است. 

 ( به دو مطلب پرداخته بود: 18را در فصل قبلی)صد -2نکته 

 شود؟ دوم، حکم بر ممتنع چگونه است؟ اول این که شی معدوم و ممتنع چگونه ادارک می

را شود زیدر این فصل به مطلب اول که در فصل قبل به اجمال از دشواری آن سخن گفته بود پرداخته می

 شود نیست. ه بر آن وارد میسختی ادراک ممتنع پاسخی فلسفی برای اشکالی ک

ا هبیان دیگر از اشکال که در این فصل مطرح شده است. ما ادراک ممتنعات و احکام مربوط به آن -3نکته 

ها بین گواهی وجدان و دهد در حقیقت درباره ممتنعیابیم ولیکن برهان بر امتناع آن گواهی میرا وجدانا در می

 برهان تعارض است. 

اله ادراک ممتنع: هر معلمی متمیز است هر متمیزی موجود است پس هر معلومی موجود برهان بر استح

ای صادق باشد عکس مستوی و عکس است= عکس نقیض آن= هرچه موجود نیست معلوم نیست)چون اگر قضیه

 نقیض آن نیز الزمه آن بوده و صادق است(.
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 : چگونگی استلزام یک ممتنع نسبت به ممتنع دیگر 20فصل 

ارتباط این فصل با فصول قبلی: صدرا در فصل هجدهم به صورت اجمالی درباره دو مطلب بحث کرده است 

 اول چگونگی علم به معدومات، دوم کیفیت حکم بر معدومات و چگونگی روابط ممتنعات و معدومات. 

صیلی ورت تفصدرا در فصل نوزدهم درباره مطلب اول به صورت مفصل بحث کرده در این فصل)بیستم( به ص

 1کند عالوه بر این در فصل دوازدهم از فصول مربوطه به تتمه احکام وجود)اسفارج درباره مطلب دوم بحث می

 ( درباره آن بحث خواهد کرد. 384ص 

 تبیین چگونگی استلزام بین دو امر محال: 

رسیم]شامل علم ی میبه همان سان که در میان موجودات رابطه تالزم وجود دارد و از یک متالزم به دیگر

از علت به معلول)برهان لمی( یا معلول به علت)برهان آنی( یا از وجود یکی از دو معلول به معلول دیگر[ فالسفه 

 ای میان دو امر ممتنع وجود دارد. بر این باروند چنین رابطه

 ویند: الزمه صحتگ: برخی جدل پیشگان این مدعای حکما را قبول ندارند و مینقد تالزم میان ممتنعات

این مدعا این است که همه محاالت با هم متالزم باشند و از محال بودن هر چیزی بتوان محال بودن چیز دیگری 

 را اثبات کرد. 

نسبت همه محاالت به یکدیگر یکسان نیست میان دو امر معدوم نیز مثل دو امر  نقد نقد توسط مالصدرا:

ها این است ت و مراد از رابطه علی و معلولی بین دو امر معدوم و تالزم آنموجود رابطه علی و معلولی برقرار اس

شد و با یکدیگر متالزم بودند و قضیه هم در دو ها برقرار میشدند رابطه علیت بین آنکه اگربه فرض موجود می

 باشد. امر موجود و هم دو امر معدوم)موجبه مهمله( است که در حکم موجبه جزئیه می

 ابطه علیت بین علت و معلول و بین دو معلول یک علت تفاوت ر

شود این رابطه مستقیماً بین علت و معلول و به وجود تالزم بین طرفین که در سایه رابطه علیت حاصل می

طور غیرمستقیم بین دو امری که معلول یک علت هستند برقرار است و این رابطه بالذات بین دو امر موجود و 
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 ها رابطه علیت برقراربودند بین آنشود دو امر معدومی که اگر فرضا موجود میبالتبع بین دو امر معدوم لحاظ می

شود و گاهی در پرتو دلیل و برهان به دست بود و علم به این رابطه گاهی به طور ضروری و بدیهی حاصل میمی

 آید. می

 تفاوت قضیه شرطیه متصله با شرطیه اتفاقیه 

اوت قضیه شرطیه متصله با شرطیه منفصله در این است که مقدم و تالی در شرطیه لزومیه دارای رابطه تف

 ای وجود ندارد. طبیعی هستند ولی در شرطیه اتفاقیه چنین رابطه

شود حال اگر مقدم و توضیح مدعا: قضیه شرطیه از دو جزء مقدم و تالی)شرط و جواب شرط( تشکیل می

آید قضیه شرطیه متصله خواهد بود و اگر با باشند که در صورت صدق مقدم صدق تالی الزم میای تالی به گونه

صدق اولی کذب دومی الزم آید. شرطیه منفصله و دارای رابطه عنادیه و بین مقدم و تالی خواهد بود که به سه 

نه صدق مقدم تالزم ذاتی شود و در صورتی که تقسیم می -مانعه الجمع، مانعه الخلو و منفصله حقیقیه -قسم

باصدق تالی داشته باشد و نه با کذب آن در این صورت قضیه شرطیه اتفاقیه بود و صدق آن امری ممکن خواهد 

 بود. پس فرق بین قضیه لزومیه و قضیه اتفاقیه به وجود و عدم ارتباط ذاتی و طبیعی بین مقدم و تالی است. 

 اقسام ارتباط ذاتی بین مقدم و تالی 

ته دیگر آن که در مواردی که بین مقدم ارتباط ذاتی وجود دارد گاهی این ارتباط به طور ضروری و نک

شود مانند این مثال:اگر امری که مرکب از دو جزء است محقق شود هریک از اجزاء آن محقق بدیهی معلوم می

ارتباط احتیاج به بیان و برهان دارد  خواهد بود یا این مثال: اگر زیدحمار باشد ناهق خواهد بود و گاهی اثبات این

وقف هم مت "ب"متوقف است و "ب"بر "الف"دور مستلزم تسلسل است زیرا وقتی فرض کردیم که"مانند این که

 یابد. نهایت ادامه میشود و تا بیبر الف بار دیگر توقف الف بر ب و بالعکس تکرار می
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 مشروط بودن قضیه شرطیه لزومیه به وجود رابطه طبیعی میان مقدم و تالی 

برای صادق بودن یک قضیه شرطیه لزومیه ضرورتی ندارد که دو جزء آن در خارج تحقق یابند بلکه آنچه 

ای که فرض صدق یکی)نه تحقق برای صادق بودن آن الزم است وجود رابطه طبیعی بین دو جزء آن است به گونه

رجی آن( مستلزم صدق دیگری باشد. پس این قضیه شرطیه اگر مجموع دو امر محال تحقق داشته باشد هریک خا

شود که محال او را مستلزم محال از اجزاء آن هم محقق خواهد بود. صادق است و از همین جا است که گفته می

ای وجود بین دو جزء قضیه چنین رابطه دوم است زیرا بین وجود کل و وجود اجزاء رابطه ذاتی وجود دارد اما اگر

نداشته باشد فرض صدق یکی مستلزم صدق دیگری نخواهد بود بلکه ممکن است با آن منافات هم داشته باشد 

ها محقق خواهد بود زیرا فرض صدق مثل این که گفته شود اگر مجموع دو امر محال تحقق یابد تنها یکی از آن

نیست بلکه با آن منافات دارد یعنی تحقق کل با تحقق تنها یک جزء آن سازگار مقدم نه تنها مستلزم صدق تالی 

 نیست. 

تواند مستلزم محال دیگری باشد یک قضیه موجبه مهمله است که در حد نتیجه: این سخن که محال می

یست ن موجبه جزئیه اعتبار دارد و نقیض آن سالبه کلیه است پس این ادعا که هیچ محالی مستلزم محال دیگر

 نادرست است. 

 ای که مقدم و تالی آن کاذب هستند: صور سه گانه قضیه شرطیه

دانیم که در شرطیه لزومیه صدق مقدم مستلزم صدق تالی است حال اگر مقدم و تالی در شرطیه : میسوال

 متصله کاذب بودند خود شرطیه که مرکب از آنهاست چه حکمی خواهد داشت؟ 

 سه حالت وجود دارد: : در چنین قضایایی پاسخ

حالت اول: مفاد مقدم و تالی با یکدیگر رابطه لزومی داشته باشند در این صورت مجموع آنها به عنوان یک 

قضیه شرطیه لزومیه صادق خواهد بود مانند این مثال: اگر زید حمار باشد ناهق خواهد بود در این مثال حمار 

 باشد. ها مفاد قضیه شرطیه لزومیه است درست میتگی آنبودن و هم ناهق بودن زید دروغ است اما همبس
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حالت دوم: مقدم و تالی با هم منافات داشته باشند. در این صورت قضیه شرطیه کاذب خواهد بود مانند این 

مثال اگر زید حمار باشد صاهل خواهد بود در این مثال هم حمار و هم صاهل بودن زید دروغ است و هم همبستگی 

 م دروغ است. آنها با ه

ه ای کحالت سوم: میان مقدم و تالی نه رابطه لزومی باشد و نه رابطه عنادی. در این صورت قضیه شرطیه

شود اتفاقی بوده و فی الجمله امکان صدق خواهد داشت. بنابراین همبستگی دو قضیه کلیت ها تشکیل میاز آن

 ندارد ممکن است صادق یا کاذب باشد. 

 ت)دیدگاههای مختلف نسبت به رابطه لزومی میان دو محال(: نقد نظرهای نادرس

ند و دانبرخی از افراد در شرطیه متصله لزومیه عالقه ذاتی را که بر مدار علیت و معلولیت است شرط نمی

 شمارند. عدم منافات را برای آن کافی می

فات پیوند ذاتی نیز ضروری دیدگاه مختار صدرا این است که در شرطیه متصله لزومیه عالوه بر عدم منا

 است. 

دانند لیکن آن را اعم از عالقه لزومی و عالقه گروهی دیگر برای استلزام یا تالزم عالقه و ربط را ضروری می

شمارند. به بیان دیگر در حقیقت عالقه وجودی شرط الزم برای متصله لزومیه نیست بلکه در حالت تضادی می

ین رای اثبات این ادعا به استلزام استحاله جمع نقیضیابد و گاه نیز بتنافی نیز استلزام در متصله لزومیه تحقق می

ورزید به این بیان که بین جمع نقیضین و ارتفاع تقیضین تنافی وجود دارد زیرا با استحاله رفع نقیضین تمسک می

جمع نقیضین نقیض رفع آن دو است و با این همه جمع نقیضین مستلزم رقع نقیضین است دلیل استلزام این 

الف و ال الف نقیض یکدیگر باشند و با یکدیگر جمع شوند به دلیل این که آن دو نقیض هستند بود است که اگر 

نای شود و همچنین بود ال الف به معالف به معنای نبود نقیض آن یعنی ال الف است یعنی با بود الف ال الف رفع می

 . آید الف یعنی رفع نقیض الزم مینبود نقیض آن یعنی الف است پس از جمع الف و ال الف به رفع الف و ال
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 های مرکب از قضایای شرطیه شبهه اول درباره منتج نبودن برخی از قیاس

این شبهه در کتب منطق قدیم مثل جوهر النضید مطرح شده و در مقام تطبیق منطق کالسیک با منطق 

 ریاضی مهم است.     

سیاه خواهد بود و اگر رنگ سیاه باشد سفید خواهد اگر این رنگ خاکستری سیاه و سفید باشد  اصل شبهه:

ت دانیم همانگونه که رنگ مزبور سیاه اسبود= اگر این رنگ سیاه و سفید باشد سفید نخواهد بود در صورتی که می

 شود که چنین قیاسی منتج نیست. سفید هم هست پس معلوم می

 و کبری یا مقدم و تالی پاسخ: مشروطیت منتج بودن قیاس به تکرار حد اوسط در صغری 

اشکال این قیاس از ناحیه شرطیه بودن مقدمات آن نیست بلکه از ناحیه تکرار نشدن حد وسط است زیرا 

شرط اساسی در هر قیاس منتجی این است که حد وسط عینا در صغری و کبری یا مقدم و تالی تکرار شود. 

مقدمه دیگر هم به همین صورت در نظر گرفته شود و بنابراین اگر حد وسط در یک مقدمه البشرط بود باید در 

اگر در مقدمه دیگر به عنوان بشرط ال در نظر گرفته شده در حقیقت حد وسط تکرار نشده است و قیاس به صورت 

آید. در این مثال نیز مغالطه به کار رفته است یعنی مفهوم سیاه در مقدمه اول به صورت ال بشرط مغالطه در می

ا تواند همراه سفید باشد امه و به همین دلیل بر رنگ خاکستری قابل حمل است یعنی سیاهی که میبه کار رفت

دوم به صورت بشرط ال به کار رفته یعنی سیاه خاص و بدون مقارنت با سفید و به همین دلیل سفید از  در مقدمه

اشت و قیاس از راه دیگری اشکال آن نفی شده است و اگر به همان صورت البشرط اراده شده بود کبری کلیت ند

 کرد= پس منتج نبودن قیاس مزبور معلول نوع مقدمه و شرطیه متصله بودن آن نیست. پیدا می

 های مرکب از قضایای شرطیه: شبهه دوم درباره منتج نبودن قیاس

این شبهه را ابن سینا در منطق شفا ذکر کرده و از آن جواب داده است او در فصل اول از مقاله ششم از 

ل ها را دارای سه شکیابد بیان کرده و آنهایی را که از دو شرطیه متصله تشکیل میکتاب قیاس، نخست قیاس

 داند. می
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 یگر مقدم باشد. شکل اول آن است که حد وسط در یک شرطیه تالی و در شرطیه د

 باشد. شکل دوم آن است که حد وسط در هر دو قضیه تالی می

شکل سوم آن است که در هر دو قضیه مقدم باشد. او سپس شبهه مزبور را درباره منتج بودن شکل اول 

 ذکر کرده و بدان پاسخ داده است. 

باید این قیاس صحیح اگر این گونه قیاس مرکب از دو شرطیه متصله منتج باشد  اصل شبهه دوم:

و کلما کان االثنان عددا فهو زوج= هرگاه دو فرد باشد عدد خواهد بود و  "کلما کان االثنان فردا فهو عدد"باشد

هرگاه دو عدد باشد زوج خواهد بود. در این قیاس عدد که حد وسط است در شرطیه اول تالی و در شرطیه دوم 

دد بودن محفوظ است پس قضیه اول به عنوان یک قضیه شرطیه مقدم است در اینجا همبستگی فرد بودن و ع

متصله صادق است. صادق بودن مقدمه دوم کلما کان االثنان عددا فهو زوج هم واضح است= پس باید نتیجه گرفت 

 آمیز و باطل است. ای تناقضکلما کان االثنان فردا فهو زوج در صورتی که چنین قضیه

ب رازی در شرح مطالع این پاسخ را از دیگران چنین نقل کرده است: اگر مرحوم قط پاسخ به شبهه دوم:

کبرای این قیاس کلما کان االثنان عددا فهو زوج به عنوان شرطیه اتفاقیه در نظر گرفته شود نتیجه نخواهد داد 

یه و اگر قزیرا شرط نتیجه دادن چنین قیاسی این است که حد وسط مقدم در قضیه لزومیه باشد نه در قضیه اتفا

کبری به عنوان شرطیه لزومیه در نظر گرفته شود صادق نخواهد بود زیرا این قضیه به عنوان یک قضیه لزومیه در 

صورتی صادق است که الزمه عدد بودن دو این باشد که در تمام اوضاع و احوال مفروض زوج باشد در صورتی که 

 زوج نخواهد بود.  یکی از اوضاع مفروض فرد بودن آن است و در این صورت

دانیم و اشکالی هم ندارد زیرا زوج بودن عدد دو در کبرای قیاس را لزومیه می نقد مالصدرا بر این پاسخ:

تمام اوضاع و احوالی که برای آن امکان دارد ثابت است ولی حالت فرد بودن حالت ممکنی برای عدد دو نیست 

تواند زوج باشد و هیچ گاه دو به عنوان یک عدد فقط می تاگفته شود که در آن صورت زوج نخواهد بود زیرا
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تواند با وصف فرد بودن جمع شود. پس در همه حاالتی که برای آن امکان دارد فقط زوج خواهد بود بنابراین نمی

 شبهه مزبور وارد است. 

 نقل بیان پاسخ ابن سینا به این شبهه توسط صدرا: 

رد. آمیز آن را هم بپذیشود و اگر کسی صغری را بپذیرد نتیجه تناقضیابن قیاس در مقام الزام خصم اقامه م

از این روی قیاس مزبور از نظر صوری اشکالی ندارد در واقع تناقص مزبور ناشی از نادرستی امری است که در 

 صغری فرض شده است و نباید آن را به حساب منتج نبودن این شکل از قیاس گذاشت. 

 ه این شبهه: داوری مالصدرا دربار

گوید: نظر پاسخ دهنده به مقام الزام بوده و بنابراین اشکالی بر بیان او وارد نیست زیرا منظور وی صدرا می

از صادق نبودن کبری در بعضی از اوضاع و احوال این است که در حالتی که صغری فرض شده است یعنی فرض 

ی االمر باشد بدیهصل این است اگر نظر به واقع و نفستوان کلیت کبری را پذیرفت. حافرد بودن عدد دو، نمی

تواند فرد باشد. فرد بودن با ذات آن منافات دارد ولی این تناقض و ناسازگاری است که دو به عنوان یک عدد نمی

زند اما اگر منظور این باشد که فرد بودن با واقعی و نفس االمری ضرری به صحت قیاس و نتیجه دادن آن نمی

ودن دو در هر حال مفروضی منافات دارد این کلیت ممنوع است زیرا یکی از حاالتی که برای آن فرض شود عدد ب

حالت فرد بودن آن است که در صغرای قیاس فرض شده است و طبعاً به حسب این فرض باید زوجیت آن را هم 

 پذیرفت. 
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 : زیادت عقلی وجودات امکانی بر ماهیت 21فصل 

 : 22و  21تاملی درباره جایگاه فصل 

درباره اتحاد خارجی  22ها و در فصل درباره زائد بودن وجود ممکنات بر ماهیات آن 21صدرا در فصل 

های گذشته ندارد بلکه اساسا مناسبتی با موضوع کند. مفاد این دو فصل ارتباطی با فصلوجود با ماهیت بحث می

. شدمنهج اول پیش از فصل سوم آورده می این منهج)وجوب( امکان و امتناع ندارد. بهتر آن بود که هر دو فصل در

 این مطلب و نظایر آن شواهدی است بر این صدرا موفق به تنظیم نهایی کتاب اسفار نشده است. 

 کند که عبارتند از: : صدرا در این فصل درباره سه مطلب بحث می21مطالب فصل 

 اول: تحریر محل نزاع و بیان معنای زیادت وجود بر ماهیت 

 الیل زیادت وجود بر ماهیت دوم: د

 سوم: بررسی نتایج ادله 

 بحث اول: تحریر محل نزاع و بیان معنای زیادت وجود بر ماهیت 

زیادت وجود بر ماهیت به چند صورت قابل تصویر است برخی محل بحث نبوده و برخی مفید فایده نیستند  

 تصویرهای متعدد این مساله عبارتند از: 

تصویر اول: جدا بودن وجود و ماهیت در خارج: وجود و ماهیت درخارج هریک جوهری جدا و مستقل 

اند. این فرض خارج از محل نزاع است زیرا دیگری است مانند سنگ و درختی که در کنار یکدیگر قرار گرفته

با  اگر وجود شی بیگانه تواند جدا و بیگانه از آن باشد.حقیقت هر شی عین هستی اوست و چگونه هستی شی می

 آن باشد وجود آن نخواهد بود.  

تصویر دوم: وجود متمایز از ماهیت و متمم بدان: وجود واقعیتی ممتاز از ماهیت شی است اما جوهری 

شود. این فرض نیز خارج از محل نزاع مستقل از آن نبوده و نظیر عرض از اوصاف منضم به ماهیت شمرده می

به ماهیت قیام داشته باشد ماهیتی که محل قیام وجود است و وجود بدان متکی است یا  است. زیرا اگر وجود
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موجود بوده و یا معدوم است اگر موجود باشد اوال نیازی به وجودی زائد نخواهد داشت چون از اجتماع دو وجود 

شود یه دور یا تسلسل ختم مشود و بدین ترتیب مساله بآید. ثانیا نقل کالم در وجود سابق میجمع مثلین الزم می

و این نوع از تسلسل امری ذهنی نیست تا به اعتبار معتبر وابسته بوده و با قطع اعتبار وی به پایان برسد و اگر 

 آید. ماهیت قبل از لحوق وجود به آن معدوم باشد قیام موجود به معدوم و در نتیجه جمع نقیضین الزم می

اهیت: مراد از زیادت وجود بر ماهیت آن است که این دو در ذهن معنایی تصویر سوم: تغایر لفظی وجود و م

مغایر با دیگری دارد. معنای وجود عین معنای ماهیت و یا جزء آن نیست تا ثبوت آن برای ماهیت از قبیل ثبوت 

ود ش نوع باشد. به عنوان مثال وقتی گفته می -برای ذات -جنس و فصل-شیء برای نفس خود و یا ثبوت ذاتیات

درخت موجود است مفهومی که از ماهیت درخت فهمیده می شود مغایر با مفهومی است که از موجود دریافت 

 می گردد.

این تصویر از زیادت که پس از نفی دو صورت پیشین یعنی پس از توجه به بطالن مغایرت خارجی وجود و 

است. این مغایرت گرچه برخالف دو صورت  شود. در مقام بیان مغایرت ذهنی و مفهومی آن دوماهیت ترسیم می

باشد اول مشکلی را به دنبال نداشته و تصوری صحیح است لیکن امری بین و روشن بوده و محل تردید و شک نمی

 و کسی نیز خالف آن را توهم ننموده است و به همین دلیل این صورت مفید فایده نیست. 

تصویر چهارم: مغایرت دو تحلیل ذهنی و اتحاد وجودی: وجود و ماهیت در تحلیل ذهنی مغایر یکدیگر 

کند بدین معنا که اگر وجود خارجی نامحدود هستند اما اتحاد وجودی دارند و یکی از ضعف دیگری حکایت می

وجود محدود باشد محدودیت نقص و فقر امکانی آن شود اما اگر باشد جز مفهوم وجود چیزی را از آن انتزاع نمی

شود یعنی ماهیت از محدودیت نقص و حد شی انتزاع مصحح انتزاع معنای ماهوی از همان وجود امکانی می

کند.شود و از همان حکایت میشود، بلکه از واقعیت محدود و مقید انتزاع مینمی
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المهنج الثالث)فی االشاره الی نشاه 

 االخری للوجود غیر هذا المشهود(
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 : فی اثبات الوجود الذهنی و الظهور الظلی 1فصل

ظهور و القد اتفقت السنه الحکما خالفات لشرذمه من الظاهریین علی ان لالشیا سوی هذا النحو من الوجود »

 (263، ص 1982شیرازی، «)المکشوف لکل واحد من الناس وجودا او ظهورا آخر عبر عنه بالوجود الذهنی...

 آید وشود که برای اقامه برهان بر وجود ذهنی الزم میدر فصل اول به بیان برخی از مقدماتی پرداخته می

گردد، هر چند که وجود به دلیل آن که وجود ذهنی آشکار می« چیستی»و« ماهو»در این مقدمات در حقیقت

 به معنای مصطلح آن است. « ماهو»منزه از ماهیت است فاقد

دانند، بر خالف بعضی که وجود ذهنی را انکار نموده و علم را هم از مقوله اضافه به خارج و نظیر آن می

و آشکار برای همگان است، مشهور در نزد حکما این است که اشیا غیر از وجود ظاهری یعنی وجودی که مشهود 

 کنند. وجود و ظهور دیگری دارند که از آن به وجود ذهنی و ظهور ظلی یاد می

جایگاه وجود ذهنی و مظهر آن در نزد حکما همان مدارک عقلی و مشاعر حسی است. زیرا موجود ذهنی 

همانگونه که بیان خواهد  -به صورت معقول و یا محسوس بالذات در نزد مدرک حضور دارد، و اما صدرالمتالهین

داند، بلکه مظهر و آشکار نمی نفس مدرک و قوای ادراکی انسان را محل ظهور یا جایگاه حلول موجود ذهنی -شد

خواند. البته مراحل عالی نفس، صورت علمی را کننده آن دانسته و از این رو قیام آن را به نفس قیام صدوری می

شود برای گیرد. گاهی مرحله عالی نفس مظهر میکند و مرحله نازل آن مظهر صورت ذهنی قرار میاظهار می

 ( 15، ص 4، ج 1375غیبی اظهارکننده آن است.)جوادی آملی،  های مجرد تام عقلی که معلمصورت

مقدمه اولی که قبل از پرداختن به براهین وجود ذهنی برای تصویر مفهوم و ماهیت وجود ذهنی ذکر 

شود مبتنی بر سه اصل پیشین است که برخی از آنها در مباحث قبل و بعضی نیز در آینده به تفصیل مورد می

 گیرد. یا میبحث قرار گرفته و 

 مرکب از ماهیت و وجود است.  -همانگونه که دانسته شد -اصل اول این است که هر ممکن
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اصل دوم مجعول بودن وجود است. مطابق با این اصل در مباحث آینده روشن خواهد شد: اثر فاعل و آنچه 

ت از جعل و تحصیل و فعلیت نیازی ماهیشود ماهیت نیست بلکه وجود است و این بیاز اوال و بالذات صادر می

یافتن و تکمیل شدن از جهت وجوب و شدت فعلیت آن نیست بلکه به دلیل شدت نقصان و پنهان و نهایت ضعف 

 کند. ای که هرگز سهمی از ظهور و وجود پیدا نمیو خفاست به گونه

دت و ضعف و دارای ش -اصل سوم، تشکیک در وجود است، یعنی همان گونه که پیش از این اشارات رفت

تر و کامل تر باشد آثار مترتب بر آن بیشتر است. زیرا اثر، باشد و در هر مرتبه که وجود قویکمال و نقص می

 ای بیشتر وجود دارد. متعلق به وجود است و در تشکیک هر اثری که برای ضعیف است برای قوی با اضافه

توان یک ماهیت و مفهوم واحد و اثرپذیری می بر اساس اصالت و تشکیک وجود و خروج ماهیت از مدار اثر

ها و مراتب مختلفی از وجود و ظهور، و اطوار گوناگونی از هستی و حصول تصویر کرد که برخی از آن مراتب گونه

ار گردد، شود ببه لحاظ تشکیک در وجود، اقوی از بعضی دیگر بوده و بر برخی آنها آثاری که بر غیر آن مترتب نمی

ر که از زمره معقوالت اولیه و یکی از معقوالت و اجناس عالیه است و دارای انواع فراوانی است. برخی از مانند جوه

آن انواع مجرد تام هستند و مستقل به نفس خود، مفارق از ماده و دور از کون و فساد و تغییر و ثابت و فعال 

مرتبه از قوت کمال و اثر نبوده بلکه نیازمند به  باشند. مراتب مختلف عقول عالیه و بعضی از انواع جوهر در آنمی

ماده، و همراه با آن و منفصل از غیر و دارای تحرک و سکون، کون و فساد هستند، از قبیل طبقات و مراتب مختلف 

صور نوعیه مادی که خود به حسب درجات متفاوت نیاز و ضعف، انواع فراوانی دارند، و برخی از جواهر دارای 

تر از دو صنف یاد شده هستند چندان که هیچ اثری اعم از فعل و انفعال، ثبوت، حرکت و یا سکون وجودی ضعیف

کند، زیرا این صور نه مانند ای که آدمی در وهم و خیال تصویر میبرای آنها وجود ندارد، از قبیل صورت جوهری

 ی در معرض حرکت و سکون هستند. موجودات مجرد و عقول مفارقه دارای ثبات و فعلیت و نه مانند جواهر ماد

صدرالمتالهین بر اساس اصول و مثال یاد شده قصد تصور این حقیقت را دارد که چون اثر و ظهور متعلق 

 تواند یکیابد پس میبه وجود است و وجود قابل تشکیک و ماهیت و مفهوم نیز به تبع وجود ظهور و بروز می

از وجود دارای دو گونه متفاوت از اثر و ظهور باشد، مانند ماهیت و مفهوم  ماهیت و یا مفهوم واحد به تبع دو مرتبه
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جنسی جوهر که از مراتب متفاوت هستی با آثار و خواص گوناگونی که متعلق به وجودات مختلف است یافت 

حتی  دیگر ایای که در یک مرتبه از ثبات، تجرد، و فعلیت و استقالل برخوردار بوده و در مرتبهشود، به گونهمی

 بهره است. از سکون و انفعال هم بی

 -البته باید توجه داشت که صورت ذهنی جوهر از آن جهت که حاکی از حقیقت جوهر و مفهوم آن است

اثر جواهر عالیه مجرده، یعنی فعلیت و ثبات و یا اثر جواهر مادی، یعنی ضعف و  -به شرحی که از پس خواهد آمد

اما از جهت دیگر که کیفی نفسانی و رافع جهل از آدمی است، دارای ماهیت و یا مفهوم حرکت و سکون را ندارد، و 

باشد، که همان ماهیت و مفهوم علم است و بین علم که امری نفسی و وجود ذهنی که امری مختص به خود می 

به  از فلسفه را قیاسی است امتیاز و تفاوت است، و به همین دلیل بحث هریک از این دو امر، فصل و بخشی خاص

خود اختصاص داده است، و این تفکیک از مظاهر اعتالی حکمت متعالیه است. زیرا وجود ذهنی غیر از علم است 

اند ولی موطن باشد نظیر سایر اوصاف انسانی که موجود خارجیکه وجود خارجی است لیکن موطن آن نفس می

اند، و علم که از شوون عقل نظری است از شوون عقل عملیباشد مانند عدل، تقوی، شجاعت و ... که آنها نفس می

شود. لذا صدرالمتالهین به تبع شفا، تعلیقات باشد و این تفکیک در شفا و مانند آن یافت نمیموجود خارجی می

تغایر علم با وجود ذهنی از لحاظ اعتبار و حیثیت نیست بلکه از  -وجود ذهنی را در مبحث علم یاد نموده است

 تعدد وجود است.  لحاظ

گردد حاصل چند قیاس است، و مقدمه دومی که در این فصل برای تبیین مفهوم وجود ذهنی اظهار می

اتی شوند. برخی از مقدمها هریک مبتنی بر مقدماتی است که در فصول مربوط به آنها بحث و بررسی میاین قیاس

ر مباحث مربوط به نفس و بخشی دیگر در مباحث علم روند دکه به عنوان اصل موضوعی در این مقدمه به کار می

 گردد. اثبات می

صغرای قیاس اول این است که نفس موجودی مجرد و از سنخ ملکوت است و کبرای قیاس این است که 

موجودات مجرد و ملکوتی قدرت بر خالقیت و ابداع صور مجرده منزه از ماده و همچنین تکوین صور کائنه مادی 
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ند و نتیجه این که نفس قدرت ایجاد صورت اشیا مجرد و یا صورت اشیا مادی را در صفحه ذهن که را دارا هست

 باشد.   در محدوده حوزه هستی آن دارا می

قدرت ایجادی که در این استدالل برای نفس اثبات شده در محدوده ذهن و مقید به صور ذهنی اشیا است 

 و این به دو دلیل است: 

حث در وجود ذهنی است و قدرت نفس بر ابداع مجردات و تکوین امور مادی گرچه حق اول اینکه اینک ب

گیرد و از حوزه است و لیکن مربوط به مساله کرامت و اعجاز بوده و بحث از آن در زمره مسائل نفس قرار می

 باشد. مسائل وجود ذهنی خارج می

اع و تکوین در عالم خارج را ندارد و تحقق دوم اینکه هر نفسی قدرت ایجاد در خارج از حوزه ذهن و ابد

 کرامت و اعجاز مختص به اوحدی از نفوس کامله است. 

شود. نتیجه قیاس اول به عنوان صغرای قیاس دوم قرار قیاس دوم با استفاده از نتیجه قیاس اول تشکیل می

 را ایجاد کند آن صورت ایجاد تواند صوری را ایجاد کند و هرگاه شیئی صورتیگیرد به این صورت که نفس میمی

شده برای آن شی حاصل است و به بیان دیگر معلول برای علت ایجادی خود حاصل است. نتیجه قیاس دوم این 

 ی توسط نفس برای نفس حاصل است. شود که صور ایجاد شدهمی

یل ا در تحلاصل موضوعی که در این قیاس به عنوان کبری اخذ شده است مربوط به مباحث علیت است زیر

شود که معلول نه تنها برای علت حاصل است بلکه حصول فعل برای نفس خود مساله علیت این حقیقت آشکار می

شود این است که هستی معلول باشد. دلیلی که آنجا بر این مدعا اقامه میعین حصول آن برای فاعل خویش می

 د. باشسه ربط عین وجود آن برای مربوط الیه میباشد عین ربط به علت است و وجود فی نفکه واقعیت آن می

 : 1نکات مهم فصل 

اول: بحث پیرامون شناخت و تحلیل مساله ادراک گاهی در مبحث وجود ذهنی و گاهی در مبحث کیف 

شود که از راه تجرد اندیشه و تنزه ادراک از مادیت پی به تجرد نفسانی و زمانی در مبحث تجرد نفس طرح می

گیرد. رعایت حریم شود و در هر مبحث محور مخصوص مورد تضارب آراء قرار میآن است برده می نفس که مدرک
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هر کدام از مطالب یاد شده مانع از اختالط و مغالطه خواهد شد. لیکن مراعات حدود این مباحث در حکمت متعالیه 

 کامالً مشهود است. 

دهد و نکته اساسی در تشخیص این کیل میدوم: محور اصلی مبحث وجود ذهنی را تبیین وجود ظلی تش

 محور اصیل سه چیز است: 

 اول: آنچه موجود به وجود ظلی است چیست؟ 

 دوم: آنچه ظل است چیست؟ 

 سوم: آنچه ظل است، ظل چه چیز است؟ 

اما مطلب اول: الزم است توجه شود که علم حضوری چون عین معلوم است هر دو دارای حکم واحدی بوده 

اند، لیکن علم حصولی چون غیر معلوم است فهوم به وجود واحد خارجی موجودند و فعال خارج از بحثو هر دو م

لذا احکام آنها جداست یعنی علم به ماهیتی مانند درخت، موجود خارجی است لیکن موطن آن نفس است نظیر 

ارجی است نه برای آن باشد. غرض آن علم که موجود خقدرت که موجود خارجی است جایگاه آن نفس قادر می

است که قائم به نفس است و نفس موجود خارجی است و قائم به موجود خارجی موجودی است خارجی بلکه خود 

متن موجود خارجی و منشا اثر است ولی جایگاه آن در انسان نفس اوست. اما معلوم، یعنی ماهیت درخت موجود 

جی موجود است هر اثری که باید دارا باشد همه آنها را واجد ذهنی است. و چون معنای علم)ع، ل، م( به وجود خار

است و چون معنای درخت به وجود ذهنی موجود است هیچ اثری بر آن مترتب نیست. لذا معنای درخت در ذهن 

جز به حمل اولی درخت نبوده و هرگز مصداق درخت نخواهد بود. از این جهت صعوبت مساله وجود ذهنی حل 

 خواهد شد. 

باشد که معلوم به این وجود ظلی موجود است نه به وجود مطلب دوم: آنچه ظل است وجود ذهنی میاما 

علم. زیرا وجود علم خارجی است و هرگز وجود خارجی، وجود شی ذهنی نخواهد بود، گذشته از آن که یک وجود 

 باشد: یکی ماهیت علم و دیگری ماهیت درخت، مثال. دارای دو ماهیت نمی

 تا کنون چهار چیز مورد اشاره قرار گرفت:  بنابراین
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 معنای علم)ع، ل، م( خواه ماهیت باشد و خواه مفهوم خارج از مقوالت. 

باشد و جریان مهم اتحاد عالم و دار اثبات آن میوجود علم که وجودی است خارجی و مبحث علم عهده

 معلوم و علم در آن مداراست. 

 معلوم)صورت علمی(

باشد و بطور کامل از اثر همانند سایه که فاقد آثار میوجود آن صورت علمی)معلوم( که ذهنی است و بی

ها فاصله دارد، چه اینکه معلوم)صورت علمی( نیز از آن ساحت حریم مقدس اتحاد عالم و معلوم و علم فرسنگ

 قدس کامالً محروم و دور است. 

ی علم است نه وجود خارجی معلوم. یعنی)ع، ل، م( به وجود اما مطلب سوم: وجود ذهنی ظل وجود خارج

خارجی در نفس موجود است. لیکن نحوه این وجود مانند انحاء وجودهای نفسانی دیگر، مانند قدرت، عدل، تقوی 

 نماید وو ... نیست که فقط خود را روشن کنند بلکه این وجود خاص حقیقی است که متعلق خود را روشن می

شود همان صورت یقی ظاهر به ذات و مظهر غیر است. آن غیر که در علم حصولی روشن میچون نور حق

آید، نه آن که صورت علمی در سایه معلوم خارجی حاصل باشد که در سایه همین نور پدید میعلمی)معلوم( می

هنی ظل موجود گردد. گرچه ظاهر برخی از تعبیرهای صدرالمتالهین در اسفار و غیر آن این است که موجود ذ

کنیم، نظیر معقوالت های خارجی را ادارک میترین دلیل وجود ذهنی آن است که ما معدومخارجی است، زیرا مهم

نماییم که یکی ناظر به تصور و دیگری ناظر به تصدیق است و هیچگونه های خارجی حکم میثانی و نیز بر معدوم

دوم است چگونه سایه دارد تا صورت علمی در سایه آن معلوم وجود خارجی برای معلوم نیست و چیزی که خود مع

های معنای علم را به خوبی به ثمر خارجی یافت شود؟ بنابراین وجود علم مانند شجره طوبائی است که میوه

شود. لذا هیچ اثری بر معلوم)صورت علمی( رساند و در ظل این شجر خارجی، معلوم)صورت علمی( یافت میمی

 د بود. مترتب نخواه

دار اثبات وجود ظلی برای شود که مبحث وجود ذهنی عهدهبا تبیین محورهای یاد شده روشن می

معلوم)صورت علمی( است و چون شناخت ظل)وجود ذهنی( بدون نور)ذی ظل و شاخص( دشوار است، لذا گاهی 
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د علم( شناخت ظل)وجود دهد چه اینکه شناخت نور)وجوبرخی از مباحث علم در مساله وجود ذهنی را نشان می

 (43، ص 4، ج 1375نماید.)جوادی آملی، ذهنی( را تداعی می

سوم: چون وجود ذهنی ظل وجود علم است، برای اثبات ظل باید از وجود ظل استمداد نمود. گروه فراوانی 

رای نفس پدیدار شناختند، لذا وجود علم)ذی ظل( را بوران کالم و فلسفه، نفس را از زاویه انفعال میاز اندیشه

نماید، لیکن حکمت متعالیه کردند که نفس، وجود علم را از خارج دریافت میدانستند و چنین فکر میخارجی می

های خارجی علت اعدادی است تا نفس علم)ذی ظل( را ایجاد نماید، در نتیجه ظل آن که بر آن است که مشاهده

لوم از باب سبک مجاز از مجاز به تبع ظل)وجود ذهنی( نه تبع آید)مجعول بالتبع( و معوجود ذهنی است پدید می

شود لذا اقتدار نفس بر ایجاد علم در مقدمه وجود ذهنی در غالب کتابهای صدرالمتالهین علم)ذی ظل( موجود می

 آمده است. 

البته اصطالح ذهن طبق آنچه در مفاتیح الغیب یاد شده همان قوت نفس بر اکتساب علوم غیر حاصل و 

( از اینجا امتیاز ذهن از ذهنی 138-137، صص 1362استعداد وی برای تحصیل معارف کسبی است)شیرازی، 

از فصول منتزعه، ذهن را قدرت بر رسیدن به حکم صائب دانسته،  44گردد، چه اینکه فارابی در فصل آشکار می

 (.58، ص1971ابی، فار«)پس او در این هنگام نوعی از انواع تعقل است.»گوید:آنگاه چنین می

بهر تقدیر ذهن از شوون نفس است و این غیر از وجود ذهنی است که آن هم به لحاظ دیگر از شوون نفس 

 شود. شمرده می

چهارم: چون نفس انسانی مرآت و آیت کبرای خداوند است و علم خداوند عنائی است، یعنی گرچه مفهوما 

غیر از قدرت است ولی مصداقا عین اوست، لذا خداوند با صرف علم به نظام احسن مبدا فاعلی آن خواهد شد و در 

شد. نفس انسانی نیز علم متحد با قدرت بانتیجه معلوم واجب همان مقدور او بوده و مقدور وی عین معلوم او می

باشد عین مقدور اوست، و انسان ضعیف مرآت ضعیف و اقتدار آمیخته با علم دارد و معلوم او که مخلوق وی می

خداوند بوده و انسان قوی مرآت قوی او خواهد بود. بنابراین اگر علم عنائی ضعیف بود وجود معلوم در حیطه نفس 

 شود. عنائی قوی بود وجود معلوم در خارج از نفس محقق میخواهد بود و اگر علم 
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ای از وهم و همت شود که چرا صدرالمتالهین کالم نامدارترین عارف را که آمیختهاز این جهت روشن می

است در این مبحث نقل نمود و چرا آن عارف سامی هم هر دو را یکجا یادآور شد، با این که وهم از شوون عقل 

همت از شوون عقل عملی و یکی زیر مجموعه علم است و دیگری زیر پوشش قدرت قرار دارد. مشابه نظری است و 

این هماهنگی بین علم و قدرت و شان عقل نظری و عقل عملی در برخی از براهین وجود ذهنی که بعدا بازگو 

 ( 44ص  4، ج 1375شود کامال مشهود است.)جوادی آملی، می
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 : فی تقریر الحجج فی اثباته و هی من طرق 2فصل 

 ( 268، ص 1، ج 1981)شیرازی، « الطریقه االولی ان قد تنصور المعدوم الخارجی...»

 براهین اثبات وجود ذهنی 

فصل اول پیرامون مفهوم وجود ذهنی و چیستی آن بود و در این فصل براهینی که بر واقعیت و هستی آن اقامه 

 شده اند در چند مقام مورد نقد و تحلیل قرار می گیرند. 

مقام اول نقل هر برهان و مقام دوم نقدی که بر برهان وارد شده و مقام سوم پاسخ از نقد و مقام چهارم بیان نظر 

 ایی صدرالمتالهین است که در برخی موارد به اجمال و یا تفصیل ذکر می شود. نه

 ( 103-100براهینی که در این فصل ذکر می شوند در مواقف و شرح آن آمده است )صص 

( چه این که در غالب متون 43، ص 1و امام رازی در المباحث المشرقیه به نقل آنها پرداخته است )فخر رازی، ج 

 سفه و کالم نیز آمده است. و شروح فل

نظیر دریایی از  –در قالب شکل اول به این است که معدوم را اعم از معدوم ممکن و یا ممتنع  استدالل اول،

با امتیازاتی که بین آنها وجود دارد تصور می نماییم.  -جیوه و یا شریک الباری و اجتماع نقیضین و یا جزء الیتجزی

است بلکه ممتنع می باشد چنانکه ظاهر متن امتناع آن است، لیکن نزد قائالن به  جزء الیتجزی نه تنها معدوم

جوهر فرد نه تنها ممتنع نیست و ممکن است بلکه معدوم هم نیست و موجود است ولی تحقیق امتناع آن است، 

به  برخی قائلزیرا جوهر فرد اگر قابل انقسام کمی نباشد حتما قابل تجزیه غیرکمی خواهد بود، و صرف این که 

 وجود جوهر فردند کافی نیست. 

امتیازی که بین معدومات تصور می شود برخی بین معدومات ممکن با یکدیگر و بعضی بین معدومات ممتنع با 

 یکدیگر و بعضی دیگر بین معدومات ممکن و ممتنع است. 

ادراک می شوند این کبری نیز  و چون بر این صغری که معدومات ممکن و ممتنع با امتیازاتی که دارند تصور و

اضافه شود که تمیز در معدوم محض از آن جهت که معدوم است راه ندارد. چنین نتیجه گرفته می شود که 

تصورات و ادراکات ما از امور معدوم به دلیل اینکه دارای امتیاز هستند به گونه ای از وجود بهره مند هستند و 
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عات به برهان و یا بداهت وجود خارجی ندارند پس در وعاء و ظرف دیگری چون معدومات ممکن بنابر فرض و ممتن

 موجود هستند و آن ظرف دیگر که بدینسان اثبات می شود ذهن است. 

پس از قبول کبرای برهان فوق به صغرای آن اعتراض شده است به این بیان که ادراک معدومات ممنوع است. زیرا 

 وم در نزد عالم حاصل می گردد و از معدوم صورتی در ذهن حاصل نمی شود. علم عبارت از صورتی است که از معل

باشد، و در این صورت الزم زیرا آن صورت علمی به دلیل این که حاکی است یا مطابق با حقیقت خارجی آن می

که باشد و حال آن -که مطابق صورت ذهنی است -آید که معدوم و خصوصا ممتنع دارای ذات حقیقی و خارجیمی

معدوم هیچ ذاتی در خارج ندارد و با آن صورت علمی مطابق با ذات و حقیقتی در خارج نیست و در این صورت 

 شود.چون علم عبارت از صورتی است که مطابق با معلوم باشد به وسیله چنین صورتی علم حاصل نمی

 دارد: یان میصدرالمتالهین در مقام سوم بحث پاسخ از اعتراض و نقد فوق را بر دو مبنا ب

پاسخ اول، بر مبنای اهل تحقیق است که معنای وجود ذهنی را عبارت از صورت محاکی که شبح و مثالی از امر 

خوانند، به این معنا که هر دانند بلکه آن را ظهور ظلی معلوم میخارجی عینی و مغایر با حقیقت آن است نمی

ه منشا اثر است و دوم ظهور فرعی و ظلی که بدون اثر شی دارای دو ظهور است: اول، ظهور اصیل و عینی ک

باشد. به عنوان مثال اگر مقصود از آتش حرارت باشد ظهور حقیقی آتش در خارج همان است که اثر حرارت می

باشد و ظهور ظلی آن مفهومی است که اثر حرارت ندارد و در این معنای از وجود ذهنی سخن از بر آن مترتب می

معنا و حقیقت است و نیازی به وجود فعلی محکی و مطابق خارجی نیست و از این جهت تردید ظهور ظلی یک 

آید. زیرا تردید مذکور در در دو طرف نقیض که آیا آن صورت ذهنی مطابق و یا غیرمطابق با خارج است، الزم نمی

ذهنی همان ظهور ظلی  صورتی متصور است که در معنای آن مطابقت فعلی با خارج اخذ شده باشد بلکه صورت

 باشد. و نفس همان معنایی است که در خارج معدوم می

ظهور ظلی و وجود ذهنی هر امر نفس همان امر است. نه صورتی از آن امر که پس از مغایرت سخن از مطابقت و 

لوم معیا عدم مطابقت آن به میان آید و حکیم سبزواری در منظومه به وحدت و یگانگی صورت ذهنی با حقیقت 

 گوید: ( و می26تا، ص اشاره نموده)سبزواری، بی
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 کون بنفسه لدی االذهان   للشیء غیرالکون فی االعیان

یعنی حقیقت واحد تنها دو گونه از ظهور در عین و ذهن دارد و تغایر صورت ذهنی و عینی در دایره حقیقت و 

ن معلوم به نفس خود در ذهن حضور دارد و ماهیت شیء تصور شده نیست، بلکه تنها در دو وجود آن است و چو

ماند، شود، مجالی برای سوال از مطابقت و یا عدم مطابقت صورت ذهنی باقی نمییک شیء با خود آن سنجیده نمی

و چون بنا بر مبنای تحقیق در علم، از تطبیق اثری نیست، تردید مذکور و دو وجهی که برای ابطال آن دو حالت 

 د است. مورذکر شده نیز بی

ای از ظهور همان شیء که با حضور همان پاسخ دوم، بنا بر مختار کسانی است که وجود ذهنی شیء را نه گونه

شیء همراه است بلکه شبحی مغایر با آن شیء دانسته و معتقدند این شبح در حکایت از آن واقع صادق و مطابق 

 است. 

شود گذارد و در این حال تردید و نقد یاد شده وارد میاقی میاعتقاد به شبح و مثال مجال برای سوال از مطابقت ب

و لیکن پاسخ از اشکال این است که علم عبارت از حصول شبح و مثال شیء در ذهن است و در قیاس با خارج اگر 

 باشد و اگر برای آن مطابقی در برای شبح مطابقی در خارج وجود داشته باشد آن صورت ذهنی علم به موجود می

ارج بالفعل نباشد آن صورت علم به معدوم است . بنابراین صور ذهنی معدومات مطابق بالفعل ندارند و مطابق خ

 آنها تقدیری این است که اگر معدوم در خارج وجود می داشت این صورت بر آن تطبیق می کرد. 

در چهارمین مقام، صدرالمتالهین نظر خود را به اجمال چنین اظهار می دارد که این دو پاسخ گرچه اظهار شده 

ولی کافی به مقصود نیست. زیرا این دو پاسخ تنها در مورد معدوماتی قابل تصویر است که در ماوراء ذهن و با قطع 

اول از ظهور ظلی و یا عینی آن و یا در پاسخ دوم از  نظر از آن دارای حقیقت و ماهیتی باشند تا بتوان در پاسخ

وجود فعلی و یا تقدیری آن سخن گفت، نظیر دریای جیوه که ذهن معانی دریا و جیوه را تصویر کرده و آنها را 

 ترکیب می نماید و ظهور آن را در نزد خود ادراک می کند و یا آن که فقدان فرد بالفعل آن را می شناسند. 
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اموری نظیر معدوم مطلق از آن جهت که معدوم مطلق است و همچنین مجهول مطلق از طریق این دو اما تصور 

پاسخ قابل توجیه نیست. زیرا برای این تصورات ذهنی حقیقتی جز معدوم و یا مجهول بودن نیست تا آن که ظهور 

 ر گرفته شود. عینی و یا ظلی به آن حقیقت استناد داده شده و یا آن که فرد تقدیری آن در نظ

و به همین دلیل تصویر وجود ذهنی و ظهور ظلی برای معدوم مطلق که هیچگونه وجودی ندارد و مجهول مطلق 

 که مخفی محض بوده و هیچ ظهوری ندارد، چیزی جز تصویر یک تناقض نیست. 

واقع همان اشکال صدرالمتالهین در پایان بیان اجمالی فوق به این حقیقت اشاره می نماید که این اشکال در 

مشهور در مورد مجهول و معدوم مطلق است که پیش از این به آن اشارت رفت و از این پس نیز به دفع آنگونه که 

 ( 57، ص 4، ج 1375شایسته است پرداخته خواهد شد. )جوادی آملی، 

 در تصدیقات عدمیدلیل پیشین از طریق تصور امور عدمی اقامه شد و این دلیل از طریق کاوش  استدالل دوم،

است زیرا در برخی از قضایای موجبه که محمول امر ثبوتی است یا موضوع قضیه که حکم بر آن مترتب می شود 

اصال وجود خارجی ندارد. مثل وقتی که بر دریایی از جیوه حکمی مترتب می شود و یا آن که اگر موضوع دارای 

اد موجود نداشته و متوجه افراد معدوم نیز می باشد مانند افراد خارجی بالفعل است حمل محمول اختصاص به افر

این که مجموع زوایای هر مثلث مساوی دو قائمه است. پس صغرای برهان این است که در برخی از قضایای موجبه 

بر موضوعاتی که وجود خارجی ندارد حکم ایجابی بار می شود و کبرای برهان این است که صدق حکم ایجابی 

د موضوع آن است و این کبری مطابق با غریزه انسانی و مفاد قاعده فرعیه است که ثبوت هر شی برای مستلزم وجو

شی دیگر مستلزم ثبوت آن شی دیگر است. نتیجه این که قضایایی که موضوع آنها در خارج موجود نیست و یا در 

 مواردی که حکم بر افراد مقدر حمل 

برای آن افراد محقق است و چون وجود عینی برای آنها نیست پس نحوه  می شود گونه ای از وجود برای موضوع و

 دیگری از وجود که همان وجود ذهنی است یبرای آنها ثابت است. 

حکیم سبزواری در منظومه حکمت دلیل مزبور را در یک مصرع چنین بیان داشته که )للحکم ایجابا علی المعدوم(، 

 ( 28موضوع معدوم اثبات می گردد. )سبزواری، بی تا،  ص یعنی وجود ذهنی از طریق حکم ایجای بر
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 در نقد این برهان سه اشکال نقل شده است: 

، گرچه موضوعات قضایای یاد شده دارای فعلیت خارجی نیستند و لکن حکم این قضایا فعلی نیست اشکال اول

 تا آن که مستلزم فعلیت موضوع آنها بوده و در نتیجه تحقق آنها در ظرف ذهن الزم آید. 

وجود به بیان دیگر در صغرای قیاس آمده است که ما قضایای موجبه صادقی داریم که موضوع آنها در خارج م

نیست . اگر مراد از صغری این است که در قضایایی از این قبیل، عقدالحمل به نحو فعلیت است مانند این که 

دریای جیوه به گونه ای بالفعل دارای فالن حکم است در این صورت صغرای قیاس باطل و اگر مقصود فعلیت 

هر چه بنابر فرض سیمرغ باشد در ظرف  عقدالحمل نیست بلکه مراد این است که در مثال سیمرغ پرنده است،

فرض وجود پرنده است در این صورت صغری و کبرای قیاس تام است و لیکن نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در این 

موارد محمول برای موضوع به حسب فرض ثابت است و هر محمول که برای موضوع به حسب فرض صادق باشد 

، نه ثبوت فعلی آن را. پس ثبوت تقدیری وجود خارجی سیمرغ برای ثبوت تقدیری آن موضوع را طلب می نماید

صدق قضیه کفایت می کند و از این رو منکرین وجود ذهنی دلیلی برای ثبوت فعلی سیمرغ در ظرف ذهن نمی 

 بینند. 

 ناین اشکال مبتنی بر امتیازی است که بین قضایای محصوره و قضایای طبیعیه وجود دارد و همچنی اشکال دوم،

 در گرو تبیین دو مسلکی است که نسبت به قضایای محصوره بازگو می شود. 

فرق قضایای محصوره و طبیعیه در این است که در قضایای طبیعیه محصول بدون آنکه به افراد سرایت کند مختص 

ا ع و یبه طبیعت موضوع است چندان که افراد را سهمی از حکم نیست مانند اینکه حیوان، جنس و یا انسان نو

 کلی است و در قضایای محصوره حکم به افراد سرایت می نماید، مانند این که هر انسان نویسنده است. 

یکی از دو مسلک در قضایای محصوره این است که در قضایای محصوره حکم متعلق به افراد است و چون راهی 

رد و مسلک دوم که مسلک تحقیق می برای شمارش افراد نیست عنوانی که جامع آنها باشد موضوع قرار می گی

باشد این است که حکم مستقیما متعلق به افرادنبوده بلکه از آن طبیعت ساریه در افراد است یعنی طبیعت از آن 

 جهت که ساری در افراد است موضوع حکم می باشد. 
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 د هر سیمرغ پرندهپذیرفته شود در قضیه ای مانن –که خالف تحقیق است  -اگر در قضایای محصوره مبنای اول

است چون حکم متعلق به افراد سیمرغ است باید تمام افراد غیر متناهی که برای این طبیعت متصور است در ذهن 

باشند و آنگاه گفته می شود: چون آن افراد در خارج نیستند پس به مفاد قاعده فرعیه از ثبوت ذهنی برخوردار 

میع افراد غیر متناهی مقدور ذهن نیست. به بیان دیگر اشکالی که می باشند و حال آنکه در این موارد فعلیت ج

بر اساس تعلق حکم به افراد در قضایای غیر محسوسه پیش می آید این است که در صورت ثبوت وجود ذهنی 

افراد تحقق افراد غیر متناهی در ذهن پیش می آید، در حالی که ذهن نمی تواند افراد غیر متناهی را در خود جای 

 هد. د

پاسخ اشکاالت این است که در مواردی که برخی از افراد موضوع موجود بوده و بعضی دیگر معدوم هستند، به 

دلیل این که ثبوت حکم برای طبیعت موجود به افراد مشخص خارجی نیست بلکه متعلق به طبیعت ساریه ای 

نتیجه استدالل دوم مقید به مواردی  است که در خارج محقق نمی باشد وجود ذهنی موضوع اثبات می گردد و در

 (. 61، ص 4، ج 1375نیست که برای موضوع هیچ فردی محقق نمی باشد. )جوادی آملی، 

، بیشتر به معارضه ای شبیه است که در عرض استدالل دوم مطرح شده باشد و در آن با تمسک به اشکال سوم

قضایای شخصیه بر نفی وجود ذهنی استدالل می گردد. پاسخ مالصدرا این است که در ذهن نه موضوع خاص 

فت می شوند خارجی و نه محمول متشخص آن به ذهن نمی آیند بلکه صورت ذهنی موضوع و محمول در ذهن یا

و موضوع و محمول ذهنی از جهت حکایتی که نسبت به موضوع و محمول خارجی دارند حکم اتحاد را می پذیرند. 

 (. 66، ص 4، ج 1375)جوادی آملی، 

الطریقه الثالثه: ان لنا ان ناخذ من االشخاص المختلفه .... و من االستبصارات فی هذا الباب انا نتصور امور انتزاعیه »

 ( 274-272، صص 1، ج 1981)شیرازی، .« و ...

 استدالل سوم و چهارم 

آنچنان که از گفتار صدرالمتالهین استظهار می شود برهان سوم را به دو گونه می توان تقریر کرد و در حقیقت هر 

یعی بیک از دو تقریر برهانی خاص است. برخی از شواهد در گفتار صدر المتالهین تقریر برهان را بر مدار کلی ط
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یعنی نفس طبیعت ال بشرط و استفاده از آن تایید می نماید و بعضی از شواهد بر تقریر آن بر اساس کلی عقلی 

گواهی می دهد. البته حکیم سبزواری در حواشی خود بر این قسمت از اسفار این برهان را بر اساس کلی عقلی 

 تحریر می نماید. 

این بیان است که اشخاص خارجی هر یک با وحدت شخصی و عوارض  تقریر برهان با استفاده از کلی طبیعی به

مختص به خود موجود هستند و هر یک از دیگری ممتاز و جدا هستند و ما از افراد متعدد معنای جامع و واحدی 

نای را انتزاع نموده و بر همه آنها حمل می نماییم. مانند وقتی که وارد باغی شده و از هزار درخت موجود در آن مع

 واحد درخت را دریافت نموده و بر همه حمل می کنیم. 

از حمل معنای واحد بر افراد متکثر قضایای متعددی به وجود می آید که دارای موضوعاتی متعدد و محمولی واحد 

هستند. زیرا آن معنای واحد که بر همه حمل می شود به دلیل این که در جمالت و قضایای گوناگون مفید تکرار 

ی موضوع نیست، مشترک لفظی نبوده و معنای خاص خود را دارد، زیرا اگر محمول در هر قضیه ای همان معنا

 معنای موضوع را می داشت مایه تکرار موضوع بود اوال مفید نبود ثانیا. 

محمول مشترک که نسبت به موضوعات خاص ال بشرط بوده و به همین دلیل بر همه آنها حمل می شود با آن 

مر وجودی است در خارج عین فرد مخصوص و یا افرادی خاص نیست. زیرا در غیر این صورت حمل آن که یک ا

بر دیگر افراد ممکن نیست، و از طرف دیگر در کنار افراد وجود ممتاز از آنها ندارد وگرنه در مثل آن باغ هزار و 

اغ نیست. پس برای آن معنای ال یک امر موجود خواهد بود و حال آنکه بنابر فرض جز هزار درخت چیزی در ب

بشرط واحد که کلی طبیعی نامیده می شود موطن دیگری جز خارج وجود دارد که همان موطن ذهن و وجود 

 ذهنی است. 

تقریر برهان بر اساس کلی عقلی در گرو دریافت امتیاز کلی طبیعی و منطقی و عقلی از یکدیگر است. طبیعت 

به وصف کلیت در می آید همان کلی طبیعی است و مفهوم کلی که در برابر  مطلقه ای که به عوارض جزئی و یا

جزیی است کلی منطقی نامیده می شود و کلی طبیعی آنگاه که مقید به معنای کلیت شده و کلی منطقی عارض 

 آن می گردد. 
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کلی یا با لحاظ وصف یعنی مجموع وصف و موصوف و عارض و معروض کلی عقلی نامیده می شود نظیر درخت 

انسان کلی که قابل صدق بر کثیرین بوده و بر انسانها و یا درختهای بسیاری صدق می نماید و کلی عقلی که همان 

کلی طبیعی متصف به وصف کلیت است در خارج موجود نیست. زیرا هر چه در خارج موجود است متصف به 

طبیعی به کلیت و پیدایش کلی عقلی  جزئیت بوده و مشخص است. پس ظرف و وعائی جز ذهن برای اتصاف کلی

 نیست. 

 حکیم سبزواری در منظومه تقریر اول برهان را به صورت: 

 من دون منضماتها العقل یری    صرف الحقیقه الذی ما کثرا 

 (. 28بیان داشته است. )سبزواری، بی تا، ص « و ال نتزاع الشی ذی العموم»اظهار و تقریر دوم را با عبارت 

الحقیقه که حقیقت و امر ال بشرط است بر وحدت و بساطت مطلقه نیز که کلی طبیعی یا کلی عقلی البته صرف 

نیستنند صدق می نماید یعنی ادراک وحدت و بساطت مطلقه نیز با آنکه کلی طبیعی یا کلی عقلی نمی باشند 

 می دهد.  چون ال بشرط بوده و آنچه در خارج است به شرط شی است بر وجود و ثبوت ذهنی گواهی

بیان صدرالمتالهین در برهان سوم در آغاز بر استفاده از کلی طبیعی سازگار است. حاصل بیان صدر المتالهین این 

است که ما از اشخاص متعددی که دارای تعینات شخصی بوده و در زیر پوشش یک نوع هستند و همچنین از 

جنس واحد هستند معنای واحدی را دریافت می  انواع مختلفی که دارای تنوعات نوعی بوده و در زیر پوشش

نماییم که بر همه اشخاص و یا انواع منطبق می گردد مانند معنای انسان که از زید و بکر و عمر و انتزاع شده و بر 

همه آنها علی رغم اختالفات شخصی ای که نظیر بزرگی و یا خردی دارند منطبق می شود و یا مانند معنای حیوان 

و اشتر و یا انسان انتزاع شده و با صرف نظر از تعینات نوعی و مقارنات مادی بر همه آنها به وصف  که از اسب

کثرت منطبق می گردد و البته اینگونه از معنا که بر افراد و انواع کثیر حمل می شود در خارج به صورت واحد 

 شخصی موجود نیست. 

د متصف خواهد شد و از تعینات متباین و لوازم متنافی زیرا در غیر این صورت یک واحد شخصی به صفات متضا

برخوردار خواهد بود و چون اتصاف امر واحد به صفات متضاد و تعینات و لوازم متباین و منافی محال است پس 
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وجود آن معنای مشترک در خارج به شرط و وصف کثرت است و چون کثرت وصف تحقق خارجی آن است تحقق 

نوعی و یا جنسی و اتصاف آن به یگانگی و وحدت در ظرف ذهن و توسط عقل است.  آن به عنوان یک معنای

 (. 75، ص 4، ج 1375)جوادی آملی، 

بیان فوق به دلیل آنکه از حمل معنای واحد بر افراد و یا انواع متکثر سخن به میان می آید ناظر به کلی طبیعی 

ند ناگزیر به توجیه عبارات آن پرداخته و مراد از انطباق است و حکیم سبزواری که آن را ناظر به کلی عقلی می دا

کلی بر افراد و انتزاع آن را از افراد، چیزی غیر از حمل می داند. زیرا کلی عقلی که کلی بودن وصف آن است بر 

 افراد و انواع حمل نمی شود و در نتیجه نسبت به آنها ال بشرط نبوده و بشرط ال است. 

عبارات صدر المتالهین در این برهان مسیر واحدی را طی نکرده و زمینه برداشت هر دو پیش از این گذشت که 

تقریر را فراهم آورده است و قسمت اول از بیان او که در تقریر اصل برهان است گرچه با استفاده از کلی طبیعی 

ر نقد قسمت بعد که د سازگار است و به همین دلیل حکیم سبزواری در توجیه و تفسیر آن کوشیده است و لیکن

 برهان و دفاع از آن است با استفاده از کلی عقلی همراه می باشد. 

توضیح آنکه در نقد برهان آمده است: محققین از حکماء اظهار داشته اند که اجناس و انواع و حقائق متاصله ای 

تصریح کرده اند که حقایقی که از معقوالت اولی هستند بر خالف مفاهیم اعتباری در خارج محقق هستند. آنها 

که معروض مفهوم کلیت، نوعیت و جنسیت می شوند نسبت به مفاهیمی که عارض آنها می شوند معقول اولی 

هستند و عوارضی که عارض بر آنها می گردد معقول ثانی اند و آنگاه گفته اند: معقوالت ثانیه گرچه در خارج 

ه در خارج وجود دارند و الزمه این گفتار آنها این است که معقول معدودند ولکن معروض آنها یعنی معقوالت اولی

اولی ای نظیر انسان در خارج موجود باشد و چون هر چه در خارج است دارای وحدت شخصی است پس انسان 

در خارج به عنوان یک شخص خارجی وجود دارد و عوارض گوناگونی که عارض آن می شود افراد مختلفی را که 

 به اعتبار عوارض بوده و در معنا و شخص واحد انسانی مشترکند ایجاد می نماید.  تفاوت آنها

وحدت شخصی انسان در میان افراد به گونه ای است که هر گاه یک شخص انسانی از بین برود تنها عوارض مختص 

 نمی شود. به آن شخص از بین رفته و عین انسانیت آن همچنان با عوارض دیگر اشخاص باقی مانده و فاسد 
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پس کلی طبیعی ذات واحدی است که با اعراض و تعینات فراوان و گوناگون قرین شده و با اعراض هر شخص 

انسانیت آن را تامین می کند و همچنین در مواردی که کثرت نوعی ایجاد می شود طبیعت کلی جنس نظیر 

ا ایجاد می نماید، و بر این مبنا که حیوان به عنوان امر واحد با قیود و فصول متباینه همراه شده و انواع متکثره ر

 طبیعت کلی به صورت حقیقت واحد خارجی مورد قبول است راهی برای اثبات وجود ذهنی آن باقی نمی ماند. 

نقد و اشکال فوق ناشی از توهمی است که متشکل در مورد معنای کلی طبیعی و نحوه تحقق آن در خارج نموده 

هین از اشکال می دهد از کلی عقلی نیز استفاده شده و بدین ترتیب برهان است و لکن در پاسخی که صدرالمتال

به سوی تقریر دوم سوق پیدا می کند، و حاصل پاسخ این است که اشکال، ناشی از اشتباهی است که منشا آن 

 غفلت از حیثیات و اهمال در اعتبارات مختلف ماهیت است. زیرا حکماء که به وجود طبایع نوعی و جنسی در

خارج حکم کرده اند مرادشان نفس طبیعت به نعت کثرت است و اما طبیعت به قید نوعیت و یا جنسیت و یا کلی 

طبیعی از آن جهت که کلی طبیعی و معروض وصف کلیت است، وجود خارجی ندارد، و حکما هرگز وجود کلی 

ق اثبات کرده اند که معنای کلی و حقایبه وصف کلیت را ادعا نکرده اند بلکه در کتب و تعالیم خود این حقیقت را 

 متصف به مفهوم کلی از آن جهت که کلی هستند در خارج موجود نیستند. 

صدر المتالهین در بیان فوق با امتیاز گذاردن بین حیثیات و اعتبارات مختلف ماهیت به دفع توهم و اشکال می 

و غیر خارجی بودن آن تصریح می نماید طبیعت به  پردازد. و از جمله اعتباراتی که در گفتار اخیر خود بر ذهنی

 به معنای استفاده از کلی عقلی برای اثبات -همانگونه که گذشت -قید کلیت است و اعتماد بر این بخش از پاسخ

وجود ذهنی است و البته در گفتار او بر ذهنی و غیر خارجی بودن کلی طبیعی از آن جهت که کلی طبیعی است 

حکیم سبزواری که به دنبال تطبیق برهان بر تقریر دوم آن است ذکر طبیعی را به دنبال لفظ  نیز تصریح شده و

کلی تطفلی دانسته است و لیکن حق آن است که بیان برهان به دو تقریر ممکن بوده و این دو تقریر که به دو 

 برهان بازگشت می نمایند در عبارات صدرالمتالهین تفکیک نشده اند. 
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ین در ادامه پاسخ با طرح نزاع بوعلی سینا با مردی که در همدان با او مالقات داشته است دیگر بار به صدر المتاله

مساله کلی طبیعی و چگونگی وجود آن باز می گردد. قبل از تشریح گفتار او در این زمینه مناسب است که به 

 چهار امر زیر توجه شود: 

لیت تنها در ذهن موجود بوده و دارای وجود خارجی نیست و اول این که کلی عقلی یعنی طبیعی مقید به ک

استفاده از آن یک دلیل مستقلی برای اثبات وجود ذهنی است. از جمله اشخاصی که بر خارجی نبودن وجود کلی 

( و در بخشهای مختلف 399عقلی اصرار ورزیده است بوعلی سینا در فصل دوم از مقاله پنجم الهیات )ابن سینا، ص 

 است. منطق 

دوم اینکه وجود مجرد طبیعت که به گونه ای شخصی در موطن مجردات در نظر گرفته می شود ناظر به مثل 

 افالطونی است و بحث از آن جدای از بحث وجود ذهنی و یا کلی طبیعی است. 

شرط بسوم اینکه طبیعت ال بشرط که مشروط به کلیت و یا جزئیت نیست در خارج به شرط شی موجود است و ال 

آن فقط در ذهن مستقر است و استفاده از آن دلیل مستقلی برای اثبات وجود ذهنی است و حکیم سبزواری از 

 یاد کرده است. « صرف»آن با عنوان 

چهارم: طبیعت ال بشرط، یعنی کلی طبیعی در خارج به نعت کثرت موجود است. زیرا ال بشرط در خارج با افراد و 

 اشخاصی که به شرط شی هستند متحد بوده و با آنها هماهنگ می باشد. 

 در مورد کلی با توجه به امور چهارگانه فوق نزاع بوعلی سینا با آن مرد که در همدان با او مالقات کرده است، اوالً 

عقلی نیست زیرا او نمی گوید طبیعت با قید کلیت در خارج موجود است و ظاهر گفتار آن مرد نیز بیان سخن 

به صورت امر واحد  –همانگونه که در اشکال آمده  –افالطون نیست بلکه او مدعی است که طبیعت در خارج 

ر آن امر واحد شخصی مشترکند، نظیر فرزندان شخصی با عوارض گوناگون موجود است و همه افراد متکثر د

 گوناگونی که نسبت به پدر واحدی اشتراک داشته باشند. 

آن مرد همدانی پنداشته که گفتار او موضع وفاق تمامی حکما بوده و کسی را با آن مخالفت نیست و این پندار 

ر یک حقیقت و معنای واحدی که موجود ناشی از توهم خطای او درباره این گفتار حکما است که اشخاص و افراد د
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است مشترک هستند. او مراد حکما را از معنای واحد در این عبارت که همان وحدت نوعی و یا جنسی است 

متوجه نشده و گمان برده که حقیقت واحد و معنای کلی از آن جهت که معنای واحد نوعی بوده و کلی طبیعی 

 (. 79، ص 4، ج 1375است و این گمانی فاسد است. )جوادی آملی، است در خارج به نحو وحدت شخصی موجود 

بوعلی سینا در تشنیع پندار تباه آن مرد رساله مستقلی نوشته است. زیرا اوال برخی از حکما با صراحت منکر تحقق 

 کلی طبیعی در خارج هستند و آنهایی که به تحقق آن در خارج معترفند وجود آن را در خارج به نعت و وصف

کثرت موجود می دانند یعنی اگر صد فرد انسان در خارج موجود است صد انسانیت در آنها وجود دارد و نسبت 

افراد با انسانیت نسبت فرزندان با پدر واحد نیست بلکه نسبت فرزندان با پدران متعدد می باشد. پس انسانیت 

ا آن در عمرو موجود شده است و به همین موجود در زید غیر از انسانیتی است که با عوارض و خواص مقابل ب

دلیل انسانیت در خارج متصف به اشتراک یا کلیت و دیگر صفاتی از این قبیل نمی شود و محل اتصاف آن به این 

 گونه از صفات ظرف دیگری است که همان ظرف ذهن می باشد. 

ا با حفظ قید وحدت، عمومیت، پس معانی نوعی و جنسی گرچه در خارج یافت می شوند ولیکن تحقق خارجی آنه

کلیت و شرکت نیست و از این رو انسانیتی که در خارج متصف به اعراض متضاد می شود و یا حیوانیتی که فصول 

 متقابل را می پذیرد از لحاظ وجهتی که وصف وحدت و اشترام را دارد این اوصاف و فصول را نمی پذیرد. 

که همان اشکالی که بر تحقق معنای واحد ویا کلی در خارج وارد می  ممکن است بر پاسخ فوق اشکال شود به این

شود از تحقق آن در ذهن نیز الزم می آید. زیرا تشخص که مانع کلیت و اشتراک و به عبارت دیگر مانع از انطباق 

ست و حمل بر کثیرین است همان گونه که الزم و مساوق با وجود خارجی است مساوق و الزم وجود ذهنی نیز ه

و ماهیت از آن جهت که ماهیت بوده و قابل صدق بر کثیرین است بر وجودات متکثره خارجی نیز صادق بوده و 

در نتیجه در خارج محقق است . پس اوالً اشکال یاد شده وارد نیست و ثانیاً کلی طبیعی در خارج به وجود افراد 

 خود موجود است. 

طبیعی می نماید این است که شکی نیست انسان موجود در ذهن  پاسخ اشکال که صبغه استدالل را متوجه کلی

با بهره مندی از وجود ذهنی از تشخص که مانع از اشتراک و حمل آن بر امور کثیره است برخوردار می باشد. زیرا 
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متشخص نباشد ولیکن کلیت و « الشی ء ما لم یتشخص لم یوجد»چیزی نیست که موجود بوده و به مفاد قاعده 

بلیت حمل بر کثیرین مانند وصف ذاتی و عرضی در باب ایساغوجی از امور نسبی است. زیرا خندان و یا یا قا

نویسنده گرچه نسبت به انسان عرضی هستند ولی نسبت به افراد خنده و کتابت ذاتی هستند و کلیت و جزئیت و 

 در قیاس با خارج و یا در قیاس با نفسیا قابلیت حمل و تطبیق بر افراد نیز از اموری هستند که بر مفاهیم ذهنی 

آنها به اعتبارات مختلف حمل می شوند و برخی از این اوصاف نظیر کلیت و یا صدق و انطباق بر امور کثیر اوصافی 

هستند که تنها در برخی از لحاظات و اعتبارات بر ماهیت و طبیعت موجود در ذهن حمل می شوند و ماهیت 

بر نمی گردد. به عنوان مثال انسانی که حمل بر کثیرین می شود بعد از احضار در خارجی هرگز متصف به آنها 

عقل توان اتصاف به کلیت و یا محمول بودن بر امور کثیره و یا اتصاف به وحدت را پیدا می کند و اما انسان خارجی 

ن را می پذیرد. بنابرای و طبیعتی که به وجود افراد خارجی موجود است تنها وصف جزئیت و یا وصف تعدد و کثرت

انسان ال بشرط که صالحیت اتصاف به کلیت را دارد بدون آنکه به چنین وصفی متصف گردد یعنی کلی عقلی 

شود )بشرط کلیت( فقط در ذهن موجود است. زیرا آنچه در خارج موجود است هرگز صالح برای پذیرش وصف 

 ( 81، ص 1375عموم و کلیت نخواهد بود. )جوادی آملی، 

 ( 274، ص 1، ج 1981)شیرازی، ....« و من االستبصارات فی هذا الباب انا نتصور امور انتزاعیه و »

: صدر المتالهین از استدالل پنجم به عنوان استبصار یاد می کند و شرح استدالل این است که ما استدالل پنجم

ادراک نموده و آنها را بر حقایق خارجی  برخی از حقایق انتزاعی و امور اعتباری را که فاقد وجود خارجی هستند

حمل می کنیم، نظیر امکان و دیگر معقوالت ثانیه ای که از تحقق خارجی آنها تسلسل الزم می آید و در نتیجه 

وجود خاصی ممتاز از وجود منشا انتزاع خود ندارد. این حقایق که معدوم خارجی هستند به دلیل آن که بر 

د گونه ای از ثبوت برای آنها ضروری است و چون آن ثبوت در خارج نیست پس موجودات خارجی حمل می شون

 از وجود و ثبوت ذهنی برخوردار می باشند. 
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نکته اولی که در این برهان باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراد از اعتباریات در آن، اعتبارات فلسفی است 

این رو تمثیل به اعتبارات محضه نظیر قراردادهای اجتماعی و از که شامل معقوالت فلسفی و یا منطقی است و از 

 ( تام نیست. 275، ص 1981)سبزواری،  –که در تعلیقه حکیم سبزواری آمده  –قبیل مالکیت 

نکته دوم اینکه برهان مزبور را با تحلیل هم ممکن است به برهان اول باز گرداند. در برهان اول از راه تصور اموری 

خارجی هستند به اثبات وجود ذهنی پرداخته شده است و هم ممکن است آن را به برهان دوم باز که معدوم 

گرداند. در برهان دوم به حکم ایجایی بر موضوعاتی که معدوم خارجی هستند تمسک شده است و شاید به دلیل 

 ستبصار یاد کرده است. توجه به امکان ارجاع این برهان به براهین پیشین صدر المتالهین از آن به عنوان ا

علی رغم آنچه که در ارجاع این برهان به براهین اول و یا دوم تصور می رود امتیازاتی بین آنها قابل تصویر است: 

 اول این که بر خالف برهان اول در این برهان سخن از حمل امور عدمی بر موضوعات و حکم بر آن است. 

وع قضیه بوده و از قاعده فرعیه به عنوان کبرای استدالل استفاده شده دوم اینکه در برهان دوم معنای عدمی موض

است و در این برهان امر انتزاعی موضوع قضیه نیست و برای آن قاعده فرعیه که ناظر به لزوم ثبوت موضوع برای 

 حمل محمول بر آن است مفید فایده نمی باشد. 

یقه اسفار می نویسد که این برهان مبنی بر این است که حکیم سبزواری با توجه به خصوصیت اخیر برهان در تعل

امری که برای شی دیگر ثابت شود باید در ظرف اتصاف از نحوه ای ثبوت برخوردار باشد و اما بنابر مذهب قوم، 

ثبوت یک شیء برای شیء دیگر فرع ثبوت ثابت نیست و فرع ثبوت آن شی دیگر یعنی مثبت له است پس برهان 

 تمام نیست. 

 نقد حکیم سبزواری در صورتی که برهان به صورت زیر تقریر شود وارد نیست. 

ما برخی از امور انتزاعی و اعتباری را ادراک می کنیم و به آن امور بر اشیاء خارجی نیز حکم می کنیم ولیکن از 

به ادراک و تصور  حمل آنها بر حقایق خارجی و حکم و تصدیق به آن بر موجود بودن آنها استدالل نکرده و تنها

آنها تمسک می کنیم. زیرا ادراک نمی تواند اضافه به معدوم داشته باشد و چون مدرکات اعتباری در خارج وجود 
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ندارد پس برای آنها به گونه ای دیگر از ثبوت است که همان وجود ذهنی می باشد البته برهان با این تقریر بیش 

 ( 83، ص 4، ج 1375به آن بازگشت می نماید. )جوادی آملی، از یک استبصار برای برهان اول نبوده و 

 ( 275، ص 1، ج 1981)شیرازی ، ...« و من العرشیات الوارده ان کل فاعل یفعل فعال »

صدر المتالهین از این برهان در کتاب المسائل القدسیه به عنوان یک مسلک خاصی که خداوند  استدالل ششم،

الهام کرده یاد می کند و در اسفار آن را از عرشیات وارده نامیده و مانند استبصار  بر اثبات وجود ذهنی بر قلب او

 پیشین، عنوان برهان مستقلی را به آن نداده است. 

حاصل برهان مزبور این است که هر فاعل ارادی فعل خود را به دنبال غایت و به انگیزه ای خاص انجام می دهد و 

ایت گونه ای از وجود و ثبوت را داراست ولکن غایت نمی تواند از وجود و ثبوت انگیزه و محرک فاعل نیست. پس غ

خارجی برخوردار باشد زیرا در صورت وجود خارجی تالش فاعل برای ایجاد آن تحصیل حاصل بوده و محال است. 

مخصوص آن بر پس غایت نحوه ای دیگر از تقرر و ثبوت را واجد است که غیر از ثبوت و وجود خارجی بوده و آثار 

 (. 83، ص 4، ج 1375آن مترتب نیست. )جوادی آملی، 

 ( 275، ص 1981)شیرازی، « و مما ینبهک علی ما نحن بصدده، کون االشیا الوهمیه الغیر الواقعه..»

 و صدر المتالهین آن را بعد از بیان عرشی پیشین و -، این استدالل در حد یک تنبیه بیش نیستاستدالل هفتم

قبل از ذکر نقد فخر رازی نقل نموده است. و شرح تنبیه این است که هر کس تصورات و ادراکاتی را دارد که آن 

مانی، ترس و ... را در وجود او ایجاد تصورات با آن که وهمی و غیر واقعی هستند تحریکات و آثاری نظیر اندوه، شاد

می نمایند. گاه یک گزارش دروغ، اضطرابی را در وجود انسان ایجاد می کند و گاه یک تصور محض ترشح بزاقهای 

دهان را موجب می شود و یا آن که بدن انسان را به لرزه می اندازد و گاه نیز تصور برخی از امور آدمی را به تالش 

کشاند، نظیر تصور سکونت در منزل و تصویر صورت آن که آدمی را به ساختن آن تحریک می و کار خارجی می 

کند. در تمام این موارد برای تصورات وهمی آثاری است، هر چند که این آثار غیر از اثر خارجی و واقعی آنها می 

 باشد. 
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ادراک و علم را نمی توانند انکار  منکرین وجود ذهنی به دلیل اشکاالتی که بر وجود ذهنی وارد آمده چون اصل

نمایند، با نفی این که مدرک امری باشد که در ذهن مدرک یافت می شود، ادراک را عبارت از اضافه بین مدرک 

و مدرک خارجی می دانند. لیکن در مواردی که متعلق ادراک وجود خارجی ندارد راهی برای توجیه علم نخواهند 

طرف اضافه پدید نمی آید. از انکار علم به عنوان یک واقعیت خارجی که در نفس داشت زیرا اضافه مقولی بدون 

 انسان حاصل می شود انکار وجود ذهنی که در سایه علم حاصل می گردد نیز الزم می آید. 

ذکر موارد و مثال های یاد شده در این استدالل برای تنبیه به این حقیقت است که آثار مترتب بر ادراک و علم 

تواند نتیجه اضافه نفس با امری باشد که بنابر فرض یاد شده توهم محض بوده و در خارج وجود ندارد. پس  نمی

 آثار یاد شده نتیجه حضور واقعی علم در نفس و حاصل تحقق ذهنی اموری است که در خارج موجود نیستند. 

ده از آثار حاصل از توهمات و خیاالت ( حکایتی را در استفا309، ص 1فخر رازی در مباحث مشرقیه )فخر رازی، ج 

غیر واقعی برای بهبود امراض جسمانی ذکر کرده است. او از پزشکی یاد می کند که برای معالجه پادشاهی که فلج 

شده و دواهای مختلف در او اثر نبخشیده بود با تصویر برخی از امور غیر واقعی به تحریک قوه غضبیه و شعله ور 

 بیمار مبادرت ورزیده و از این طریق ماده فاسد مرض او را دفع نموده است. ساختن حرارت غریزی 

( اصرار بر این است که حکمای اسالمی 309، ص 1ق، ج 1404در برخی از آثار )مطهری، «: کلی»توضیحی درباره 

 کلی را غیر از جزئی متنزل شده ندانسته بلکه آن را جزئی متعالی شده می دانند. 

را همان امر جزئی می دانند که برخی از خصوصیات خود را از دست داده است نظیر « کلی»توضیح آنکه برخی 

ت، جز فرد مبهم و مردد نیس« کلی»سکه سائیده شده ای که قابل انطباق بر سکه های متعدد است و با این بیان 

البته این قول از آن جهت مردود است که  و در این صورت نیز ادراک کلی دلیل بر وجود ذهنی نمی تواند باشد و

کلی به عنوان فرد مردد در نظر گرفته نمی شود، زیرا فرد مردد در واقع در آن واحد بر بیش از یک فرد منطبق 

نمی شود ولیکن مفهوم کلی بر همه افراد تطبیق نموده و صدق می نماید پس کلی، فرد سائیده شده نیست بلکه 

فراد متعدد با تجرید خصوصیات اشخاص معنای مشترک و جامع را از آنها گرفته و نسبت ذهن پس از ارتباط با ا

 ( 106، ص 4، ج 1375به همه افراد تعمیم می دهد. )جوادی آملی، 
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کلی به عنوان یک مفهوم تعمیم یافته گرچه می تواند در استدالل بر وجود ذهنی مفید واقع شود ولیکن در حکمت 

است. صدر المتالهین مختار نهایی خود را در جلد دوم اسفار در بحث از کلی و مثل  متعالیه گفتاری متوسط

( به اینگونه اظهار می دارد که نفس پس از ادراک جزئیات، توان مشاهده و ادراک 69، ص 2، ج 1981)شیرازی، 

مشخصی خارجی  مثل افالطونی را پیدا می کند. اگر ادراک نفس در مشاهده حضوری مثل قوی باشد آن موجودات

را با دانش شهودی می یابد و اگر ضعیف باشد آنها را از دور، تیره و غبار آلود و در نتیجه مبهم می یابد، و چون 

مبهم یافت بر افراد کثیر قابل تطبیق است و تطبیق مفهوم کلی بر افراد بر این مبنا از باب تطبیق مفهوم جامع 

 طبیق همان امر واحد مبهم و مردد بر افراد و مصادیق کثیر می باشد. انتزاعی تعمیم یافته نیست بلکه نظیر ت

کلی با بیان اخیر نیز همان جزئی تنزل یافته است با این تفاوت که حاصل تنزل از جزئی خارجی شخصی و مادی 

راد فنظیر زید و بکر و عمرو نیست، بلکه نتیجه تنزل از وجود مشخص عقلی است که دارای احاطه سعی نسبت به ا

 (. 107، ص 4، ج 1375کثیره می باشد. )جوادی آملی، 

الزم به ذکر است که بحث از کلی در چند مورد از مباحث فلسفی مطرح می شود از آن جمله در باب وجود ذهنی 

 و در مساله علم و در اثبات وجود مجرد است. 

فار محل بحث است و استفاده از آن کاربرد بحث کلی در وجود ذهنی و چگونگی استفاده از آن در این بخش اس

در مبحث علم به گونه ای مشابه در مرحله دهم اسفار خواهد آمد و اثبات وجود مجرد از طریق ادراک کلی در 

 فصل اول از نمط چهارم اشارات مطرح است. 
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 « فی ذکر شکوک انعقادیه و فکوک اعتقادیه عنها: »3فصل 

 مقدمه 

مشتمل بر ده مرحله است و مرحله اول آن به سه منهج « حکمت متعالیه در اسفار چهارگانه»سفر اول از کتاب 

تقسیم می شود، که منهج سوم آن دارای پنج فصل است که در مورد نشئه وجود ذهنی و مغایرت آن با وجود 

یمی فلسفه است نظیر مسائل مشهود خارجی می باشد. الزم به ذکر است که بحث وجود ذهنی از مباحث تقس

مربوط به واجب و ممکن، علت و معلول و مجرد و مادی ... زیرا این مسائل پس از تقسیم وجود به واجب و ممکن 

و یا علت و معلول و یا مجرد و مادی مطرح می گردند و مباحث وجود ذهنی که حاصل تقسیم وجود به خارجی 

 ( 7-8، ص 4آملی، حریق مختوم، ج  و ذهنی است از این قبیل می باشد. )جوادی

البته از پنج فصل مربوط به وجود ذهنی، تحقیق ما ناظر به فصل سوم آن می باشد که در آن به بیان اشکاالت 

وجود ذهنی و ارائه راه حل های آنها پرداخته می شود. ولی ضروری است برای تکمیل بحث و تبیین موزون آن 

 ود: مطالبی تحت عناوینی چند ارائه ش

 سیر تاریخی بحث  -الف

ظاهراً تقسیم وجود به ذهنی و خارجی از بحثهای مستحدثه و نو در فلسفه اسالمی است. حتی بوعلی در شفا به 

طور مستقل به آن نپرداخته است، بلکه در مقام رد اندیشه آن عده که معتقد به ثابت و حال هستند می گوید: 

معتقد شده اند بدان خاطر است که نمی دانند تنها از معانی ای که در  اینکه برخی به چنین اندیشه ]باطلی[»

نفس وجود دارند می توان خبر داد هر چند که آن معانی در خارج معدوم بوده و مصداقی نداشته باشند. پس ثابت 

ت(، مقاله شد که آنچه که از آن خبر می دهیم، باید به نوعی در نفس موجود باشد. )الشفاء، فن سیزدهم )الهایا

اول، فصل پنجم(. بهمنیارو شیخ اشراق نیز از ابن سینا پیروی کرده اند. تا آنجا که ما می دانیم، نخستین کسی 

( و 41ص  1که مسئله وجود ذهنی را به عنوان یک مسئله مستقل طرح کرد، فخر رازی در مباحث مشرقیه )ج 

 «زیادت وجود بر ماهیت»جود ذهنی را به تبع بحث از محقق طوسی در تجرید االعتقاد است. اما این دو مسئله و

مطرح کرده اند. گویا هر دوی آنها با توجه به این نکته که وجود تنها در ذهن است که زاید بر ماهیت و مغایر با 
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( و )اوجبی، علی، 65-66آن است به اثبات وجود ذهنی پرداخته اند. )مصابح یزدی، تعلیقه علی نهایه الحکمه، ص 

 ( 226-227مه فارسی نهایه الحکمه و تعلیقات مصباح یزدی، ص ترج

 توضیح مدعا در بحث وجود ذهنی  -ب

محل نزاع در مبحث وجود ذهنی، دو نکته است: نکته اول، این که آیا در هنگام تصور اشیاء، چیزی در نفس حادث 

آیا ماهیت این صورت با ماهیت می شود؟ یعنی با تصور شی چیزی بر نفس افزوده می شود و نکته دوم این که 

یکی است؟ به تعبیر دیگر آیا همان طور که ماهیت اشیاء در خارج با وجود خارجی  –ذی الصوره  -شی خارجی

موجود می شوند؟ به نظر اکثر حکما، جواب سواالت فوق مثبت است پس وجه مشترک ذهن و خارج همان ماهیت 

یت اشیاء در ذهن و خارج یکی است ولی وجودشان فرق می کند. اشیاست و وجه اختالفشان وجود آنهاست . ماه

وجود خارجی منشا آثار است که از ماهیت انتظار داریم و وجود ذهنی منشا چنین آثاری نیست. )مصباح یزدی، 

 ، تحقیق و نگارش: عبودیت، عبدالرسول( 26، ص 2شرح نهایه الحکمه، ج 

با توضیح فوق روشن می شود که منکران وجود ذهنی را به دو دسته می توان تقسیم  منکران وجود ذهنی:

 نمود: 

برخی از منکرین اصل وجود ذهن را انکار می کنند و معتقدند که علم در اثر اضافه و نسبت میان نفس و خارج،  -1

آنچه در ذهن است وجود  برخی دیگر گرچه وجود ذهن را انکار نمی کنند، اما معتقدند که -2حاصل می شود. 

گروهی که  -دیگری برای ماهیت موجود در خارج نمی باشد. گروه دوم خود به دو دسته تقسیم می شوند: الف

معتقدند موجود ذهنی، شبح موجود خارجی بوده و همان گونه که عکس از صاحب خود حکایت می کند، موجود 

یگر معتقدند که آنچه در ذهن وجود دارد، حاکی از گروهی د -ذهنی نیز از موجود خارجی حکایت می کند. ب

خارج نیست، بلکه رمز و نشانه ای است برای آنچه که در خارج وجود دارد، رمزی که حقیقت آن را در نمی یابیم. 

 ( 227-228)اوجبی، علی، همان، ص 
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 رسالت قائالن به وجود ذهنی: 

 این که در ذهن، صورتها و مفاهیم ذهنی -ر را اثبات کنند: الفبنابر مطلب فوق، قائالن وجود ذهنی باید دو نکته زی

این که صورتهای ذهنی، حاکی از موجودات عینی می باشند و با خارج، مطابقت دارند. )مصابح  -وجود دارند و ب

 (. 66یزدی، تعلیقه علی نهایه الحکمه، ص 

ز مرحله اول می پردازیم. صدرا در این مبحث، حال با توضیحاتی که ارائه شده به محتوای فصل سوم از منهج سوم ا

 با بیان اشکاالت مطروحه از سوی منتقدین وجود ذهنی، به حل و روشن کردن آن اشکاالت پرداخته است. 

قبل از بیان اشکاالت مربوط به وجود ذهنی و پاسخ های صدرا به آنها باید به دو نکته کلیدی اشاره کرد که نقش 

 االت مذکور دارند. بسیار مهمی در حل اشک

 نکته اول: تفاوت اساسی میان صدر المتالهین و حکما در مورد نحوه قیام موجود ذهنی به نفس 

را محل ظهور یا جایگاه حلول  -عقل و حس -حکمای قبل از صدرا، عموماً نفس مدرک و قوای ادراکی انسان

ه آن دانسته، از این رو قیام آن را به نفس موجود ذهنی می دانند. اما صدرا نفس مدرک را مظهر و آشکار کنند

قیام صدوری می خواند، البته مرحله عالی نفس، صورت علمی را اظهار می کند و مرحله نازل آن مظهر صورت 

ذهنی قرار می گیرد. گاهی مرحله عالی نفس برای صورتهای مجرد تام عقلی که معلم غیبی، اظهار کننده آن است 

ات دیدگاه صدرا و تبیین مساله قیام صدوری موجود ذهنی به نفس باید به چند مقدمه مظهر می شود. برای اثب

 اشاره کرد: 

: بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود و خروج ماهیت از مدار اثر و اثرپذیری می توان برای یک مقدمه اول

ماهیت و مفهوم واحد، گونه ها و مراتب مختلفی از وجود و ظهور، و اطوار گوناگونی از هستی و حصول تصور کرد 

ر غیر آن مترتب نمی شود، بار می که برخی از آن مراتب، اقوی از بعضی دیگر بوده بر برخی از آنها آثاری که ب

گردد. به عبارت دیگر چون اثر و ظهور، متعلق به وجود است و وجود قابل تشکیک، و ماهیت و مفهوم، به تبع 

وجود ظهور و بروز می یابد، پس یک ماهیت یا مفهوم می تواند به تبع دو مرتبه از وجود، دارای دو گونه متفاوت 

یت و مفهوم جنسی جوهر که در مراتب مختلف هستی با آثار و خواص گوناگونی که اثر و ظهور باشد، مانند ماه
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متعلق به وجودات مختلف است یافت می شود به گونه ای که مثال نوعی از آن در مرتبه تجرد تام، از ثبات و تجرد 

ر بی بهره اند. بلکه و فعلیت و استقالل برخوردار است و بعضی از انواع آن که در آن مرتبه، از قوت، کمال و اث

نیازمند به ماده و دارای تحرک، سکون، کون و فساد هستند، مانند صور نوعیه مادی. برخی جواهر نیز دارای 

وجودی ضعیف تر از دو صنف یاد شده هستند، چنان که هیچ اثری اعم از فعل و انفعال و ثبوت و حرکت یا سکون 

ه آدمی در وهم و خیال خود تصور می کند، زیرا این صور، نه مانند برای آنها وجود ندارد مانند صور جوهری ای ک

موجودات مجرد و عقول مفارقه، دارای ثبات و فعلیت و نه مانند جواهر مادی در معرض حرکت، سکون و انفعال 

 ( 249-250، ص 1اند. )جوادی آملی، فلسفه صدرا )تلخیص رحیق مختوم(، ج 

حصول حال در محل و صورت در ماده )قابل( منحصر نیست، از این رو حصول شیء برای شیء به  مقدمه دوم:

الزمه حصول در همه موارد، قیام حلولی صورت در ماده یا عرض به معروض نیست، بلکه در برخی موارد که همان 

موارد حصول شی برای نفس خود یا برای علت خویش است، حصول، صادق است، در صورتی که حلول و اتصاف 

اید که کمالی را برای ذات متصف اثبات کند، صدق نمی کند. چنانکه در بحث علم واجب، صور جمیع به وصف ز

موجودات به واجب تعالی، قیام صدوری داشته و برای او حصول دارند و از آن قیام صدوری، قیام حلولی اشیاء به 

 واجب که مستلزم اتصاف ذات واجب به وصف زاید است، الزم نمی آید. 

 فوق با تمسک به چند قیاس، قابل اثبات است. مقدمه 

قیاس نخست: نفس، موجودی مجرد و از سنخ ملکوت است. موجودات مجرد و ملکوتی، توانایی خالقیت و ابداع 

صور مجرده منزه از ماده را دارند. نتیجه: پس نفس قدرت ایجاد صورت اشیای مجرد یا صورت اشیای مادی را در 

 هستی آن است، داراست.  صفحه ذهن که در محدوده

البته قدرت نفس، افزون بر ایجاد صور اشیا و ابداع مجردات و تکوین امور مادی، گرچه حق است، لیکن به مساله 

 کرامت و اعجاز مربوط است و بحث از آن در زمره مسائل نفس، و خارج از حوزه مسائل وجود ذهنی است. 
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. هر گاه شیئی صورتی را ایجاد کند، آن صورت ایجاد شده برای آن قیاس دوم: نفس می تواند صوری را ایجاد کند

شی حاصل است. )معلول برای علت ایجادی خود حاصل است(. نتیجه: پس صور ایجاد شده توسط نفس، برای 

 نفس حاصل است. 

 قیاس سوم: صور ذهنی برای نفس مجردی که آنها را ایجاد کرده است، حاصل است. هر چه برای مجرد حاصل

-252باشد، مجرد به آن عالم است. نتیجه: پس نفس به صور ذهنی که ایجاد کرده است، عالم است. )همتان، ص 

251 .) 

از آنجایی که کلید حل بیشتر شبهات مربوط به وجود ذهنی، تمییز میان حمل اولی و حمل شایع  نکته دوم:

 است. بنابراین به تبعیت از صدرا، به تبیین تفاوت این دو قسم از حمل می پردازیم: 

حیثیت  -1ماهیت موجود در ذهن دارای دو حیثیت گوناگون است که هر یک دارای حکم مخصوصی است. 

حیثیت وجودی. از جهت اول ماهیت و اجناس و فصول آن بر ماهیت حمل می شوند، این حمل،  -2مفهومی 

حمل اولی بوده و مالکش اتحاد مفهومی است. تمامی اموری که از این حیث برای ماهیت ثابت می شوند از حد 

حساس و متحرک ارادی و مفهوم تجاوز نمی کنند. به عنوان مثال: مفهوم انسان به جوهر، سه بعدی، رشد کننده، 

ناطق منحل می شود. تمامی این مفاهیم از این جهت بر انسان حمل می شوند که مفهوم انسان، متضمن آنها بوده 

و با آنها متحد است. در عین حال، این حمل، مستلزم آن نیست که انسان ذهنی، از مصادیق جوهر، جسم، حیوان 

که مالکش اتحاد وجود  -فاهیم بر انسان ذهنی، از نوع حمل شایعو انسان باشد، که در آن صورت، حمل این م

است خواهد بود و به تبع آن، باید آثار آنها بر انسان ذهنی، مترتب شود. در حالی که انسان ذهنی آن آثار را ندارد، 

 یعنی رشد نمی کند، احساس و حرکت ارادی ندارد و چیزی را تعقل نمی کند. 

آن است که تمامی « موجود ذهنی با موجود خارجی از حیث ماهیت متحدند»حکما که :  بنابراین مفهوم این سخن

مفاهیم ذاتی را که به حمل شایع بر موجود خارجی حمل می شوند، می توان به حمل اولی و از حیث مفهومی بر 

 ( 235-236موجود ذهنی حمل کرد. )اوجبی، علی، همان، ص 
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کور به اشکاالت مشهور مربوط به وجود ذهنی را که صدرا در اسفار به بیان اینک با توجه به مقدمات و مباحث مذ

 پاسخ آن پرداخته است، می پردازیم. 

مالصدرا در فصل سوم از مبحث وجود ذهنی در مقدمه ای قبل از بیان اشکاالت، زمینه ای که سبب توهم و طرح 

وان او از حکمای مشاء، فارابی و بوعلی وشاگردان اشکاالت می شود را به این صورت طرح کرده است که ارسطو و پیر

او و جمهور حکمای متاخر، ادراک را حضور صورت علوم در نزد عالم می دانند. معلوم یا معنای مجرد کلی و یا 

معنای جزئی و یا صورت خیالی و حسی است. صورت کلیات عقلی در نفس مجرد و صورت علمی معانی جزیی و 

قوای ادراکی نفس، یعنی واهمه، خیال و حس قرار می گیرند. پس ظرف وجود ذهنی و امور خیالی و حسی در 

ظهور ظلی اشیاء، نفس مجرد و قوای ادراکی وهمی، خیالی و حسی آن است. بنابراین چون ادراک از سنخ اضافه 

صور اشیاء نبوده، بلکه صورت معلوم در نزد نفس و یا قوای آن حاضر می شود، اشکاالت چندی بر وجود ذهنی 

، تصحیح دکتر اعوانی، غالمرضا، 1وارد شده است. )صدرالدین شیرازی، الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه، ج 

( و )جوادی آملی، کتابخانه دیجیتالی 331اشراف: استاد خامنه ای، سید محمد، انتشارات بنیاد حکمت صدرا، ص 

 ( 125-126، ص 4اسرا، رحیق مختوم، ج 

 وجودذهنی اشکال اول 

، دو تقریر مختلف دارد، که می تواند به صورت دو اشکال مستقل طرح شود، گرچه پاسخی که صدرا اشکال اول

 به این دو تقریر از اشکال می دهد، می تواند واحد باشد. 

 تقریر اول از اشکال اول: 

ذیل آن قرار دارند، بنابراین  مشهور بین فالسفه این است که جوهر، جنس عالی برای جواهر پنج گانه است که در

دیدگاه که جوهر جنس عالی باشد، ذاتی انواع جوهری است. ذاتی اشیاء هم تخلف یا اختالف پذیر نیست. پس هر 

گاه یک نوع جوهری موجود باشد، جوهر بودن برای آن ثابت است. و از آنجائی که بر مبنای مشهور، علم، عبارت 

یا قوای ادراکی اوست، ثبات جوهریت برای انواع جوهری، جوهر بودن معلومات  از حضور صورت معلوم در نزد عالم

جوهری را نیز نتیجه می دهد. از سوی دیگر صورت علمی در ذهن، قائم به محل خود یعنی نفس عالم است و از 
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با آن  زمره اعراض شمرده می شود. با این مقدمات حاصل تقریر اول از اشکال اول این است که : صورت جوهری

که جوهر است یعنی حقیقتی است که در وجود خود نیازمند به موضوع نیست، از جمله اعراض بوده و نیازمند 

( و )جوادی آملی، رحیق 330-331، ص 1، همان، ج 330-331، ص 1موضوع می باشد. )مالصدرا، همان، ج 

 (. 126-127مختوم، همان، ص 

 تقریر دوم از اشکال اول 

کال که مهم تر از تقریر نخست به نظر می رسد، چنین است که بنابر مشهور بین حکما، صورت این تقریر از اش

معلوم، قائم به ذهن بوده در نتیجه عرض و آن هم کیف نفسانی شمرده می شود. حال بنابر کیف نفسانی دانستن 

مندرج است، در ظرف ذهن  -اعم از جوهر و عرض -صور ذهنی، هر گاه یکی از انواعی که ذیل مقوله ای از مقوالت

ادراک شود، اضافه بر این که تحت مقوله مختص به خود قرار دارد، کیف نفسانی نیز بوده، در نتیجه تحت مقوله 

کیف قرار می گیرد. با قرار گرفتن آنها تحت مقوله کیف، اندراج و اجتماع حقایق و انواع جمیع مقوالتی که به 

د، تحت مقوله کیف، الزم می آید. برای مثال، عدد که کم منفصل است، حسب ذات و ذاتیات خود متباین هستن

اضافه بر آن که تحت مقوله کم قرار دارد، نمی تواند به صورت کیف نفسانی تحت مقوله کیف نیز قرار گیرد. 

 ( 265-226،  ص 1( و )جوادی آملی، فلسفه صدرا، ج331)مالصدرا، همان، ص 

حکیم سبزواری در یک بیت، به هر دو تقریر اشکال فوق اشاره دارد. که مصراع نخست آن به تقریر نخست اشکال 

 اول و مصراع دوم آن به تقریر دوم اشکال اول می پردازد. 

 فجوهر مع عرض کیف اجتمع ام کیف تحت الکیف کل قدوقع 

 شارات دارالعلم، چاپ پنجم،قم( قسمت فلسفه، انت 29)سبزواری، مالهادی، شرح المنظومه ، ص 

 جواب اشکال اول : 

شیوه صدرا این است که نخست بر مبنای مشهور و از دیدگاه حکما به پاسخ اشکال می پردازد و آن گاه با نقد و 

 ارزیابی آن پاسخ ها، به شیوه خود و با تکیه بر مبانی فلسفی خاص خود به اشکال پاسخ می دهد. 

 ر نخست از اشکال اول، ابتدا پاسخ ابن سینا را بیان می کند. صدرا در پاسخ به تقری
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 پاسخ ابن سینا به تقریر نخست از اشکال اول: 

( در پاسخ تقریر نخست از اشکال فوق تصریح می 451ابن سینا )در فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفا ص )

 «در موضوع نبودن»معنا نموده اند که « وعموجود ال فی موض»کند اشکال فوق ناشی از این است که جوهر را به 

 در معنای جوهر اخذ شده و ذاتی آن باشد، « در موضوع نبودن»قید سلبی آن است زیرا اگر 

چون ذاتی شیء ، تخلف پذیر نیست، تحقق جوهر در ذهن به معنای تحقق در موضوع است که مستلزم تناقض 

جود مو»است، و لذا محال است. بوعلی سینا معتقد است که )یعنی جمع بین بودن در موضوع و نبودن در موضوع 

نیز در معنای آن اخذ نشده است. دلیل ابن سینا این « در موضوع نبودن» تعریف جوهر نبوده و « الفی موضوع

تعریف جوهر باشد، موجود در معنای جنسی جوهر ماخوذ خواهد بود. در « موجود ال فی موضوع»است که : اگر 

ر قالب یک قیاس استثنایی با نفی تالی به نفع مقدم می پردازد. دلیل نفی تالی این است که پذیرش واقع ایشان د

تالی مقدمه شرطی فوق، محذورات سه گانه یا توالی فاسدی را در بر دارد که محال است. پس با ابطال تالی به نفی 

 د تعریف جوهر باشد. نمی توان« موجود ال فی موضوع »مقدم می پردازد و نتیجه می گیرد که 

 و اما توالی فاسده یا محذورات سه گانه اخذ موجود در معنای جنسی جوهر: 

 محذور اول : 

بنابر اخذ موجود در معنای جنسی جوهر، فصل که مقسم جنس است، مقوم آن خواهد بود. در صورتی که احتیاجی 

 حقق هستی و تحصل وجودی آن می باشد. که جنس به فصل دارد در تالیف و قوام ماهوی آن نیست، بلکه در ت

 محذور دوم: 

اگر وجود در معنای جوهر اخذ شده باشد، هر گاه جوهر معدوم شود، معدوم شدن آن جوهر یا با حفظ معنای ذاتی 

خود است و یا با سقوط از ذات و ذاتیات خود معدوم می شود. در صورت اول، اجتماع نقیضین یعنی اجتماع وجود 

 صورت دوم، انقالب ذات الزم می آید. و عدم و در 

 محذور سوم : 
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اگر جوهر که ذاتی انواع جوهری است به معنای موجودی باشد که در موضوع نیست. موجود بودن به عنوان جنس 

در ذات انواع جوهری ماخوذ خواهد بود و چون ذاتیات هر شی برای آن ثابت بوده و قابل جعل نمی باشد، پس 

جوهری، بدون نیاز به جاعل و علت، ثابت و ضروری می باشد و در نتیجه تمام انواع جوهری از وجود برای انواع 

ضرورت ازلی برخوردار بوده و واجب می گردند که منافی اصل توحید در وجوب وجود واجب یا تنزیه از شرک و 

 نظیر واجب می باشد و لذا قابل پذیرش نیست. 

بوعلی سینا با تکیه بر محذورات سه گانه فوق نتیجه می گیرد که مفهوم وجود، در ذات جوهر ماخوذ نبوده و ذاتی 

 جوهر نیست. 

 مالصدرا در قالب دو قیاس، به تایید دیدگاه ابن سینا مبنی بر ذاتی نبودن وجود برای جوهر می پردازد. 

 اع و اشخاص جوهری: قیاس اول صدرا در اثبات ذاتی بودن جوهر برای انو

حمل معنای جوهر بر انواع و اشخاص جوهری که مندرج تحت آن هستند، احتیاج به دلیل و علت ندارد و هر چه 

اع پس جوهر برای انو -در حمل، احتیاج به علت نداشته باشد، ذاتی برای موضوع است. زیرا ذاتی شی معلل نیست

 د. و اشخاصی که مندرج تحت او هستند ذاتی می باش

 قیاس دوم صدرا در اثبات ذاتی نبودن موجود برای انواع و اشخاص جوهری: 

حمل موجود بر انواع و اشخاص جوهری، نیازمند به علت و سبب است و هر چه در حمل، احتیاج به علت داشته 

 نمیباشد، ذاتی برای موضوع نیست، پس موجود برای انواع و اشخاصی که مندرج در تحت جوهر هستند، ذاتی 

 باشد. 

 نحوه نتیجه گیری صدرا از دو قیاس مذکور در تایید ذاتی نبودن وجود برای جوهر: 

مالصدرا در قیاس نخست، ذاتی بودن جوهر برای انواع و اشخاص جوهری را نتیجه می گیرد و در قیاس دوم، ذاتی 

ین است که مفهوم وجود در ذات نبودن وجود بر انواع و اشخاص جوهری را اثبات می کند و نتیجه این دو نکته ا

 جوهر ماخوذ نیست و ذاتی جوهر به حساب نمی آید و این امر مویدی برای بیان ابن سینا می باشد. 

 عرض الزم نبودن مفهوم وجود برای ماهیت جوهر: 
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 مفهوم وجود، نه تنها ذاتی جوهر نیست، عرض الزم ماهیت جوهر نیز نمی باشد. 

 م وجود برای ماهیت جوهر: دلیل عرض الزم نبودن مفهو

موجود »الزم حقیقت جنسی جوهر باشد، هر کس به جوهر بودن شیئی علم پیدا کند به « موجود بودن»اگر 

آن نیز آگاه می شود، در حالی که ما بسیاری از موارد جوهری را ادراک می کنیم در صورتی که از وجود « بودن

یاز به برهان داریم و یا حتی در مواردی برای اثبات معدوم بودن آن آنها غافل هستیم یا برای اثبات وجود آنها ن

 موارد برهان اقامه می کنیم. 

قیاس فوق نیز از نوع قیاس استثنائی می باشد که با ابطال تالی، به ابطال مقدم می پردازد و رسالت این برهان، 

 باشد.  اثبات این نکته است که مفهوم وجود نمی تواند عرض الزم ماهیت جوهر

در تعریف حدی ماهیات جوهری « موجود بودن»با اثبات ذاتی نبودن وجود برای انواع جوهری، روشن می شود که 

در تعریف « موجود بودن»ماخوذ نیست و با اثبات عرض الزم نبودن وجود برای انواع جوهری، روشن می شود که 

 رسمی ماهیات جوهری هم ماخوذ نمی باشد. 

 ز جوهر و حاصل بیان ایشان در پاسخ تقریر نخست از اشکال اول: تعریف ابن سینا ا

از دیدگاه ایشان جوهر به دلیل این که جنس عالی است، تعریف حدی نمی تواند داشته باشد. او همچنین با رد 

اخذ مفهوم وجود در تعریف جوهر، معتقد است تعبیری که برای معرفی جوهر صالحیت دارد که در واقع تعریفی 

ارج این است که در موضوعی که بی تنبیهی می باشد این است که جوهر، ماهیتی است که شان وجود آن در خ

نیاز از آن باشد نیست. یعنی ماهیتی است که می تواند در خارج موجود شود و اگر در خارج موجود شود، وجود 

آن در موضوع نیست و این تعریف از جوهر در همه حال، حتی زمانی که جوهر در ذهن موجود باشد نیز صادق 

ن که نیازمند به موضوع است، منافی با این حقیقت نیست که اگر آن شی است. زیرا وجود ذهنی و حلول عقلی آ

 در خارج محقق شود در محلی که متقوم به نفس خود باشد حلول نمی کند. 

ابن سینا برای روشن شدن مطلب فوق از تمثیل آهن ربا استفاده می کند. زیرا همچنان که در تعریف آهن ربا 

کنارش باشد را جذب می کند و این تعریف حتی زمانی که آهن ربا در دست گفته می شود که هر گاه آهنی در 
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انسان بوده و کنار آهن نیست نیز صادق است، جوهر هم ماهیتی است که شانش آن است که اگر در خارج موجود 

 شود، وجود آن در موضوع نیست و این تعریف بر جوهر، حتی زمانی که در وجود ذهنی نیازمند به موضوع است،

 صادق می باشد، زیرا جوهر ذهنی چون در خارج موجود شود در موضوع مستغنی از وی حلول نخواهد کرد. 

پس حاصل پاسخ ابن سینا به تقریر نخست از اشکال اول این است که جوهر ذهنی با این که نیازمند به موضوع 

تعریف جوهر گفتیم که ماهیتی است  بوده و عرض می باشد، با جوهر بودن آن تنافی و ناسازگاری ندارد زیرا در

که اگر در خارج موجود شود، نیاز به موضوع ندارد و نیاز به موضوع داشتن جوهر در ذهن با تعریف ما از جوهر 

 سازگار است. 

 نقد و بررسی پاسخ بوعلی از سوی صدرا : 

لی قولیت نیست. زیرا جوهر معقوصدرا به این نکته توجه می دهد که بیان بوعلی ناظر به ماهیات معقول با وصف مع

که متصف به کلیت هستند، هرگز با وصف معقول و کلی بودن به خارج راه پیدا نمی کنند و به همین دلیل نمی 

توان گفت که آنها در خارج بی نیاز از موضوع هستند. زیرا فرض تحقق ماهیت معقول یا وصف معقول و کلی بودن 

و دقیقا به خاطر همین نکته است که از تصور ماهیات معقول و کلی به  در خارج از ذهن، فرض معقولی نیست

عنوان دلیلی برای ضرورت وجود ذهنی استفاده می شود. پس در بیان بوعلی سینا باید توجه داشت که نمی توان 

 گفت جوهر عقلی زمان تحقق در ذهن نیاز به محلی است که مستغنی از آن می باشد و گاهی هم در خارج بدون

موضوع یافت می شود. این ایراد را صدرا به تمثیل بوعلی سینا نیز تسری می دهد. به عقیده صدرا نمی توان جوهر 

معقول را به آهن ربایی تشبیه کرد که گاهی در دست انسان باشد و آهنی را جذب نکند ولی با این حال، آهن ربا 

 و آهن را جذب کند. بر آن اطالق شود و گاهی هم در خارج از دست انسان بوده 

مالصدرا معتقد است که تمثیل کلی عقلی به آهن ربا و به تبع آن تجویز خروج کلی عقلی از ذهن به عین را از 

باب خلط بین حیثیات مختلف ماهیات می داند که باعث مغالطه ای می شود که از نوع اهمال و بی توجهی به 

کته مذکور باید اشاره ای به اعتبارات گوناگون ماهیت داشته اعتبارات گوناگون ماهیت است. برای روشن شدن ن

 باشیم. 
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 اعتبارات گوناگون ماهیت: 

 ماهیت را به سه اعتبار می توان مالحظه کرد: 

: که همان طبیعت به شرط کلیت است و بنابراین محال است به خارج راه پیدا کند. پس ماهیتی کلی عقلی -الف

 اظ وصف کلیت، کلی عقلی نامیده می شود. که معروض وصف کلیت است با لح

بوده و هیچ قید و شرطی ندارد، اعم « ماهیت من حیث هی هی»که همان  ماهیت البشرط یا کلی طبیعی: -ب

از آن که آن قید یا شرط کلیت یا جزئیت و ... باشد. بنابراین ماهیت ال بشرط می تواند در خارج با وصف جزئیت 

 ت شود. و در ذهن با وصف کلیت یاف

 که همان وصف کلیتی است که به معنای امتناع نداشتن از صدق بر افراد کثیر است.  کلی منطقی: -ج

صدرا با تفکیک اعتبارات گوناگون ماهیت بیان بوعلی سینا در تحقق خارجی جوهر ذهنی در خارج بدون موضوع 

ز دست انسان باشد، آهن رباست را شبیه و نیز تمثیل آن به آهن ربایی که چه در دست انسان باشد و چه خارج ا

ماهیت ال بشرط با کلی طبیعی می داند. و معتقد است که تشبیه آن به ماهیات و صور عقلی که همان کلی است، 

درست نیست. البته صدرا اضافه می کند که تمثیل کلی طبیعی به آهن ربا از جهتی که مقرب به ذهن است، 

 اشکالی ندارد. 

زیرا آهن ربا از این جهت که چه در دست انسان باشد و چه در خارج از دست انسان آهن رباست با کلی طبیعی 

مناسب تمثیلی دارد چرا که شبیه کلی طبیعی است که چه در ذهن با وصف کلیت و چه در خارج با وصف جزئیت 

 موجود باشد همان کلی طبیعی است. 

 بطه با پاسخ بوعلی به تقریر نخست اشکال اول: پاسخ صدرا به یک اشکال مقدر در را

نجم در فصل ششم از مقاله پ -صدرا به عنوان یک اشکال مقدر، می گوید شاید برخی با توجه به این دیدگاه بوعلی

، که فصل جوهر را از تحت مقوله جوهر خارج می داند و صدق مفهوم جوهر بر فصول 231-235الهیات شفا ص 

واند به این نتیجه برسند که بنابراین صدق معنای مقوله دیگر بر انواع جوهری از دیدگاه جواهر را عرضی می خ

بوعلی معنا ندارد در نتیجه صدق برخی از لوازم عرضیت بر جوهری که درذهن تعقل می شود محذوری نیست که 
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ل به عنوان مساله و مشک بوعلی در دفع آن به اقامه برهان بپردازد. یعنی در فرض مذکور تقریر نخست اشکال اول،

 مطرح نمی شود. 

 پاسخ صدرا به اشکال مقدر فوق : 

صدرا چنین پاسخ می دهد که اگر فصل به ذات خود در تحت مقوله جوهر مندرج نباشد، اندراج آن در تحت مقوله 

والت مق ای دیگر الزم نمی آید. زیرا هیچ مانعی عقلی و یا نقلی برای تحقق حقایق بسیطی که مندرج در تحت

نباشند، وجود ندارد. چنانکه بوعلی نیز بر این نکته تصریح می کند که حقایق بسیط فاقد جنس بوده و در تحت 

( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، ص 331-336، ص 1هیچ مقوله ای مندرج نیستند. )مالصدرا، همان، ج 

143-129 ) 

 : وجود ذهنیپاسخ صدرا به دو تقریر از اشکال اول مربوط به 

مالصدرا نخست به پاسخ اجمالی اشکال فوق می پردازد و آن گاه با بیان مقدماتی به نحو تفصیلی، به اشکاالت 

 مذکور پاسخ می دهد. 

 بیان اجمالی مالصدرا در پاسخ اشکال اول مربوط به وجود ذهنی: 

ی تواند هم جوهر و هم عرض باشد بیان اجمالی صدرا در پاسخ اشکال، این است که یک شی به لحاظ دو حمل، م

و بین این که شیئی به حمل اولی قائم به نفس خود بوده و به حمل شایع قائم به غیر خود باشد منافات و تناقضی 

( وحدت، شرط است که از جمله آنها وحدت حمل است، به همین دلیل، هر گاه دو 9نیست. زیرا در تناقض، نه )

ونه بر یک شی حمل شوند، تنافی و تناقض الزم نمی آید. مثال های فراوانی وجود شی ء متنافی و متناقض به دو گ

دارد که مفاهیم مختلف به حمل اولی بر خود حمل شده ولی به حمل شایع نقیض آنها بر آنها حمل می گردد. 

 مانند مفهوم عدم و معدوم که به حمل اولی، عدم و معدوم بوده به حمل شایع موجودند. 

شایع، دو شرط ذکر کرده اند: نخست وجود که اصل است و دوم اثر که فرع آن است. وقتی مفهوم یک برای حمل 

که نزد عده ای  –ماهیت جوهری، مثل گیاه، به ذهن منتقل شود، مفهوم ماهوی آن جوهر، در سایه وجود علم 

د صدق می کند و آثار ظهور ظلی و ذهنی می یابد و ماهیت علم به حمل شایع بر آن وجو –کیف نفسانی است 
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علم نیز بر آن وجود مترتب می شود. اما ماهیت گیاه چون از ظهور ظلی برخوردار است، دارای وجود حقیقی گیاه 

و آثار گیاهی نیست، به همین دلیل گیاه در نفس، به حمل شایع وجود ندارد و تنها ماهیت آن به حمل اولی بر 

لحاظ خارج و به حمل شایع دارای نه مصداق است. در ذهن بر مفهوم  آن صادق است. بنابراین مفهوم عرض که به

جوهر نیز مشتمل بوده و دارای ده مصداق می باشد. زیرا مفهومی که در ظهور ظلی وجود ذهنی، جوهر است، به 

حمل شایع عرضی از عوارض نفس است. منافات و تناقض در بین مقوالت وقتی است که آنها به حمل شایع بر 

متخالفی که در ذیل آنها مندرج اند، حمل شده ذاتی آن حقایق باشند. بیان فوق چنانکه ذکر شد ، اضافه  حقایق

بر پاسخ به تقریر نخست اشکال اول، می تواند پاسخ به تقریر دوم اشکال نیز باشد. مثال اگر ماهیتی که از مقوله 

را به حمل اولی دارد ولی به حمل شایع  ای عرضی باشد، در مقام تصور ذهنی، ماهیت عرضی مربوط به خودش

، ص 1مصداق کیف نفسانی می باشد. و تفاوت دو حمل اشکال را مرتفع می سازد. )جوادی آملی، فلسفه صدرا، ج 

267-266 .) 

 پاسخ محقق دوانی برای دفع تقریر دوم اشکال اول: 

د ولی محقق دوانی با دست نیافتن به گرچه پاسخ دقیق مالصدرا، اشکال اول با هر دو تقریرش را دفع می نمای

 پاسخ دقیق فوق، برای دفع تقریر دوم اشکال اول، پاسخ دیگری ارائه کرده است که حاصل آن چنین است: 

تشبیه امور ذهنی  محقق دوانی معتقد است که اطالق کیف نفسانی به طور علمی به مسامحه و مجاز بوده و از باب

هر ماهیت که به ذهن می آید . تنها در تحت مقوله مختص به خود مندرج بوده به حقایق خارجی است. بنابراین 

و در ذیل مقوله کیف قرار نمی گیرد. دلیلی که ایشان بر کیف نبودن صور علمیه اقامه می نماید این است که 

ی نیاز از همان گونه که بوعلی در تعریف جوهر می گوید: جوهر، ماهیتی است که هر گاه در خارج موجود شود، ب

موضوع است، تعاریفی که برای مقوالت دیگر ذکر شده، مشروط به وقتی است که آن مقوالت در خارج از ذهن 

ماهیتی است که هر گاه در خارج موجود شود در یک موضوع مستقل از « کیف»موجود می شوند و بر این اساس، 

از مقوالت و اجناس عالی که در ذهن تصور آن حلول نموده و با لذات مقتضی قسمت و نسبت نیست. پس هر یک 

می شوند، معنای مختص به خود را به متباین با معنای مربوط به دیگر اجناس عالیه است دارا بوده و معنای هیچ 
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یک از آنها در هیچ یک از دوظرف خارج و ذهن بر دیگری صدق نمی کند . و اما شباهتی که موجب شده تا صور 

نامیده شوند، این است که ماهیات و اجناس عالیه در هنگامی که به وجود ذهنی موجود « کیف»ذهنی با تسامح، 

می شوند، از خصوصیتی شبیه به خصوصیتی که کیف در وجود خارج خود دارد، برخوردارند، یعنی مقوالت در 

 ذهن به غیر خود متکی بوده و بالذات قبول قسمت و یا نسبت نمی کنند. 

ابی پاسخ محقق دوانی از اشکال پاسخ فوق را هماهنگ با پاسخ نخستین می داند که از بوعلی و اما مالصدرا در ارزی

سینا نقل شده است و آن را مناسب با اسلوب و شیوه رایج حکما می داند و معتقد است که پاسخ مختار صدرا، 

، 1رد. )مالصدرا، همان، ج پاسخ دقیقی است که توان دفع هر دو تقریر از اشکال اول مربوط به وجود ذهنی را دا

 ( 136-139، ص 1( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، ج  333-334ص 

در ارزیابی پاسخ دوانی می توان به ارزیابی صدرا از پاسخ بوعلی سینا به تقریر نخست از اشکال اول مراجعه کرد 

 که بیان کردیم. 

 : راه حل فاضل قوشچی در پاسخ به اشکال نخست وجود ذهنی

 «قال بعض اهل الکالم فی دفع اشکال المذکور»در ادامه مباحث وجود ذهنی با تعبیر « اسفار»درا در کتاب مالص

 (. 336-341، ص 1به فاضل قوشچی اشاره داشته و به طرح و نقد دیدگاه ایشان می پردازد. )مالصدرا، اسفار، ج 

منکرین وجود ذهنی و در پاسخ به این  الزم به ذکر است که خواجه طوسی )ره( در مبحث وجود ذهنی در پاسخ

اگر امری در ذهن یافت شود، لوازم آن نیز باید به ذهن منتقل شود مانند آتش که با تحقق آن در »اشکال که 

به این نکته اشاره کرده است که سوزندگی الزم « ذهن، باید سوزندگی همراهش باشد، در صورتی که چنین نیست

ماهیت یا الزم وجود ذهنی ماهیت نیست که در ذهن نیز آثار سوزندگی داشته وجود خارجی آتش است و الزم 

، موسسه النشر االسالمی، 28باشد. )خواجه طوسی، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، شارح: عالمه حلی، ص 

 قم( 

 یت، کافی نمی دانداما فاضل قوشچی، شارح دیگر تجرید االعتقاد پاسخ خواجه به اشکال فوق را در مورد لوازم ماه

و معتقد است که مثال زوجیت که الزمه ماهیت عدد چهار است، با تصور عدد چهار در ذهن ، ذهن باید زوج گردد. 
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البته به اشکال قوشچی چنین پاسخ داده شد که الزمه زوج بودن برای عدد چهار، اتصاف ذهن به زوجیت نیست، 

 ت است. بلکه الزمه آن اتصاف عدد چهار ذهنی به زوجی

اما فاضل قوشچی در شرح تجرید با ارائه تحقیقی مدعی است که بر اساس آن می توان تمام اشکاالت وجود ذهنی 

از جمله سه اشکال اندراج انواع جوهری در تحت لوازم عرضیت و در نتیجه جوهر و عرضی بودن شی واحد و 

شود. در توضیح سه اشکال مورد اشاره قوشچی  همچنین کلی و جزئی بودن و علم و معلوم بودن امر واحد، حل می

باید گفت: اشکال اول همان اشکال نخست مربوط به وجود ذهنی است که روشن است. اشکال دوم این است که 

ماهیت جنس یا نوع جوهری، در ذهن به صورت کلی ادراک می شود ولی از آنجا که همین ماهیت در ذهن موجود 

جزئیت است . جمع بین کلیت و جزئیت امر واحد است که متناقض می باشد. است و وجود مساوی با تشخص و 

و اشکال سوم، این است که ماهیاتی که به وجود ذهنی موجودند، به لحاظ حکایت از خارج، معلوم هستند و به 

 لحاظ کیف نفسانی و وصف نفس بودن، علم هستند و این مستلزم معلوم و علم بودن امری واحد است. 

اسخ قوشچی به اشکاالت فوق بر اساس تحقیق ایشان این است که : در هنگام تصور اشیا در نزد ما دو حاصل پ

پدیده به وجود می آید: امر اول، همان وجود ذهنی است که امری کلی بوده و به دلیل حکایت از خارج، معلوم 

اعت از برای موضوع خود نمی است و وجود ذهنی، حال در ذهن نبوده و در نتیجه عرض از برای محل خود و ن

باشد. امر دوم موجود ذهنی نبوده و متصف به کلیت و جزئیت نمی شود بلکه به عنوان علم، یک موجود جزئی 

خارجی می باشد که از زمره کیفیات نفسانی بوده و عرض قائم به ذهن و نفس است. ایشان تالش می کند با 

ر بودن و معلوم بودن را به یکی از آن و اموری چون جزئیت و تفکیک بین دو امر فوق اموری چون کلیت و جوه

 عرضی بودن و علم بودن را به دیگری باز گرداند تا مشکل و تناقض پیش نیاید. 

 ارزیابی پاسخ فاضل قوشچی از سوی محقق دوانی: 

 محقق دوانی در حاشه بر مختار فاضل قوشچی دو اشکال نموده است. 

وجود دو امر مغایر در هنگام تصور یک ماهیت خارجی، بر خالف یافته های درون و مخالف وجدان  اشکال اول:

 است. 
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وجود دو امر مغایر اشاره شده احداث قول سوم و ارائه نظریه جدیدی در مبحث وجود ذهنی است.  اشکال دوم:

 پاسخ دهد بلکه برای پاسخ به یعنی فاضل قوشچی نتوانست با حفظ نظر حکما درباره وجود ذهنی، به اشکاالت

 اشکاالت صورت مساله را عوض کرده است. 

 ارزیابی پاسخ فاضل قوشچی از سوی مالصدرا: 

صدرا با اذعان به وارد بودن اشکاالت محقق دوانی بر پاسخ فاضل قوشچی انتقادات دیگری نیز بر این نظر وارد 

 کرده و در نهایت نظر تحقیقی خود را به اختصار اشاره می کند. 

 اشکاالت مالصدرا به پاسخ فاضل قوشچی: 

معقول و مجرد دیگری در فضای نفس موجود اگر به غیر از وجود علم که کیف نفسانی است، موجود،  اشکال اول:

باشد که قائم به ذات خود باشد، باید رابطه ای با نفس داشته باشد تا در نفس محقق شود و از آنجائی که ربط و 

پیوند تکوینی برمدار علت است، نفس که مقدم بر آن صور مجرد و معقول و قائم به ذات است، باید علت آن صورت 

در صورتی که نفس در قالب هیچ یک از علل چهار گانه فاعلی و مادی و صوری و غایی، نمی  معقول و مجرد باشد

تواند علت آن صور مجرد و معقول شمرده شود. توضیح این که نفس فقط می تواند قابل برای عوارض نفسانی یا 

د و معقول ر مستقل و مجرهیئات عقالنی باشد که با فاعلیت عقل فعال به فعلیت می رسند ولی نمی تواند قابل صو

باشد. نفس، چون قابل صور عقلی است نمی تواند علت فاعلی و مفیض آن صور باشد. نفس علت قابلی برای آن 

صور مجرده معقول به حساب نمی آید، چون فرض قوشچی این است که آن صور، مستقل و قائم بالذات اند و در 

ود کاملی، وجود ناقص نمی تواند باشد نفس نمی تواند غایت و نفس حلول ندارند و از آنجائی که غایت هیچ موج

 علت غایی آن صور مجرده باشد. 

صور علمی عقلی، صور حادث و متجددی هستند که بنابر حکمت مشاء از طریق تجرید و انتزاع، و  اشکال دوم:

ت ل قوشچی این اسبنابر حکمت متعالیه، از طریق حرکت جوهری نفس حاصل می شوند، در صورتی که فرض فاض

که صورت عقلی مذکور، مجرد و قائم به ذات می باشند و لذا این صور و حقایقی که عقل بالفعل هستند، نمی 
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توانند پذیرای تغییر و تجدد و حدوث باشند بنابراین صور عقلی و معقوالتی که در نفس حاصل و حادث می شوند، 

 نیستند.  -که قوشچی فکر می کرد آنگونه –صورتهای عقالنی مجرد غیر قائم به نفس 

 اشکال سوم: 

فاضل قوشچی سعی داشت با استناد کلیت به امر حاصل در نفس یعنی صورت عقلی و مجرد، و استناد جزئیت به 

امر قائم به نفس یعنی به کیف نفسانی که علم نامیده می شود، مشکل کلی و جزئی بودن امر واحد یعنی صور 

را معتقد است چون نقل کالم به صورت علمی حاصل در نفس شود، آن صورت به تنهایی علمی را حل کند، اما صد

می تواند متصف به کلیت و جزئیت شود، زیرا به دلیل معقول بودن، کلی است ولی به خاطر قیام نداشتن به نفس 

 ین اشکالو موجود بودن به عنوان یک حقیقت مستقل، جزئی است چون وجود، مساوی با تشخص است . بنابرا

 کلی و جزئی بودن امر واحد به حال خود باقی است. 

 اشکال چهارم: 

فاضل قوشچی در هنگام تصور یک حقیقت، به تحقق دو امر که یکی حاصل در نفس و دیگری قائم به نفس است، 

د رقائل می شود. به نظر صدرا، مشکل این قول اینجاست که نفس انسان نیز نظیر صورت معقول، یک موجود مج

از ماده و قائم به ذات است. بنابراین مالکی وجود ندارد که اوالً، تصور ظرفیت نفس نسبت به صورت مجرد حاصل 

در آن را ممکن سازد و ثانیاً، بر فرض امکان ظرفیت یک صورت مجرد برای صورت مجرد دیگر، مالکی برای ترجیح 

 برای دیگری وجود نخواهد داشت.  -د استکه بنابر قول قوشچی، نفس مجر -ظرفیت یکی از دو امر مجرد

در نهایت، صدرا معتقد است که گفتار فاضل قوشچی بر تحقق دو امر در هنگام ادراک اشیاء، به انکار وجود ذهنی 

بازگشت می نماید. زیرا او به جای پذیرش وجود ذهنی، برای توجیه علم به تحقق دو وجود خارجی نظر می دهد. 

ی به راه حل ابتکاری خویش در حل اشکاالت وجود ذهنی دارد که ما در تحت عنوان بیان صدرا در ادامه اشارات

که البته برای پاسخ به سایر اشکاالت نیز کارآیی دارد به راه  -تفصیلی صدرا در پاسخ به اشکال اول وجود ذهنی

 ( 143-161، ص 1حل صدرا می پردازیم. )جوادی آملی، رحیق مختوم، ج 

 را در پاسخ به اشکال اول وجود ذهنی: بیان تفصیلی صد
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شیوه صدرا چنان است که نخست با طرح اشکال و تفکیک دو تقریر آن به پاسخهای سایر حکما به اشکال مزبور 

می پردازد و با نقد و بررسی آن پاسخها، اجماال به راه حل ابتکاری خویش اشاره می کند، اینک صدرا طی چهار 

 تکاری خویش در پاسخ به اشکاالت وجود ذهنی را ارائه می دهد. مقدمه به تفصیل راه حل اب

 مقدمه اول: 

جمهور حکما، علم را ماهیتی می دانند که دارای وجود است و آن ماهیت، بنابر نظر برخی، از مقوله انفعال یا اضافه 

اهوی تالفات بر قبول ماست و بنابر مشهور بین حکما، از مقوله کیف نفسانی است. نکته، این است که همه این اخ

بودن حقیقت علم استوار است ولی صدرا در حکمت متعالیه، علم را وجودی می داند که مفهوم از آن انتزاع می 

شود و علم را بیرون از مقوله ماهیات می داند و دلیل این مطلب، وجود علم در واجب و ممکن است و روشن است 

ن از سنخ ماهیات است، چون واجب، ماهیت ندارد. )جوادی آملی، که هر چه در واجب و ممکن یافت شود، بیرو

 ( 342، ص 1( و )مالصدرا، اسفار، ج 267-268، ص 1فلسفه صدرا، ج 

 

 مقدمه دوم 

هر وجود جوهری یا عرضی، هر چند که در حد ذات خود ماهیت نداشته باشد، اما همواره یک ماهیت، آن را 

طبیعی است در اصطالح عرفا، عین ثابت می گویند. البته اعیان ثابته اعم  همراهی می کند و آن ماهیت را که کلی

از ماهیت اند، زیرا اعیان ثابته که صور حقایق اشیاء نزد حق تعالی هستند، اعم از صور کلی و جزئی است، از این 

 . )جوادی آملی،رو هویات اشخاص که حقایق جزئی هستند، نیز مشمول اعیان ثابته بوده، نزد حق تعالی موجودند

 ( 268، ص 1فلسفه صدرا، ج 

 

 

 

 مقدمه سوم 
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اصالت وجودی ها معتقدند که صفاتی مثل علیت و معلولیت و تقدم و تاخر و ... به ماهیت مربوط نیست، و همانطور 

که ماهیت در اصل تحقق، تابع وجود است، احکام یاد شده نیز باالصاله متعلق به وجود است و به تبع وجود به 

 ماهیتی که موجود شده است، نسبت داده می شود. 

از سه مقدمه مزبور گرفته می شود این است که همان گونه که در موجودات خارجی اعم از محسوسات  نتیجه ای که

و معقوالت وجود آنها موجود حقیقی بوده ماهیت آنها از طریق اتحاد با وجود، بالتبع و بالعرض موجود است، 

د نفس برای آن حضور دارند، به ماهیات معلومه ای که در ارتباط با نفس و قوای ادراکی آن بوده در معرض شهو

تبع وجودشان مشهود و معلوم نفس می گردند. بنابراین معلوم حقیقی، صورت علمی نیست و بلکه وجود است که 

صورت ذهنی به تبع آن موجود می شود. با این بیان صورت ذهنی که نزد دیگران معلوم بالذات است در واقع 

صورت ذهنی از آن به نحوی که ماهیت حاکی از وجود است، حکایت  معلوم بالعرض می باشد و وجود خارجی که

 (. 268-269، ص 1دارد، به دو واسطه معلوم بالعرض است )جوادی آملی، فلسفه صدرا، ج

انتقال علم به متن وجود ابتکار اولی است که در حکمت متعالیه برای تبیین مساله علم به کار می رود و ابتکار 

ت صور»تکار نخست می باشد تحول در تعریف جمهور برای علم است. جمهور حکما علم را به دومی که مالزم با اب

تعریف می کردند و این تعریف بر صورت ذهنی تطبیق می نماید ولی با انتقال علم « حاصل از شی ء در نزد عقل

 ذهنی نیز به تبع از سنخ ماهیت به سنخ وجود، علم چیزی جز همان هستی حاضر در نزد نفس نیست. زیرا صورت

هستی در نزد نفس حضور پیدا می کند و این دو ابتکار محل بحث را در مساله اتحاد عالم، علم و معلوم، و مدار 

 تحول را در تکامل علمی نفس آشکار می کند. 

 ارتباط نحوه وجود علمی با نفس: 

وجود علمی که رابطه با نفس دارد اگر وجودی ضعیف باشد مثل وجودات حسی و خیالی، پیوند نفس با آنها از 

طریق مصدریت نفس نسبت به آنها حاصل می شود به عبارتی دیگر نفس آن وجودات حسی و خیالی را به صورت 

ری که نفس، نسبت به وجودات نوین و تازه در ظرف هستی خود تمثل بخشیده و ایجاد می کند. در نسبت صدو

 حس و خیالی دارد مجالی برای توهم حلول نیست. 
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وجود علمی مرتبط با نفس اگر وجودی قوی باشد، مثل معقوالت، نفس با ارتقاء به سوی آنها و اتصال با آنها بدون 

 آن که آنها حلول در نفس نمایند مظهر آنها می شود. 

و وجودی که از طریق اتصال با آنها برای نفس حاصل می شود، چون  وجودات عقلی، حقایق مجرد شخصی هستند

اتصال قوی و از نزدیک نباشد صورتی را که به همراه می آورد در قیاس با وجودات خارجی، بر خالف صور حسی 

 و خیالی، احتمال صدق بر اشخاص مختلفی را می یابد که مربوط به اصناف گوناگون نوع او هستند. 

ن به دلیل تجردی که دارد در هنگام تقابل و ترابط با موجودات خارجی ماهیتی در آینه جان ظهور در نفس انسا

می کند که فاقد کماالت اولی و ثانوی خود بوده و به حمل شایع، مصداق خود نیست ولی با این حال در ظل 

ابراین صورت علمی به دلیل وجود و واقعیتی که برای علم در نفس محقق است، بالعرض و المجاز موجود است. بن

فقدان وجود حقیقی، تنها به حمل اولی بر خود حمل می شود ولی به حمل شایع مصداق از برای هیچ یک از 

کماالت اولی و ثانوی خود نیست. بنابراین وقتی گفته می شود: انسان ذهنی، جوهر، جسم نامی، متحرک به اراده 

حمل اولی صدق می نماید، و به حمل شایع انسانی که در ذهن در ظل تمام این مفاهیم بر آن به «. و ناطق است

 وجود علم موجود است نه انسان و نه جوهر و نه متحرک به اراده و نه ناطق می باشد. 

صدرا با اینکه ظهور صور علمی در نفس انسان را به ظهور صور مراتی در آینه تمثیل می کند ولی بسیار تاکید 

باید توهم قول به شبح و مثال را در مورد ادراک ایجاد کند. زیرا قائلین به شبح، معتقدند که دارد که این تمثیل ن

اشیاء موجود در خارج، ماهیت و ذاتی دارند که شبح و امثال آن ) و نه نفس همان ذات و ماهیت( به ذهن منتقل 

ه اصطالح اهل معرفت، عین می شود در حالی که بر مبنای قبول وجود ذهنی صورت علمی همان ماهیت و یا ب

ثابت شی در دو موطن خارج و ذهن بدون هیچ گونه تغییر و دگرگونی بلکه به وحدت خود حضور دارد. البته 

ماهیت به حسب ذات خود در هیچ یک از دو موطن ذهن و خارج بهره ای از هستی و واقعیت ندارد و اتصاف آن 

می کند. در پایان مقدمه سوم صدرا بیان می کند که یک  به موجودیت به تبع وجودی است که با آن همراهی

ماهیت می تواند به چند نحوه وجود موجود شود به عنوان مثال ماهیت انسان گاهی با وجود خارجی متحد می 

شود و گاه نیز بر اساس رای افالطون مبنی بر تحقق مثل افالطونی ماهیت انسان به وجودی موجود می شود که 
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لی که روح القدس نامیده می شود بر آن صدق می کند و گاهی نیز همان ماهیت به وجود ذهنی جوهر مفارق عق

موجود می شود و در این صورت اخیر علم که بنابر مشهور بین حکما در ذیل مقوله کیف مندرج است، به عنوان 

گر رسوخ نفسانی اعرضی نفسانی که غیر قابل قسمت و نسبت است بر آن به حمل شایع صدق می کند. کیفیات 

نامیده می شوند. )مالصدرا، اسفار، ج « ملکه»و اگر رسوخ در نفس داشته باشند « حال»در نفس نداشته باشند 

 ( 176-181( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، ص 342-344،ص 1

 مقدمۀ چهارم: حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی

-به بحث دربارۀ حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی می« تحقیق و تفصیل»صدرا در نهایت تحت عنوان 

 (.344-348، ص 1پردازد.)مالصدرا، همان، ج

معنای حمل، گرچه از مقوالت ثانیه منطقی است، لیکن بحث از اصل وجود آن، بحثی فلسفی است. صدرا، ابتدا 

آن را حمل متعارف نیز کند. حمل شایع صناعی که حمل را به دو قسم، اولی ذاتی و شایع صناعی تقسیم می

رود. در این حمل، موضوع و محمول، گویند، حملی است که بین عموم شایع بوده و در صناعات علمی به کار میمی

با آنکه به عنوان دو ماهیت یا دو مفهوم و یا یک ماهیت و یک مفهوم، با یکدیگر مغایرند، ولی به لحاظ وجود متحد 

گردد که موضوع، مصداق برای محمول بوده، محمول بر موضوع صادق است. در هستند. حمل شایع به این باز می

انسان نوع »حمل شایع، گاه نفس مفهوم موضوع، مصداق برای محمول است، مانند قضایای طبیعیه مثل قضیۀ

اش، در ظرف وجود ذهنی خود، مصداق برای مفهوم نوع ، که مفهوم انسان، با صرف نظر از وجود خارجی«است

و گاهی طبیعت موضوع، نه به لحاظ مفهوم و بلکه به لحاظ سریان در افراد خارجی، مصداق برای محمول است 

در حمل شایع «. مجموع زوایای هر مثلث، مساوی دو قائمه است»است مانند قضایای مهمله یا محصوره، مثال

ویند گشد که آن را حمل بالذات میتواند ذاتی باب ایساغوجی یا ذاتی باب برهان برای موضوع باصناعی، محمول می

نامند. حمل اولی ذاتی، وقتی است که یا آنکه غیرذاتی باشد که آن را حمل بالعرض می«. زید انسان است»مثل: 

 باشد،اتحاد موضوع و محمول، در مدار مفهوم باشد. البته چون حمل، عبارت از وحدتی است که در کثرت حاصل می
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عی تغایر بین موضوع و محمول الزم است مانند تغایر به اجمال و تفصیل. مثل قضیۀ در این نوع از حمل نیز نو

 «.انسان، حیوان ناطق است»

در حمل اولی، عالوه بر اتحاد در مصداق، اتحاد در مفهوم، نیاز است. ذاتی نامیدن این نوع حمل به این دلیل است 

نس و فصل بر نوع، و حمل جنس و فصل بر یکدیگر، که جز بر مدار ذاتیات باب ایساغوجی جریان ندارد. حمل ج

حمل ذاتی اولی است. جنس و فصل با آنکه نسبت به یکدیگر عرضی هستند، ولی به دلیل اینکه پیوند آنها بر مدار 

 مفهوم است، حمل آنها ذاتی است. اولی بودن این نوع حمل، به جهت اولی الصدق بودن آن است.

حمل این است که با توجه به تفاوت دو نوع حمل، در بسیاری از موارد، دومفهوم  اهمیت تفکیک دو معنای فوق از

جزئی، »بر یکدیگر، به لحاظ یک حمل، صادق، ولی به لحاظ حمل دیگر، کاذب هستند. مثالً اگر نوع حمل در قضیۀ 

حمل  ،«است جزئی، کلی»، حمل اولی ذاتی باشد، قضیه فوق، کاذب است ولی اگر نوع حمل در قضیه «کلی است

 شایع صناعی باشد، قضیه، صادق است.

همچنین در بسیاری از مفاهیم، حمل یک مفهوم بر خودش به حمل اولی، صادق است ولی حمل آن مفهوم بر 

 «جزئی جزئی است»به حمل اولی صادق است ولی « جزئی، جزئی است»خودش به حمل شایع، کاذب است. مثال 

 (271-273، ص 1ملی، فلسفۀ صدرا، جبه حمل شایع، کاذب است.)جوادی آ

های هشت گانۀ مورد نیاز در دو قضیه مالحظۀ نکات فوق سبب گردیده است که حکماء وحدت حمل را به وحدت

اند. الزم به ذکر است که منطق دانان در کتب منطقی تصریح داشتند که دو قضیۀ متناقض، باید متناقض افزوده

اختالف داشته باشند ولی در هشت مورد موضوع، محمول، زمان، مکان،  در سه مورد کم و کیف و جهت با هم

های صدرا در باب حمل، وحدت شرط، قوه و فعل، کل و جزء، و اضافه باید اتحاد داشته باشند، ولی بعد از موشکافی

پ ، چا2حمل نیز از جملۀ موارد اتحاد بین دو قضیۀ متناقض شمره شده است.)منتظری مقدم، محمود، منطق 

 (213-214، قم، 1388اول، بهار 

صدرا معتقد است که با توجه به شرایط مختلف وحدت معتبر در تناقض و از جمله شرط یگانگی در حمل، بسیاری 

 گردد.از اشکاالت و از جمله برخی از اشکاالت مربوط به وجود ذهنی، دفع می
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 کال نخست وجود ذهنی(:حاصل مقدمات چهارگانه:)پاسخ نهایی صدرا به تقریرات دوگانۀ اش

پاسخ اشکال براساس مقدمات یاد شده این است که طبایع کلی از جهت ابهامی که دارند، یعنی ماهیت و کلی 

طبیعی از جهت طبیعت خود در تحت هیچ یک از مقوالت ده گانه مندرج نیست و ماهیت از جهت وجودی که در 

را آن وجود که نفس با حرکت جوهری در اثر مصدر یا مظهر گیرد. زینفس دارد، بالعرض تحت مقولۀ کیف قرار می

ت آورد و صورشود، ماهیت کیف نفسانی را به همراه خود میبودن نسبت به صور حسی، خیالی و یا عقلی واجد می

شود، همانند اصلی هستی خود، نه بالذات، بلکه بالعرض و علمی که در ظل وجود علم به وجود ذهنی ایجاد می

گیرد. توضیح این که: صورت ذهنی، در تحت هیچ مقوله و از جمله در تحت ر تحت مقولۀ کیف قرار میالمجاز د

مقولۀ خود مندرج نیست، زیرا اندراج یک امر در تحت یک مقوله برای آن که اندراجی حقیقی و به حمل شایع 

وم: ترتب اثر حقیقی؛ بنابراین، در باشد، نیازمند به دو قید است: اول: اخذ مفهوم آن مقوله در تعریف آن شیء؛ د

صورت علمی انسان و تعریف آن، با این که مفهوم جوهر مأخوذ است، ولکن اخذ مفهوم جوهر تا زمانی که شرط 

 اند مصداقشود تا طبیعت کلی انسان و مجموع مفاهیمی که در آن اخذ شدهدوم حضور نداشته باشد، موجب نمی

شند. دو شرط یاد شده، مختص به مفاهیم ماهوی نیست و در مفاهیم غیرماهوی جوهر بوده و در تحت آن مندرج با

باشد ولی صرف عینیت نیز صادق است. به طور کلی، هر حدّ و تعریفی در مقام مفهوم، عین محدود خود می

ه در شود تا حدّ مزبور، مصداق برای محدود و معرف باشد. با این بیان، همۀ مقوالت با آن کمفهومی موجب نمی

آیند. چنانکه تعریف و حدّ حیوان که باشند، از مصادیق و افراد جزئی خود به شمار نمیمقام مفهوم، عین خود می

باشد، ولی به حمل شایع بر به معنای جوهر نامی حساس است، به حمل اولی بر حیوان حمل شده و عین آن می

الزمۀ عدم اندراج صورت ذهنی تحت »بر این که  توان به برخی شبهات مبنیآن صادق نیست، با همین بیان می

، پاسخ داد. زیرا در پاسخ «هیچ مقوله، این است که حتّی افراد خارجی آنها نیز در تحت مقوالت خود مندرج نباشد

گوییم: اندراج، دائر مدار صرف اخذ مفهوم مقوله در حقیقت شیء نیست، بلکه اخذ مفهوم با انکار مالزمۀ فوق، می

ر حقیقت شیء، یکی از دو شرط مورد نیاز برای اندراج است، بنابراین به دلیل این که شرط دوم، یعنی مقوله د

شود، ترتّب آثار ذاتیات طبایع نوعیه بر آنها مشروط به وجود خارجی آنهاست، ترتّب آثار به وجود عینی حاصل می
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آثار ذاتیات طبایع نوعیه بر آنها مشروط یعنی هر گاه در خارج موجود شده و به تشخصات خارجی، تشخص یابند، 

شوند به وجود خارجی آنهاست، یعنی هر گاه در خارج موجود شده و به تشخصات ظلّی وجود ذهنی موجود می

نماید، و فقدان اثر بدون آن که آثار آنها یافت شود، تنها مفاهیم ذاتی به حمل اوّلی بر آنها حمل شده و صدق می

، ص 1یل است که اثر مربوط به مفهوم نبوده و از ناحیه وجود است.)مالصدرا، ، اسفار، جدر این حال به این دل

 (187-191( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، ص  345،  347

در مجموع برای پاسخ به دو تقریر مربوط به اشکال نخست وجود ذهنی باید گفت: هر چند ذاتیات ماهیت در ذهن 

د، صدق آنهابر ماهیت موجود در ذهن به حمل اولی است و بر ماهیت موجود در کننیز محفوظ است و تغییر نمی

خارج به حمل شایع، پس جوهر ذهنی، جوهر است به حمل اولی و عرض است به حمل شایع، و این محال نیست. 

آنچه محال است این است که یکی شیء هم جوهر باشد، به حمل شایع و هم عرض باشد به حمل شایع، زیرا 

لزم این است که هم در موضوع نباشد چون جوهر است به حمل شایع ، و هم در موضوع باشد، چون عرض مست

است به حمل شایع. مستشکل گمان کرده است که مثالً صورت ذهنی جوهر یا کمّ، هم جوهر یا کم است به حمل 

وهر یا کم است به حمل شایع، و هم کیف نفسانی است به حمل شایع، در حالی که صورت ذهنی جوهر یا کم، ج

نش کند در موضوع نباشد و نیز کم بوداولی و کیف نفسانی است به حمل شایع. بنابراین جوهر نبودنش ایجاب نمی

کند که قسمت پذیر باشد، زیرا به حمل شایع، جوهر و کم نیست. آری، کیف نفسانی بودنش اقتضا ایجاب نمی

و نسبت پذیر نباشد، چون به حمل شایع، کیف نفسانی است.  کند که نفس، موضوع آن باشد و قسمت پذیرمی

پس لبّ کالم این است که تناقضی نیست بین اینکه صورت ذهنی به حمل شایع، کیف نفسانی باشد و به حمل 

اولی جوهر یا کم یا أین یا کیف غیرنفسانی و .... باشد.)مصباح یزدی، شرح نهایه الحکمه، تحقیق و نگارش: عبودیت، 

 ، قم( 1376، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ اول 49-51، ص 2لرسول، جعبدا
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 اشکال دوم مربوط به وجود ذهنی:

ه زعم که ب -کنیم. اگر این مقادیر عظیم در ذهن موجود باشدما صوری عظیم و وسیع را با خصوصیاتشان تصور می

 آید.انطباع کبیر در صغیر الزم می –مستشکل، الزمه قول وجود ذهنی چنین است 

که  –روشن است که استدالل فوق در قالب قیاس استثنائی است که با محال شمردن تالی قضیۀ فوق، مقدم را 

 داند.باطل می -همان حضور صور خیالی در ذهن باشد

 دو پیش فرض اشکال دوم:

جسمانی داشته و ادراکی را نیز حلول صور جسمانی  شود که قوای ادراکی نفس رااین اشکال تنها بر کسانی وارد می

 اشیاء در قوای نفس بدانند.

الزم به ذکر است که محذور انطباع کبیر در صغیر، مختص به دیدگاه و نظری خاص در تبیین طبی یا فیزیکی قوۀ 

ی ای جوهرا قوهخیال نیست و اگر قوه خیال به عنوان یک جسم مادی به هر صورت تصویر شود، مانند این که آن ر

و یا کیفیتی مربوط به روح بخاری دانسته و یا آن که متن روحی را که در قسمت پیشین مغز جای گرفته، جایگاه 

های نوین مبتنی بر طبیعیات و طب جدید را بپذیریم، در همه حال، حلول صور خیالی بدانیم یا آن که دیدگاه

تر از جسم اندازه و حجم تصویرات یاد شده به مراتب، عظیم اشکال به قوت خود باقی است. زیرا در هر صورت،

 انسانی و اعضا و قوای واقع در آن است.

 پاسخ اشکال دوم مذکور:

ند. اصدرا معتقد است که قائلین دو پیش فرض فوق دلیل کافی و برهانی کامل برای اثبات مفروضات خود نیاورده

ردازد. پداند و در مقام پاسخ به نقض دو پیش فرض آنها میلیل میلذا ایشان، دیدگاه مستشکلین را ادعای بدون د

 کند در قالب دو مقدمه به پاسخ اشکال اقدام کند.و سعی می

مقدمۀ نخست، اعتقاد به تجرد نفس و قوای آن است. گرچه، درباره تجرد نفس بین حکما اخالقی نیست ولی در 

ولی صدرا در علم النفس اسفار تجرد قوای نفسانی و تجرد  مورد تجرّد قوای وهمی، خیالی و حسی اختالف است

 کند.صور مرتسمه در آن را اثبات می
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مقدمۀ دوم، در رابطه با چگونگی ربط صور علمی با نفس است. که مالصدرا در مباحث پیشین در مبحث وجود 

اگر قیام صور علمی به نفس، داند، نه حلولی، و روشن است که ذهنی، قیام صور علمی به نفس را قیام صدوری می

 د.کنقیام حلولی نباشد، انطباع صور کبیر در صغیر مصداق پیدا نکرده، و اشکال دوم، مجال طرح پیدا نمی

بر مبنای صدرا و شیخ اشراق، قوای حسی و خیالی، هیچ یک، مدرک صور علمی نیستند، بلکه ابزار و علت معدّه 

 برای ادراک و مشاهدۀ نفس هستند.

نویسد که شیخ اشراق به تبعیت از حکمای پیشین، معتقد در بیان تفاوت دیدگاه خود با نظر شیخ اشراق، میصدرا 

است که با فراهم آمدن علل اعدادی، نفس، صور و اشباح مقداری را در مثال اعظم که همان مثال منفصل است، 

و اسبابی هستند که نفس به وسیلۀ آنها، کند، در حالی که صدرا اعتقاد دارد که قوای مذکوره آالت مشاهده می

گردد. صور مثالی و برزخی اشیاء را در مثال اصغر، از خود صادر کرده و در همان موطن به شناخت آنها نائل می

بنابراین، نفس، محل صور مثالی نیست، بلکه مصدر آنهاست و صور به نفس، قیام صدوری دارند.)مالصدرا، اسفار، 

 (.276-277، ص 1ی آملی، فلسفۀ صدرا، ج( و )جواد349، ص 1ج

بنابراین اشکال دوم بر مبنای دیدگاه صدرا و شیخ اشراق قابل طرح نیست. چون نفس، محل صورتهای علمی 

 نیست تا تالی فاسدۀ انطباع کبیر در صغیر الزم آید.

ن دو عالم عقالنی و حسی افالطون و بزرگان حکمت و اهل ذوق و شهود، با اعتقاد به عالم مثال، آن را واسطۀ بی

اند، در حالی که در عالم عقل، دانند  و معتقدند که در عالم مثال، صور، دارای اندازه و مقدار، ولی فاقد مادهمی

 معانی کلّی، هم از ماده و هم از مقدار منزه هستند.

آن چنین است: صور خیالی صدرا در اسفار، استدالل شیخ اشراق در اثبات عالم مثال را نقل کرده است که ماحصل 

در مغز انسان حضور ندارد. این صور، مثل صور محسوس در خارج یعنی طبیعت عالم حضور ندارد زیرا در این 

صورت هر کس حواس سالمی داشته باشد، آنها را باید ببیند، در صورتی که این طور نیست. این صور، معدوم هم 

ند پس باید در غیرعالم طبیعت موجود باشند، اما وجود این صور، شدنیستند زیرا در این صورت اصال تصور نمی

تواند باشد زیرا حقایق عقالنی، مجرد از عوارض جسمانی مثل مقدار و اندازه وجود عقالنی و در نزد عالم عقل نمی
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 شراق عالمیو ... هستند. در صورتی که صور خیالی که منزه از ماده هستند، از مقدار برخوردارند. بنابراین شیخ ا

نامد. )مالصدرا، را که صور خیالی در آن موجودند را به جهت شباهتی که به خیال متصل دارد، خیال منفصل می

توان پی برد که عالم مثل غیر از مثل افالطونی است زیرا مثل ( از استدالل فوق می351-352، ص 1اسفار، ج

 ل مربوط هستند.افالطونی، موجودات مجرّد نوری هستند که به عالم عقو

 ارزیابی دیدگاه شیخ اشراق از سوی صدرا:

کند، ولی اصل مطلب را که وجود ذهنی صور دیدگاه شیخ اشراق، گرچه مشکل انطباع کبیر در صغیر را دفع می

کند زیرا درک صور خیالی را به ارتباط نفس با آنها در مثال منفصل و مشاهده حضوری نفس مثالی است، انکار می

د. در این صورت، صور خیالی، هیچ گونه وجودی در ذهن ندارند، لذا اصل مسأله وجود ذهنی با ابهام مواجه دانمی

 شود.می

، ضمن پذیرش تجرد مثالی صور خیالی، به دو مورد «نقد عرشی»( تحت عنوان 353-354، ص 1صدرا در اسفار)ج

د دانق، مدرکات خیالی نفس را همان صوری میشیخ اشرا -کند: الفاختالف خود با دیدگاه شیخ اشراق اشاره می

داند که اوالً، در صقع نفس که در مثال منفصل، به صنع الهی موجودند، در صورتی که صدرا آنها را موجوداتی می

و در خیال متصل هستند و ثانیاً، قیام صدوری به نفس داشته و مصنوع انسان هستند. استدالل صدرا اینجاست 

ود، شدر مثال منفصل بوده و مصنوع خدا باشند، تصوراتی که در اثر تصورات متخلیه حاصل می که اگر صور خیالی

نظیر صور بیهوده و اشکال قبیحه، باید صنع خدای حکیم باشد، که خدای حکیم از صدور فعل قبیح و عبث منزه 

 است. پس باید در خیال متصل و به سبب شیطنت قوه متخیّله و متصرفه ایجاد کردند.

اند، اما صدرا معتقد است که صور مرآتی در شیخ اشراق مدعی است که صور مرآتی نیز در عالم مثال منفصل -ب

عالم طبیعی موجودند، با این ویژگی که موجودات طبیعی دارای دو قسم هستند: برخی از آنها، از وجود اصیل و 

یک وجود اصیل، بالعرض و المجاز موجودند که حقیقی برخوردارند و برخی دیگر به وجود ظلّی و تبعی و در پناه 

صور مرآتی از این قبیل هستند. مثل نقش دومی که انسان احول و دوبین، هنگام مشاهده یک شی طبیعی، در 

 (.278-281، ص 1( و )جوادی آملی، فلسفۀ صدرا، ج353-354، ص 1بیند)مالصدرا، اسفار، جظلّ واقعیت اول، می
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 ذهنی: اشکال سوم مربوط به وجود

شود که: اگر اشیاء غیر از وجود خارجی به وجود ذهنی نیز اشکال در قالب قیاس استثنایی به این صورت طرح می

آید هر نوع از انواع جوهری و یا عرضی، عالوه بر افراد مادی، دارای یک فرد مجرد از ماده و موجود باشند، الزم می

همچنین فرد مجرد ماهیت، در عین تشخیص، کلی و نوع باشد. تالی لواحق مادی نظیر مکان و مقدار و ... باشد و 

 به هر دو قسمتش باطل است. پس مقدم هم که قول به وجود ذهنی است، به تبع آن، باطل است.

 پاسخ صدرا به اشکال سوم:

اسخ، پکند و معتقد است که این صدرا در پاسخ نخست، با نفس تالزم بین مقدم و تالی، قیاس مذکور را رد می

مطابق با مشی جمهور حکما است؛ اما در پاسخ دوم، به بطالن تالی استدالل مذکور حکم کرده و اشکال را مردود 

 داند.داند و این پاسخ را حاصل دقت و تحقیق در مسأله میمی

 پاسخ نخست صدرا به اشکال سوم)مطابق با مشی جمهوری حکما(:

وجودی که در ذهن است، وجود ماهیت معلوم نیست، بلکه موجود در ذهن، گرچه فردی مشخص است ولکن 

اند وجود علم است. پس موجود ذهنی، فرد علم است و فرد ماهیت جوهر یا ماهیت عرضی که در ذهن ادراک شده

نیست زیرا در ذهن، ماهیت جوهر یا عرضی که معلوم هستند به حمل اولی صادق هستند ولی صدق خارجی و 

ذهنی در تحت معانی خود مشروط به دو شرط)اول: صدق مفهوم و معنا و دوم: ترتّب آثار( اندراج مفاهیم و صور 

است که شرط دوم در وجود ذهنی، محقق نیست. بنابراین با امتیاز بین موجود خارجی و موجود ذهنی و توجه به 

شود که انسته میاین که موجود خارجی، فرد حقیقی ماهیت معلوم، ولی موجود ذهنی، فرد ماهیت علم است، د

ماهیت واحد، دارای دو فرد مادی و مجرد نیست، و ماهیت معلوم که دارای فرد مادی است، در ذهن فاقد فرد 

 باشد.است و موجود مجرد که در ذهن است، فرد علم بوده و علم دارای فرد مادی نمی

وان تس و نوع بود فرد مشخص میدر پاسخ به تالی دوم قیاس استثنایی در اشکال مذکور مبنی بر کلی و یا جن

 کند زیرا اجتماع کلیت و جزئیت یا اجتماعگفت گرچه این تالی با مقدم استدالل مالزم است ولی مشکل ایجاد نمی
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شوند و بنابراین با اعتبارات مختلف فردیت و نوعیت، مانعی ندارد زیرا خصوصیات مذکور، بالقیاس حاصل می

 ند.توانند در شیء واحد جمع شومی

پردازد که او اصرار دارد که اگر صور ذهنی جواهر، فرد در پایان پاسخ نخست، صدرا به نقد دیدگاه محقق دوانی می

آید. اما صدرا معتقد است حفظ ذاتیات و برای کیف نفسانی و ماهیت علم باشند، انقالب جوهر به کیف الزم می

ی است خود مستلزم انقالب است. به این صورت که حقیقت صور علمی جوهر و عرض در ذهن که مورد نظر دوان

صور ذهنی با آنکه حقیقتا از ذات و ذاتیات خود به حمل شایع برخوردارند، هیچ یک از آثار آنها را ندارند. اضافه بر 

این، اصرار محقق دوانی بر حفظ ذات و ذاتیات به حمل شایع در صور ذهنی، در دفع اشکال سوم کارساز نیست؛ 

تواند به نفی مالزمۀ بین موجود ذهنی با تحقق دو فر مجرد و مادی برای ماهیت واحد در ن دیدگاه نمیزیرا ای

تواند اثبات کند. در صورتی که دیدگاه صدرا، مبنی بر قول به عدم اشکال مذکور بپردازد و درستی تالی را نیز نمی

 –و نه شایع صناعی  –اندراج صور ذهنی در تحت معانی ذاتی آنها و اکتفا به صدق معانی بر آنها به حمل اولی 

یق ( و )جوادی آملی ، رح354-356، ص 1دهد. )مالصدرا، اسفار، جبطالن مالزمه مذکور در اشکال را نتیجه می

 (.223-228مختوم، همان، ص 

 پاسخ دوم به اشکال سوم)بر مبنای مختار صدرالمتألهین(:

مادی و  دو فرد –صدرا معتقد است که تالی استدالل در اشکال سوم باطل نیست، زیرا نه برهانی برای ابطال تالی 

مذکور است. چگونه اتفاق نظر  اقامه شده است و نه، اتفاق نظری بین حکما در ابطال تالی -مجرد داشتن نوع واحد

باشد در صورتی که بزرگانی چون افالطون و مشایخ حکما به فرد مجرد عقالنی برای هر نوع، اضافه بر فرد مادی، 

اعتقاد راسخ دارند. در واقع پاسخ صدرا براساس مبنایش در زمینۀ ارباب انواع و مثل افالطونی استوار است. افالطون 

نوع که دارای افراد مادی است، یک فرد مجرد عقالنی از همان ماهیت، در عالم عقول  معتقد است که برای هر

دار تدبیر و تربیت افراد عنصری و مادی خود است. با پذیرش مثل افالطونی، موجود است و آن فرد مجرد، عهده

ی به ارباب مثل افالطونتالی قیاس استثنایی در اشکال سوم، نه تنها باطل نیست، بلکه محقق است. شیخ اشراق از 

قول  گیرند. صدرا ابتدا به برخی ایراداتکند که در سلسلۀ اسباب و علل فاعلی افراد طبیعی قرار میانواع تعبیر می
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دهد. از جمله اینکه معتقد است ایراد برخی افراد)مبنی بر اینکه پذیرش فرد مجرد به مثل افالطونی پاسخ می

والً ، گوید: ادانند(، باطل دانسته و در پاسخ میمادی دارد را مستلزم تشکیک می عقالنی برای نوع واحدی که فرد

تشکیک در ماهیت محال است اما تشکیک در وجود مبرهن است. اضافه بر این بسیار روشن است که وجوداتی که 

 ند. صدرا در نهایتباشدر دو عالم و دو مرتبه از هستی واقع شده باشند، به حسب آن دو مرتبه، دارای تشکیک می

 داند ولی دانشگفتار افالطون در باب مثل عقلی برای طبایع نوعی جسمانی را در نهایت استحکام و متانت می

داند. از منتقدانی که نه برهانی برای حصولی را برای رسیدن به آن، بدون طی طریق شهود و تزکیه کافی نمی

خواهد که حداقل به اخبار ارباب بصیرت و اتفاق آنها بر هستند، می ابطال مثل ارائه داده و نه اهل شهود و تزکیه

وجود حقایق نوری اعتقاد نمایند، آنچنان که در مورد بسیاری از امور حسی نیز که ممکن است در معرض خطا 

-232( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، ص 356-357، ص 1کنند.)مالصدرا، اسفار، جباشند، اعتماد می

229). 

 اشکال چهارم مربوط به وجود ذهنی:

اشکال فوق نیز که در قالب قیاس استثنایی طرح شده چنین است: اگر ماهیات اشیاء به وجود ذهنی موجود شوند 

ل آید، تالی باطدر هنگام تصور ماهیت حرارت و برودت و ... ، اتصال نفس به صفات اجسام و صفات متضاد الزم می

ل کند و حصوزم مقدم و تالی هم این است که ذهن، اوصاف متضاد را با یکدیگر ادراک میاست، فالمقدم مثله. تال

 شود، وگرداند. بنابراین ذهن به اوصاف متضاد، متصف میاوصاف متضاد در ذهن، محل را نیز به خود متصف می

 سازد.نیز حقایقی چون حرارت و برودت، در محلی یافت شوند، آثار خود را ظاهر می

 صدرا به اشکال چهارم: پاسخ

 دهد:صدرا به اشکال مذکور به سه وجه یا سه صورت پاسخ می

 وجه اول در پاسخ اشکال مذکور:



توضیح و تنقیح پاسخ ها: چهارمفصل   

116 
 

شود: اول بر مبنایی که صدرا برای چگونگی در وجه اول، بطالن مالزمۀ قیاس مذکور در اشکال، بر سه مبنا اثبات می

بنایی است که شیخ اشراق معتقد است و سوم بر مبنای حصول صور علمی در ذهن انتخاب کرده است. دوم بر م

 مشهور حکمای مشاء، که در مورد حصول صور اتسامی در ذهن بیان کردند.

توضیح این که در اتصاف شیء به یک وصف، سه امر دخیل است: اول، حصول وصف در شیء، دوم، حلول وصف 

سوم، اثر پذیرفتن محل از وصفی که در آن حال  در شیء یعنی قیام وصف به شیء قیام حلولی باشد، نه صدوری.

 است.

پس اگر وصفی به شیئی قیام نداشته باشد و یا اگر قیام داشته باشد ولی قیام آن حلولی نبوده و صدوری باشد و 

گردد. غرض آن که، مالصدرا یا اگر قیام حلولی دارد، ولی وصف در محلّ، اثر نگذارد، محل به آن وصف متصف نمی

است که به خاطر رعایت نشدن برخی از این شروط براساس مبانی مختلف، بطالن مالزمه در اشکال چهارم معتقد 

 شود و لذا قیاس مذکور، عقیم است و اعتباری ندارد.یعنی بطالن اتصاف نفس)ذهن( به آثار صور ذهنی اثبات می

لولی. بنابراین شرط دوم از شروط سه گانۀ بر مبنای صدرا، صور علمی اشیاء، قیام صدوری به نفس دارند، نه قیام ح

 شود.شود، پس نفس به آثار صور علمی متصف نمیفوق، محقق نمی

بر مبنای شیخ اشراق، نیز صور اشیاء، در خیال متصل، قیام صدوری به نفس ندارند، در ادراک خیالی اشیاء نیز، 

شود که در خیال منفصل خارجی میاشراق نفس نسبت به قوه متخلیه، موجب علم حضوری به صورت خیالی 

موجود است. بنابراین، براساس بیان شیخ اشراق در توجیه احساسی و ادراک صور اشیاء، شرط اول از شرایط سه 

 گانۀ انصاف شیء به یک وصف، یعنی حلول و قیام صور ادراکی به نفس، وجود ندارد.

ید، آنفس دارند، اتصاف نفس به آن صور الزم نمی بر مبنای مشهور بین حکما نیز که صور علمی، قیام حلولی به

زیرا شرط سوم اتصاف، تأثیرپذیری محل از شیئی است که در آن حلول نموده و به آن قائم است. در صورتی که 

دانند و علم احاطی مبادی عالیه را نسبت به حوادث طبیعی حکمای مشاء، صور علمی را مرتسم در ذات عالم می

کنند، ولی قیام صور علمی به مبادی عالیه را از جهت ور آن اشیاء در مبادی عالیه توجیه میازطریق ارتسام ص
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دانند که آن مبادی در ایجاد این صور دارا هستند، و در آن نقشی را برای انفعال و تأثر مبادی عالیه تأثیری می

 (239-244م، همان، ص( و )جوادی آملی، رحیق مختو358-395، ص 1پذیرند.)مالصدرا، اسفار، جنمی

بنابراین صدرا در وجه اول پاسخ به اشکال چهارم، مالزمۀ بین تالی و مقدم در اشکال را براساس سه مبنا باطل 

 داند.می

 وجه دوم در پاسخ اشکال چهارم:

وجه با تدهد. در این وجه، صدرا این بار با استفاده از تفاوت دو حمل اولی ذاتی و شایع صناعی به اشکال پاسخ می

به این که مفاهیم و ماهیات حاصل در ذهن به حمل اولی بر خود صادق بوده و به حمل شایع برخود صادق نیستند، 

ر، ماند. به عنوان مثال مفهوم کفمجالی برای قیام حقیقی صور به نفس، اتصاف نفس به آنها و نظائر آن باقی نمی

علم است و بنابراین، هرگاه نفس، مفهوم کفر را تصور کند، گرچه به حمل اولی، کفر است ولیکن به حمل شایع، 

( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، 359، ص 1شود نه متصف به کفر. )مالصدرا، اسفار، جمتصف به علم می

 (244ص 

 وجه سوم در پاسخ اشکال چهارم:

خارجی با وجود ذهنی و غیراصیل وجه سوم برای دفع اشکال در عبارات متکلمین مبنی بر امتیاز بین وجود اصیل 

و امتیاز آثار مربوط به آن دو است. به عنوان مثال، حرارت، دارای دو وجود است. یکی وجود اصیل و خارجی است 

شود که به وجود شود، و اثر، وقتی از حرارت مثال، ظاهر میو دیگری، وجود غیراصیلی است که در عقل حاصل می

گردد که حرارت به وجود در نتیجه، محل حرارت، هنگامی متصف به حارّ بودن میاصیل و خارجی موجود باشد و 

عینی به آن قیام نموده و در آن موجود شود. اما حرارت و دیگر اوصاف جسمانی به دلیل این که در ذهن به وجود 

ی حرارت و کنند. همچنین از دریافت ذهنشوند، محل خود را متّصف به اوصاف خویش نمیغیراصیل موجود می

آید زیرا تضاد، بین ماهیت دو ضد نیست، بلکه بین هویت و وجود اصیل و خارجی آنها برودت مثال، تضاد الزم نمی

 است.
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 ای در رابطه با وجه سوم پاسخ به اشکال:شبهه

ن ایشاید مستشکل بگوید که پاسخ فوق در مورد لوازم وجود خارجی و امتیاز آنها از وجود ذهنی تمام است ولی 

تواند برای لوازم ماهیت و مفاهیم و معانی اضافی و نیز مفاهیم انتزاعی و مفاهیم عدمی که بازگشت به پاسخ نمی

ا شوند و ضرورتکنند، مفید باشد، زیرا آن آثار چون امری ذهنی هستند، لزوماً در ظرف ذهن محقق میانتزاعیات می

راین اشکال اتصاف نفس به آثار واقعی اشیاء و امور متضاد به قوت باید ذهن را متّصف به آثار واقعی گردانند، بناب

 خود باقی است.

 پاسخ صدرا به شبهۀ فوق: 

و  پردازدمالصدرا دربارۀ امور فوق الذکر نیز از طریق امتیاز بین وجود اصیل و غیراصیل، به دفع موارد نقض می

جی خود موجود باشد و معتقد است اموری مثل گذارد که به وجود اصیل و خارمعتقد است شیء، وقتی اثر می

 تواند هم درزوجیت برای چهار، از کیفیات مختص به کمیات است و بنابراین مفهومی اولی)معقول اول( بوده، می

باشد. مقوالت ثانیه و مفاهیم اضافی اش میاش برای وجود خارجیذهن و هم در خارج محقق شود و آثار واقعی

نتزاع خود از وجود بهره دارند و مصداق اصیل آنها، اشیاء خارجی هستند که آثار این مفاهیم را نیز به لحاظ منشأ ا

اشان، وجودی غیراصیل دارند. مفاهیم عدمی نیز در ذهن، آثار خارجی ندارند، بلکه به همراه دارند و مفاهیم ذهنی

مفاهیم عدمی، چون در حقیقت محکی خارجی نماید. یعنی ذهن آنها را برای حکایت از امور باطل الذات اعتبار می

نماید.)صدرا، کنند، از عدم حکایت آنها به حکایت از عدم تعبیر از عدم تعبیر میندارند و از خارج حکایت نمی

 (244-249( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، ص 359 -361، ص 1اسفار، ج

 اشکال پنجم مربوط به وجود ذهنی:

متشکلین باید به تکیه گاه اشکال فوق اشاره شود. آنها معتقدند که قاتلین وجود ذهنی، از  قبل از بیان استدالل

طریق ادراک اموری که در خارج وجود ندارند، مثل ادراک کلی، حکم بر معدوم، ارتفاع و اجتماع نقیضین و ... به 

همان امور غیرخارجی الزم  پردازند. در صورتی که از اثبات وجود ذهنی، تحقق خارجیاثبات وجود ذهنی می

آید. استدالل در قالب قیاس استثنایی این است که اگر وجود ذهنی ثابت باشد، مفاهیم و معانی ذهنی و عدمی می
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در خارج موجود خواهند بود. تالی باطل است، پس مقدم هم باطل خواهد بود. اشکال کنندگان برای بیان مالزمه 

کنند. به این صورت که: مفاهیم عدمی و ماهیات و مفاهیمی که در اده میدر قیاس فوق از قیاس مساوات استف

خارج وجود ندارند، در ذهن هستند و ذهن در خارج هست. پس آن مفاهیم عدمی و ... در خارج هستند. و از 

 کنند.مثالهایی نظیر، آب در کوزه است و کوزه در خانه است، پس آب در خانه است استفاده می

 پنجم:پاسخ اشکال 

الفارق است زیرا در صدرا معتقد است که قیاس مفاهیم عدمی و .... با مثالهایی نظیر آب و کوزه و خانه، قیاس مع

مثل آب و کوزه و خانه، این امور، دارای وجود اصیل و خارجی هستند و وجود برای همۀ آنها به یک معنا به کار 

وجود ذهن در خارج به معنای واحد نیست. زیرا وجود  رود. در صورتی که وجود مفاهیم عدمی در ذهن ومی

صورتهای علمی، وجودی اصیل و خارجی نیست بلکه وجودی ظلّی و تبعی است در صورتی که وجود ذهن، وجودی 

ه ، هنگامی که نسبت ب«در»اصیل و حقیقی است. پس استدالل مذکور، مغالطی است. از سوی دیگر، معنای لفظ 

شود، معنی واحد نیست و از باب مشترک رود با وقتی که نسب به ذهن و خارج استعمال مییزمان و مکان به کار م

در مثال آب و کوزه و خانه، معنای واحد و ثابتی است ولی « در»لفظی و یا حقیقت و مجاز است. معنای لفظ 

زمان و مکان ، معنای ظرف «ذهن در خارج است»و « صورت علمی در ذهن است»، در جمالت «در»معنای لفظ 

شود که به کند. زیرا اگر خارج برای موجودات خارجی، ظرف باشد از ظرف خود خارج نیز سوال میرا افاده نمی

ر د»اشیاء ناظر به این است که وجود آنها اصیل و منشأ اثر است و « در خارج بودن»شود. بلکه جایی ختم نمی

. لذا استدالل مذکور، مغالطی بوده و نفعی برای مستشکل آنها ناظر به وجود غیراصیل و ظلّی است« ذهن بودن

 (.249-253( و )جوادی آملی، رحیق مختوم، همان، ص 361-362، ص 1ندارد.)صدرا، اسفار، ج

 اشکال ششم مربوط به وجود ذهنی:

آید، یهای دیگر الزم مها و وجوب برخی ممتنعاگر وجود ذهنی حق باشد، دو محذور؛ یعنی امکان برخی از ممتنع

 باشد.باشد، پس مقدم یعنی وجود ذهنی نیز باطل میو چون تالی باطل می
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دلیل تالزم مقدم و تالی در محذور اول این است که چون ادراک، حصول صورت شیء در ذهن است، پس اجتماع 

، شوندحاضر مینقیضین و یا اجتماع ضدین و معدوم مطلق و ... جهت حکم به استحاله و عدم تحقق آنها، در ذهن 

شود و فردی که به وجود ذهنی ایم، در ذهن حاصل میدر این صورت، فردی متشخص و معین از آنچه تصور نموده

شود، ممکن است؛ در صورتی که استحالۀ اجتماع نقیضین و مانند آن، مختص به موطنی خاص نیست موجود می

تالزم مقدم و تالی در محذور دوم این است که، چون شود. دلیل و همۀ موارد اعم از ذهن یا خارج را شامل می

مفهوم شریک الباری در ذهن تصور شود، فردی از آن در ذهن موجود خواهد شد، وچون شریک الباری، امری است 

که در حکم با واجب شریک است، بنابراین فرد یاد شده باید احکام واجب و از جمله وجوب وجود را داشته باشد 

شود، در نتیجه، از قبول دی است که معنای وجود عینی و خارجی از نظر به ذات آن دریافت میو فرد واجب، فر

آید، در صورتی که براهین توحید، این بخش از تالی را فاسد و وجود ذهنی ،وجوب عینی شریک الباری الزم می

 کند.ابطال می

 پاسخ به اشکال ششم مربوط به وجود ذهنی:

یه پردازد. توضیح اینکه: قضفوق به تحلیل مفاهیم عدمی و فضایای حمیلۀ غیربتیّه میصدرا در پاسخ به اشکال 

شود. اگر در قضیۀ حمیله، محمول بدون هیچ قید و شرطی حمیله از جهتی به دو قسم بتیّه و غیربتیّه تقسیم می

ر در قضیه حملیه، حمل نامند، اما اگ، این قضیه را قضیه بتیه می«زید قائم است»بر موضوع حمل شود، مانند 

ه محمول، ای است کباشد. قسمی از قضایای البتیه، قضیهمحمول بر موضوع نیازمند به قید باشد، قضیۀ البتیه می

مثل:  نامند.شود که موضوع دارای قید باشد که این گونه قضایای البتیه را، مشروطه میوقتی بر موضوع حمل می

 «کند.نگشتان دستش حرکت میزید در صورتی که نویسنده باشد، ا»

: تواند مفید باشد. به عنوان مثالقضایای البتیه مشروطه، در تبیین احکام برخی معدوماتی نظیر زید معدوم، می

در این قضیه ، تصور این که قیام در فرض وجود بر آن حمل شود، «.زید معدوم، اگر موجود باشد، ایستاده است»

ود شاز معدوم مطلق یا مجهول مطلق، خبر داده نمی»لی در تبیین برخی قضایا نظیرآورد. ومشکلی را به دنبال نمی

پردازد و معتقد است که عقل از اموری که در و ... کارآیی ندارد. مالصدرا در ادامه به تحلیل مفاهیم عدمی می
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 کند... را اداراک می خارج تحقق ندارند، مفاهیم فراوانی مثل نقیضین، شریک الباری، عدم خود، عدم علت خود و

و ادراک این امور به اختراع برخی از عناوین برای حکایت و داللت نسبت به امور عدمی است و حکایت آنها نیز به 

کند. زیرا این دسته از مفاهیم، برخالف مفاهیمی نظیر مفهوم کلی که در ذهن دارای عدم حکایت بازگشت می

کنند و ذهن چون واقع را خالی همین دلیل نسبت به واقع، حکایت نمی مصداق هستند، هیچ مصداقی ندارند و به

شود که مفاهیم کند. از تحلیل فوق دانسته مییابد از عدم حکایت آنها به حکایت از عدم یاد میاز مفاد آنها می

حمل شایع، گردند، گرچه به حمل اولی، معنای خود را دارا هستند. ولیکن به عدمی که به اختراع ذهن حاصل می

شوند. مخترع ذهنی به حمل در حقیقت حکایتی نسبت به خارج ندارند و به مسامحه و مجاز، حاکی دانسته می

جاز باشد که به مشایع، صورت ذهنی و کیف نفسانی است و به حمل اولی، عنوان برای یک مفهوم باطل بالذات می

، موضوعی که در این قضایا وجود «ست و وجود نداردممتنع، باطل بالذات ه»حاکی از خارج است. مثال در قضیۀ 

دارد به لحاظ واقعیتی است که عناوین و مفاهیم یاد شده به حمل شایع در نفس انسان به صورت موجودی ممکن 

شود، به لحاظ معنایی است که به شود و حکمی به آنها اسناد داده میدارا هستند و محمولی که بر آنها حمل می

آن مفاهیم صادق بوده و یا به لحاظ حکایتی است که برای مفاهیم عدمی نسبت به خارج باطل حمل اولی بر 

 گردد.تصویر می

بنابراین حاصل تحلیل صدرا این است که مفاهیم عدمی، هیچ یک مصداق برای عناوین خود نیستند و به همین 

( و )جوادی آملی، 362-364ص  1فار، جپذیرند. )صدرا، اسدلیل نیز احکامی جدای از احکام عنوان خود را می

 (.249-257رحیق مختوم، همان، ص 

شود، اجتماع نقیضین و شریک الباری و نظیر این مفاهیم ، به حمل به عبارت مختصر، آنچه در ذهن متحقق می

شایع است که نه در ذهن و نه در خارج، قابل تحقق  اولی است و آنچه محال ذاتی است، مفاهیم مذکور به حمل

شود، نه مصادیق آنها و آنچه محال است متحقق شود، نیستند. به تعبیر دیگر، مفاهیم اینها در ذهن متحقق می

، تحقیق 2)مصباح یزدی، شرح نهایه الحکمه، ج« چه در ذهن و چه در خارج، مصادیق اینها است نه مفاهیمشان.

، قم( 1376یت، عبدالرسول، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ اول، و نگارش: عبود
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 فصل چهارم: توضیح و تنقیح پاسخ ها 

گروهی از متاخرین و برخی از قدما بعد از آنکه با اشکاالت وجود ذهنی برخورد کرده و از  دلیل قول به شبح:

پاسخگویی به آنها عاجز مانده آن، برخی برای گریز از اشکاالت، قول به شبح را انتخاب کرده اند. این گروه چون 

ق اشیاء بوده و ذهن از طریق آن به در هنگام ادراک ذهنی به برهان و وجدان امری را یافته اند که حاکی از حقای

حقیقت اشیاء راه پیدا کرده و در نتیجه احکامی را بر آن حقایق جاری نموده و یا آن که از آنها خبر می دهد و از 

طرف دیگر به دلیل اشکاالت یاد شده انتقال حقایق اشیاء را به ذهن نتوانسته اند بپذیرند، به پندار خود در صدد 

وجدانی و برهانی با اشکاالت یاد شده برآمده و گفته اند در هنگام ادراک چیزی از معلوم در ظرف جمع بین دالیل 

ذهن حصول پیدا می کند ولیکن آن چیز عین حقیقت معلوم نیست تا اشکاالت یاد شده الزم آید بلکه نمونه و 

ه نحوه ای حکایت نسبت به شبحی است که به گونه ای حاکی از معلوم خارجی است، مانند لفظ و یا نوشتار ک

 مفاهیم و معانی دارند. 

این جمع در حقیقت جمع بین ادله وجود ذهنی و اشکاالت وارد بر آن نیست بلکه نفی ادله وجود ذهنی و رفع 

اشکاالتی است که بر آن ادله وارد می شوند زیرا ادله وجود ذهنی در پی اثبات حصول حقیقت اشیاء در ذهن است 

معدوم و یا ممتنع خارجی باشد یا اینکه در خارج موجود باشد و نه اثبات حصول اصل شی در ذهن. اعم از اینکه 

 خواه حقیقت و خواه شبح باشند. 

از این رو دالیل وجود ذهنی با اثبات حضور حقیقت معلوم در ذهن حل مشکل اساسی مباحث معرفت را فراهم 

می آورد. حال آن که قول به شبح بر این مشکل می افزاید و راه اثبات علم به خارج را مسدود می سازد و تفوه به 

 شبه به سفسطه منجر خواهد شد. 

ن دشتکی شیرازی راه دیگری برای گریز از شبهات وجود ذهنی در نظر صدرالدی راه حل صدرالدین دشتکی:

گرفته است. بیان او این است که اساس اشکاالت وجود ذهنی بر انتقال حقیقت و ماهیت معلوم به ذهن است و 

انتقال ماهیت شی خارجی به ذهن را با تمهید یک مقدمه می توان انکار کرد. مقدمه این چنین است: وجود اصیل 

بوده و ماهیت تابع آن است و تقدم وجود بر ماهیت و تبعیت ماهیت از وجود، تقدم و تاخر رتبی است، به این معنا 

که شی تا موجود نشود، ماهیتی نمی تواند داشته باشد و چون موجود شود ماهیت خواهد داشت، زیرا معدوم 
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در خارج موجود نیست ماهیتی از ماهیات  صرف، فاقد ماهیت است و شیئیت نیز مساوق با وجود است و چیزی که

 نخواهد بود. 

اگر وجود مقدم بر ماهیت باشد، شی به تبع وجودی که پیدا می کند ماهیتی را دریافت  اشکال بر قول دشتکی:

می دارد. شی قبل از وجود و در رتبه وجود یا همان ماهیتی را دارد که به تبع وجود به دست می آورد یا از ماهیتی 

برخوردار است. در صورت اول تحصیل حاصل بوجود می آید و در صورت دوم شی ماهیتی دیگر خواهد داشت  دیگر

 و داشتن ماهیت قبل از وجود و یا در رتبه آن با این بیان که ماهیت تابع وجود است، منافات دارد. 

 دو پاسخ صدرالدین دشتکی: 

گرفته و از شق سوم غافل مانده و آن این است که شی  او می گوید مستشکل تنها دو شق را در نظر پاسخ اول:

قبل از ماهیتی که به تبع وجود حاصل می شد هیچ ماهیتی نداشته باشد؛ زیرا تقدم وجود بر ماهیت تقدم زمانی 

 نبوده و تقدم رتبی است قبل از آنکه ماهیت به تبع وجود موجود شود، وجود مطلق در رتبه ای سابق محقق است. 

نفی مالزمه بین مقدم و دو تالی یاد شده به این بیان است که چون گفته شود که شی موجود شده و  :پاسخ دوم

انسان می گردد به این معنا نیست که شی ابتدا موجود شده و از آن پس انسان بودن برای آن حاصل می گردد 

شدن و انسان شدن یکی است  بلکه انسان شدن شی به این معنا است که در خارج امر واحد بیش نیست و موجود

 که البته در ظرف ذهنیه دو امر ماهوی و وجود تحلیل می گردد. 

صدرالدین دشتکی مقدمه تمهیدی خود را توضیح می دهد و می گوید: چون موجودیت ماهیت بر نفس ماهیت 

یل واهد بود و با تبدمتقدم بوده و ماهیت به تبع وجود آن تحقق می یابد پس با قطع نظر از وجود، ماهیتی نیز نخ

و تغییر وجود، ماهیت نیز مبدل خواهد شد. پس اگر شیئی در خارج باشد که ماهیتی نظیر کم و یا مقوله دیگری 

داشته باشد و وجود آن به وجود ذهنی تبدیل شود، ماهیت آن نیز منقلب شده و از مقوله کیف می شود. با این 

ل می شود و بخشی از اشکاالت مربوط به وجود ذهنی مانند کلیت مطلب، تمام اشکاالت مربوط به وجود ذهنی ح

 و جزئیت نیز با تعدد اعتبار و جهت قابل دفع است. او در اینجا دو اشکال را مطرح می کند و پاسخ می دهد. 

قول به انقالب همان قول به شبح است. در نتیجه اشکاالت قول به شبح بر  اشکال اول بر صدرالدین دشتکی:

 رد است. آن وا
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: اوالً میان انقالب و شبح فرق است و ثانیاً اشکاالتی که بر قول به شبح وارد می شود، بر قول به انقالب وارد پاسخ

نمی گردد. قول به شبح بر این مبناست که هر شی یک واقعیت الیتغیری دارد که در خارج است و آن چه به ذهن 

به شبح بر این مبناست که شی در حد نفس خود ماهیتی ندارد  می آید شبح است که آن را نشان می دهد و قول

و ماهیت آن تابع وجود است، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی. اگر این موجود خارجی به ذهن منتقل شود 

کیف نفسانی است و اگر کیف نفسانی به خارج منتقل شود، عین همان ماهیت خارجی می شود و بین این قول و 

 بیش از یک ماهیت برای شی قائل نیست، تفاوت است.  قول به شبح که

در هر انقالبی نیاز به یک جامع مشترکی است که پیوند شیئی سابق و الحق را تامین کند. زیرا اگر  اشکال دوم:

اصلی نباشد تا وحدت و پیوند را اثبات کند و بین آن دو هیچ ربطی وجود نداشته باشد، راهی برای انتساب یکی 

ی نخواهد بود. در انقالب ماهیت نیز بین موجودات خارجی که دارای ماهیت جوهری و یا غیر آن هستند به دیگر

و موجودات ذهنی که کیفیات نفسانی و صور علمی هستند نیاز به یک اصل و ماده مشترکی است تا بر حسب آن 

 ماده مشترک از انقالب ماهیت خارجی خبر داده شود. 

نقالب به سه صورت قابل تصویر است و در صورت اول و دوم، وجود اصل مشترک ا پاسخ صدرالدین دشتکی:

ضروری و الزم بوده و در صورت سوم نیازی به آن نیست و انقالب ماهیت که فاقد اصل جامع و مشترک است از 

صورت سوم محسوب می شود. صورت اول و دوم آن است که انقالب در صفتی که امری عرضی است و یا در 

نوعیه جوهری حاصل شود. اگر انقالب در صفت باشد، موضوع مشترک و اگر در صورت نوعیه باشد، ماده  صورت

مشترک را طلب می نماید. انقالب در صفت نظیر وقتی که سپیدی جسم تبدیل به سیاهی شود و انقالب در صورت 

 نوعیه مانند وقتی که یک عنصر به عنصری دیگر مبدل گردد. 

در انقالب در ذات و نفس حقیقت شی است و در این حال که تمام حقیقت یک شی به شیئی صورت سوم انقالب 

 دیگر تبدیل می شود، نیازی به ماده یا صورت مشترک نیست. 

این نقد حاوی چندین اشکال است که به ترتیب صناعت به بیان  نقد محقق دوانی بر صدرالدین دشتکی:

 اشکال می پردازیم. 

مقدمه ایشان مبنی بر تقدم وجود بر ماهیت نه بین است و نه مبین )مراد از بین قضیه بدیهی و مراد  اشکال اول:

 از مبین قضیه ای نظری است که از طریق قضایای بدیهی مبرهن گردد(. 
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بر فرض، تقدم وجود بر ماهیت پذیرفته شود و در صحت مقدمه مناقشه نشود، جواز انقالب ماهیت  اشکال دوم:

ن طریق نتیجه گرفته نمی شود و تصویر اشکال در قالب شکل اول چنین است که وجود عرضی از اعراض از ای

ماهیت است و هیچ عرضی، معروض خود را تغییر نداده و منقلب نمی گرداند. پس وجود موجب تغییر و انقالب 

 ماهیت نمی باشد. 

الب بیش از دو فرض صحیح نیست: اول تغییر و گرچه برخی از اشیاء انقالب پذیرند اما برای انق اشکال سوم:

انقالبی که در صور مربوط به یک ماده حاصل می شود و دوم انقالبی که در اوصاف یک موضوع پدیدار می گردد. 

تغییر در حقیقت و ماهیت حقایق به گونه ای که یک شی به تمام ذات خود منقلب شده و به شی دیگر تبدیل 

ست و محال بودن آن از جهت همراهی نکردن عرف و یا مخالفت با بنای عقالنیت نیست شود، غیر معقول و محال ا

بلکه از این جهت است که بازگشت این قسم از انقالب به انعدام شی اول و وجود شی دوم است. او ادامه می دهد 

ورت کون و فساد صکه در تغییر صور ماده ای که محل برای آنهاست مشترک و ثابت است. نظیر وقتی که بنا بر 

جمادی به صورت نباتی مبدل می گردد. اما در تغییر و تبدیلی که بین ماهیت خارج نیز جوهر با ماهیت ذهنی 

یعنی کیف نفسانی تصویر میشود، شی مشترکی نمی تواند وجود داشته باشد. زیرا اوالً برای همه صور ذهنی، 

ندارد و ثانیاً برخی از صور گرچه اصطالحاً در ذهن حلول موضوع و محلی که صور در آن حلول کرده باشند وجود 

می کنند مانند صور خیالی، ولی ذهن ماده مشترکی برای آن نیست یعن ذهن نظیر مواد و یا موضوعات خارجی 

نیست یعنی ذهن بدان گونه نیست که گاهی محل اثر برای صورت ذهنی و کیف نفسانی بوده و گاهی دیگر محل 

ری و یا عرضی خارجی باشد. پس در انقالب ماهیت خارجی به ماهیت ذهنی هرگز امر واحدی برای ماهیت جوه

 یافت نمی شود که پیوند شی خارجی و ذهن را تامین نموده باشد. 

بر عکس قبول انقالب، آن چه در ذهن حاصل می شود مغایر با ماهیتی است که در خارج موجود  اشکال چهارم:

جود ذهنی دو نکته را اثبات می گرداند. اول، اصل وجود ذهنی و دوم عینیت و یگانگی است و حال آن که دالیل و

ماهیتی که به وجود ذهنی موجود است با ماهیتی که در خارج محقق می باشد. پس اصل انقالب با عناد دالیلی 

 که بر وجود ذهنی اقامه می شود ناسازگار است. 

 ی معلوم در خارج و ذهن می گوید: حکیم سبزواری در تاکید بر عینیت ماهیت ش

 ( 27کون بنفسه لدی االذهان )سبزواری، منظومه، ص   للشی ء غیر الکون فی االذهان 
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صدرالدین دشتکی با بیان این که در ادله وجود ذهنی از حکم بر معدومات و ممتنعات خارجی و با وساطت قاعده 

ومی که دالیل وجود ذهنی عهده دار آن است )عینیت فرعیه، بر اصل وجود ذهنی استدالل می شود از نکته د

ماهیت ذهنی و خارجی( غافل مانده و به همین دلیل امکان اجتماع آنها را با قول به انقالب جایز می داند. زیرا اگر 

در وجود ذهنی هنگام ادراک ماهیات، وحدت و عینیت صورت ذهنی با ماهیت خارجی حفظ نشود، گریزی از 

خواهد بود و اگر صورت ذهنی از انقالب ماهیت خارجی به دست آمده باشد، ارتباط عالم با جهان پدیده سفسطه ن

 خارج منقطع خواهد شد. 

قول به انقالب امتیازی با قول به شبح ندارد و اشکاالتی که به قول به شبح وارد است بر آن نیز  اشکال پنجم:

 نقلب گردیده است. وارد می باشد، زیرا برای تصویر شبح، گویی ماهیت م

صدرالدین دشتکی صورت علمی را کیف نفسانی می داند و بر اساس انقالب معتقد است که ماهیت  اشکال ششم:

خارجی، مثال جوهر به گونه ای است که چون به ذهن منتقل شود کیف نفسانی شده و کیف هم به گونه ای است 

و این اعتقاد ناصواب است زیرا صورت ذهنی که به نظر که اگر به خارج انتقال یابد، ماهیتی جوهری می گردد 

ایشان کیف نفسانی بود در فرضی که به خارج منتقل شود، کیف نفسانی خارجی است و صورت جوهری نیز در 

 فرضی که به ذهن منتقل می شود جوهری خواهد بود که قائم به نفس است. 

 شاره می کند که سومین صورتی که برای انقالب تصویرصدرالمتالهین ابتدا ا پاسخ صدرالمتالهین به اشکاالت:

می شود را محال می داند )صورت سوم: انقالب در ذات و نفس حقیقت شی است و در این حال که تمام حقیقت 

یک شیء به شیئی دیگر تبدیل می شود نیازی به ماده و یا موضوع مشترک نیست(. بر فرض که این نوع از انقالب 

وجود ذهنی که اثبات کننده تحقق ماهیت واحد به دو وجود ذهنی و خارجی است، با آن  ممکن باشد دالیل

مخالف خواهد بود. او در پی دفع اعتراضات محقق دوانی اشاره دارد که نهایت دفاع از انقالب حقایق خارجی به 

یت ود تا ماهکیف نفسانی این است که بین حقیقت خارجی و صورت ذهنی ربط و پیوندی است که موجب می ش

و جوهر خارجی در هنگام انتقال به ذهن به صورت کیف نفسانی و کیف نفسانی نیز در انتقال به خارج به صورت 

 ماهیت جوهری در آید. 

ممکن است گمان شود که اگر کیف نفسانی به جوهر یا دیگر حقایق ماهوی تبدیل شود، تبدیل هر چیزی  شبهه:

 به چیز دیگر جایز خواهد بود. 
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او از این گمان به این صورت پاسخ می دهد که تبدیل هر چیز به چیز دیگر در صورتی الزم  اسخ صدرالتالهین:پ

می آید که گفته شود کیف نفسانی چون به خارج منتقل شود به ماهیت جوهری منقلب می گردد ولی اگر گفته 

ورت جوهری تبدیل شود. در این حالت شود کیف نفسانی اگر اوال به خارج منتقل شود و ثانیاً حقیقت آن به ص

عین صورت جوهری مزبور باشد. این گفتار محذوری را به دنبال نمی آورد. کوشش دیگر صدر المتالهین تالشی 

است که آن را نزدیک تر به هم و دورتر از مفاسد می نامد. این بیان که حقایق عینی دارای ذاتیاتی هستند که به 

و صورت مبدا آثار آنها می باشند مثل حرارت که اثر صورت ناریه بوده و صورت ناریه عنوان جنس و فصل یا ماده 

مقوم آتش خارجی است. آثار ذاتی که از ذاتیات اشیاء صادر می شوند مبدا برای شناخت ذاتیات بوده و از طریق 

مقتضی قبول حیز  آنها امور ذاتی از عرضی تشخیص داده می شوند مانند جسمیت که ذاتی مفهوم درخت بوده و

و ابعاد سه گانه می باشد و مانند صورت نباتیه که ذاتی نبات بوده و مقتضی نمو و تغذیه می باشد. یعنی تغذیه و 

 نمو از آثار آن به شمار می آید. 

صدر المتالهین برای اثبات اصل مشترک بین صور ذهنی و حقایق خارجی راهی را طی می کند که ارسطو برای 

مشترک در تبدالت و تغییرات مادی پیموده است. ارسطو از طریق اثبات ماده مبهم برای همه اشیاء اثبات اصل 

 طبیعی می کوشد تا تبدیل و تغییر با واسطه و یا بی واسطه آنها را نسبت به یکدیگر اثبات نماید. 

. امور خارجی تصویر شوددر اینجا نیز با تمسک به یک امر مبهم تالش می شود تا اصل مشترک بین امور ذهنی و 

البته امتیاز بین ماده اولی با امر مبهمی که مورد بحث است، در این می باشد که ماده مبهم اصل جامع را برای 

اشیای که در ظرف طبیعت وجود دارند تامین می کند و حال آن که جامعیت امر مبهم از محدوده عالم طبیعت 

ز آن که موجود خارجی نیز طبیعی و یا مجرد باشند فرا می گیرد و گذشته و موجودات ذهنی و خارجی را اعم ا

آن اصل مشترک حقیقت هستی است که فاقد تعین بوده و در نهایت ابهام می باشد و این حقیقت چون متعین 

شود اگر تعین آن از راه وجود خارجی حاصل شود ماهیت جوهری و مانند آن را پیدا می کند و اگر تعین آن به 

 ذهنی باشد کیف نفسانی خواهد شد. وجود 
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 فصل پنجم: چاره ای عرشی در مشکالت وجود ذهنی 

پاسخ شرعی صدرالمتالهین در مساله وجود ذهنی بر مبنایی استوار است که ایشان در هستی شناسی علم اثبات 

 «قلب المومن عرش الرحمن»می کند. صدرالمتالهین در اکثر موارد از مطالبی که بر قلب او وارد شده از جهت اینکه 

. ولیکن آنچه اینک درباره وجود ذهنی بیان یاد می کند« عرشی»قلب مومن عرش خداوند رحمان است با عنوان 

می شود، بیانی است که بر مسلک و مبنای حکماء با تحقیقی متوسط از خود، در حل اشکاالت وجود ذهنی مطرح 

می شود. در هستی شناسی مالصدرا خروج علم از جمیع مقوالت و تساوق آن با هستی و تجرد و ثبات آن اثبات 

تجرید و تقشیر نیز به صورت حرکت جوهری و خروج تدریجی نفس از قوه و وصول  شده است و در نتیجه مساله

آن به حقایق علمی در می آید. اما پاسخی نهایی از سوی مالصدرا ارائه نمی شود بلکه پاسخ او در قلمرو مشی 

 جمهور حکماست. 

الزم  راست، بدون آن که انقالبتحقیق اینکه چگونه صورت ذهنی با آن که کیفیت نفسانی ذاتیات معلوم را نیز دا

آمده و یا مجاز کیف بر آن اطالق شود. از طریق دقت در موجودات خارجی به انجام می رسد. در خارج چون به 

شخصی نظیر زید نظر شود، بر وجود زید صفات اعراض و ذاتیات او قابل صدق است، یعنی با آن که زید موجودی 

احدی برخوردار است، مصداق تمام پاسخ هایی است که در پاسخ از ما هو، واحد است و از ذات به معنای هویت و

من هو، کم هو، کیف هو و نظایر آنها داده می شود. به همین دلیل صفات اعراض و ذاتیاتی نظیر سفید، خندان، 

و ناطق راه رونده و جالس به هویت و وجود او موجودند. در خارج ماهیت زید یعنی ذاتی که جوهر، نامی متحرک 

است، بعینه ضاحک و کاتب است و اینکه زید ذاتاً تحت مقوله جوهر مندرج است، موجب نمی شود تا ضاحک و 

کاتب که به وجود زید موجودند، به ذات خود تحت مقوله جوهر قرار گیرند، بلکه هر یک تحت مقوله مختص به 

 خود مندرج بوده و از جنس و فصل متناسب با خود برخوردارند. 

اهیم عرضی مانند ضاحک و کاتب با اعراضی که مبدا اشتقاق آن هاست، مانند ضحک و کتابت وحدت دارند و مف

تفاوت آنها به دو اعتبار بشرط ال و ال بشرط است و مفهوم عرضی بر معروض خود مانند زید حمل می شود اتحاد 

با زید که ذات او تحت مقوله جوهر در وجود دارند. ماهیات عرضی که تامین کننده عوارض مشخصه زید هستند 
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مندرج است به یک وجود موجود می شوند. بدون آن که ذات زید حقیقت خود را که در جوهر بودن است از دست 

بدهد و بدون اینکه عرض بودن عوارض مشخصه زید به مجاز یا تسامح باشد. بنابراین علم حقیقت خارجی است 

ی شود ولی در نفس انسانی مانند دیگر کیفیات نفسانی محقق می شود و که اگرچه مانند زید در خارج یافت نم

علم محقق را که فردی از افراد ماهیت علم است. از جمله اموری که علم بوسیله آن تعیین می یابد، حقیقت معلوم 

ارد. است گرچه آن معلوم به حمل اولی جوهر باشد. زیرا ماهیت جوهر نسبت به ماهیت عرض تقدم و اصالتی ند

عمده وجود ماهیت جوهر است که بر وجود ماهیت عرض مقدم است ولی در جریان علم و معلوم آنچه که وجود 

اصیل دارد، علم است و هر چه وجود ظلی داشته باشد، معلوم است. از این رو معلوم از لواحق علم به شمار می 

 از جهت ماهوی نخواهد بود. رود، گرچه جوهر باشد و این مستلزم اصالت عرض و عرضی شدن جوهر 

فرد متعین و متحصل علم نظیر ماهیتی است که جنس بعید آن کیف و جنس قریب آن علم است و سبب تعیین 

و تحصل آن، همان حقیقت معلوم است که به آن منضم و با آن متحد می شود به گونه ای که در واقع ذات، 

 دهند.  واحدی را که مطابق مفاهیم یاد شده است، تشکیل می

پس اتحادی که علم با معلوم می یابد، هر چند از قبیل اتحاد عرض با معروض نبوده ولی از قبیل اتحاد عرضی با 

معروض است. از این بیان روشن می شود که علم با آن که از مقوله کیف بوده و کیف ذاتی آن است، افراد واقعی 

 اقند. آن به لحاظ واقع و خارج برای حقیقت معلوم نیز مصد

حاصل تحقیق این است علم، بالذات تحت مقوله کیف قرار دارد چنانکه کیف جنس آن است و مفهوم معلوم با 

علم، با لحاظ هویت و وجودی که علم در ذهن دارد متحد هستند و علم به دلیل این اتحاد مصداق بالعرض معلوم 

د خود با عوارض مشخصه پیدا می کند. مثالً زید از نیز هست و اینگونه اتحاد نظیر اتحادی است که انسان در افرا

جهت ذات خود تحت مقوله جوهر مندرج است و از جهت اتحادی که وصف پدری و پسری با او می یابند، بالعرض 

تحت مقوله اضافه نیز قرار می گیرد. به همین دلیل با آن که پدری و پسری بالذات تحت مقوله اضافه هستند، پدر 

ض تحت آن دو مقوله قرار می گیرند. امتیاز عرض با مفهوم عرضی که از آن به دست می آید مانند یا پسر بالعر

پدری و پدر، سپیدی و سپید به دو لحاظ ال بشرط و بشرط الست. پس عرض و عرضی بالذات متحد بوده و به 

 حمل معنای پدر بر زید اعتبار متغایر هستند. چون تغایر عرض با عرضی اعتباری است، حمل عرضی بر ذات نظیر
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اتحاد ذات با عرض یا اتحاد ذات با ماهیتی که منشا  –نظیر حمل معنای پدر بر زید که نشانه اتحاد آن دو است  –

اتحاد مفهوم عرضی است، نشان می دهد و این اتحاد که به لحاظ وجود واقع می شود تحقق دو ماهیت را به یک 

 زی را نسبت به یکی از آنها داشته باشد تامین می کند. وجود بی آنکه انقالب یا تسامح و مجا

 اشارات فصل سوم و چهارم و پنجم 

وجود ذهنی در آثار پیشینیان در قالب فصلی مستقل عرضه نشده بلکه بعضی از مسائل مربوط به آن به اجمال در 

ه فصلی مستقل در آمدضمن مباحث علم مطرح می شده است. این مساله نخستین بار توسط فخر رازی به صورت 

است و در آثار هیچ یک از پیشینیان از جمله بوعلی، بهمنیار، ابوالعباس لوکری بحثی مستدل پیرامون وجود ذهنی 

 ( 270، ص 1نشده است )مطهری، شرح مبسوط منظومه ، ج 

دانند و  جمهور حکیمان، موجود خارجی را معلوم بالعرض دانسته، صورت علمی را معلوم بالذات می اشارات:

بعضی دیگر صورت علمی را معلوم بالعرض و موجود خارجی را معلوم بالذات خوانده اند. استدالل جمهور حکیمان 

این است که آن چه در دسترس نفس بوده و آگاهی به آن حاصل می شود، صورت علمی است و آنچه در خارج 

ل قول مقابل این است که صورت علمی، نفس است به وساطت صورت علمی و بالعرض دانسته می شود و استدال

و چیزی است که خارج از طریق ان مالحظه « ما به ینظر»و چیزی که در او نظر شود نیست بلکه « ما فیه ینظر»

می گردد. پس معلوم بالذات همان واقعیت خارجی بوده و صورت علمی معلوم بالعرض است. نکته ای که باید بدان 

صورت علمی وسیله ای برای ادراک واقعیت است؛ لیکن بحث از معلوم بالذات و  توجه کرد این است که گرچه

بالعرض ناظر به امری است که اوالً و بالذات نزد نفس حاضراست و در این صورت معلوم بالذات، نه وجود یا ماهیت 

د، در خارجی و نه صورت ذهنی است، بلکه وجود و هستی جسم است. وقتی ماهیتی مانند درخت ادراک شو

صورتی که این ادراک درست باشد، ماهیت آن در خارج و ذهن یکی بیش نیست و به همین دلیل نمیتوان آن را 

به خارج و ذهن به بالذات و بالعرض تقسیم کرد. اگر تفاوتی بین بالذات و بالعرض باشد از ناحیه ماهیت نبوده، 

العرض، معلوم ذهن نیست، زیرا خارجیت عین ذات بلکه به وجود مربوط است و وجود خارجی، نه بالذات و نه ب

وجود خارجی بوده و انتقال آن به ذهن غیرممکن است به همین دلیل وجودرا جز به علم حضوری نمیتوان ادراک 

ما فیه »و « مابه ینظر»کرد. ماهیت به دلیل این که در ذهن و خارج بیش از یک حقیقت نیست، به دو لحاظ 
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ه معلوم بالذات یا بالعرض متصف گردد. ماهیتی که به وجود ذهنی موجود میشود، حقیقت نیز نمی تواند ب« ینظر

واحد است که در خارج به تبع وجود خارجی و در ذهن، به تبع وجود ذهنی موجود می شود و وجود ذهنی وجودی 

لم وجودی حقیقی نیست، بلکه وجودی ظلی است، یعنی وجودی است که ظل وجود علم ظاهر می شود و وجود ع

حقیقی و ناعت است که برای نفس حاصل می گردد؛ یعنی وجود نفس اوالٌو بالذات با وجود علم متحد می شود و 

وجود علم را ماهیت یا مفهوم علم بالعرض و بالمجاز همراهی می کند و ظل آن نیز وجود ذهنی معلوم ظاهر می 

 همان صورت موجود به وجود ذهنی است، پدید می آید.گردد، به این ترتیب در پرتو وجود علم، ماهیت معلوم که 

دوم با توجه به اینکه وجود علم، معلوم بالذات و صورت ذهنی معلوم بالعرض است و نیز اینکه وجودی که ماهیت 

در خارج به آن موجود است، به علم حصولی در معرض آگاهی انسان قرار نگرفته و جز به علم حصولی دانسته 

یقت آشکار می گردد که علم و آگاهی در همه موارد حضوری است. زیرا وقتی به یک ماهیت علم نمیشود، این حق

حاصل می شود، وجود علم به تبع آن معلوم که همان صورت ذهنی است، نزد نفس حاضر بوده و هیچ یک از 

 حیطه آن خارج نیستند.

ش حصولی را می یابد، چون این صورت البته صورت ذهنی، چون در قیاس با خارج سنجیده می شود، عنوان دان

در حکایت از خارج، هرگز وجود را در معرض آگاهی قرار نمی دهد و ادراک وجود خارجی را در معرض آگاهی قرار 

نمی دهد و ادراک وجود خارجی، جز از طریق دریافت شهودی آن حاصل نمی شود. از طریق ماهیت که مدرک 

خارجی یا ماهیت آثار آن وجود پی برده می شود و حکایت صورت ذهنی  حضوری نفس است، تنها به ماهیت وجود

 از ماهیت خارجی، به وحدت و عینیت بوده، دو گانگی و کثرتی نیست که موجب امتیاز آنها بشود.

سوم: تقریر دلیل دوم باثبات وجود ذهنی این بود که ما برامور عدمی حکم می کنیم و ثبوت یک شی دیگر فرع 

ی دیگر است، پس معدومات خارجی که بر آن حکم می شود، علیرغم آن که در خارج معدوم هستند، برثبوت آن ش

 باید در ظرفی که بر آنها حکم می شود، یعنی ظرف ذهن، از نحوه ای ثبوت برخوردار باشند.

ضعف استدالل فوق در این است که از طریق قاعده فرعیه، مطلبی اثبات شده که ربطی به قاعده  ضعف استدالل:

فرعیه ندارد و در استدالل فوق از طریق قاعده فرعیه، لزوم ثبوت موضوعی که حکم بران مترتب می شود اثبات 

ی شود؛ در حالی که حکم می گردد و چون بنا بر فرض، موضوع در خارج موجود نیست، به وجود ذهنی آن حکم م
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در اینگونه قضایا، برموضوع ذهنی صدق نمی کند، یعنی آنچه موجود است مثبت له نیست و آنچه مثبت له است، 

شود دریای جیوه بالطبع سرد است، موجود نیست، پس قاعده فرعیه سهمی ندارد. برای مثال وقتی گفته می

م دریای جیوه مربوط باشد، بلکه به مصداق خارجی آن طبیعت سرد داشتن، حکمی نیست که به تصور و مفهو

مربوط است، یعنی موضوعی که حکم مذکور را می پذیرد و در نتیجه به مفاد قاعده فرعیه باید ثبوت داشته باشد، 

مفهوم ذهنی دریای جیوه نیست بلکه مصداق خارجی دریای جیوه است و این مصداق در خارج بنا بر فرض گرچه 

کن ثبوت حکم برای آن، در قالب قضایای حقیقیه اشکالی ندارد زیرا حکم در قضیه برافراد محقق معدوم است لی

یا مقدر خارجی مترتب می گردد. اگر موضوع قضیه فقط افراد موجود بالفعل در خارج باشدقضیه خارجیه است و 

باشد اعم از اینکه آن افراد اگر موضوع آن تنها در ذهن باشد، قضیه ذهنیه است و اگر موضوع آن افراد خارجی 

محقق بالفعل یا مقدر باشند، قضیه حقیقیه است. در این تقسیم موضوع قضیه حقیقیه اعم از خارجی و ذهنی 

 نیست، بلکه تنها موجودخارجی است. لیکن اعم از اینکه موضوع خارجی، وجود تحقیقی یا تقدیری داشته باشد.

ه فرعیه، نمی توان بر وجود ذهنی استدالل کرد، از آنها به شیوه ای که با آنکه از قضایای عدمی، به وساطت قاعد

محقق الهیجی به نقل از رساله منسوب به بوعلی ذکر می کند. می توان استفاده کرد)الهیجی، شوارث االلهام، 

 (520ص

ه اگر کند کالل میاو می گوید: در آنجا بوعلی از تصور خال و حکم برمعدوم یا ممتنع بودن آن، به این صورت استد

خالمتصور نباشد، برامتناع آن نمی توان حکم کرد و چون برخالً حکم میکنیم. پس با آنکه خالً در خارج معدوم 

است، تصور آن موجود است و تصور که اشاره ذهنی است، بدون مشارالیه ممتنع خواهد بود و چون مشارالیه در 

دیر تصدیق و حکم نقش را ایفا نمی کند بلکه استدالل برتصور خارج نیست، پس باید در ذهن باشد. در این تق

 معدومات خارجی متکی است.

چهارم: صدرالمتالهین در شرح حکمه االشراق، بیان شیخ اشراق را درباره وجود ذهنی، دائر بردو منفصله حقیقیه، 

خ دهد یا نه و حصول علم چنین بیان می کند. چون چیزی ادراک شود یا تغییر حالتی برای نفس ادارک کننده ر

بدون تفاوت حالت در انسان محال است، پس با پیدایش علم تغییر حالت واقع می شود تغییر حالتی که با علم 

حاصل می شود یا به پیدایش امر جدیدی است یا به زوال امری قدیم، زیرا در غیر این صورت امری جدید پدید 
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تغییر حالتی رخ نخواهد داد و این فرض پیش از این باطل دانسته نیامده یا امری قدیم از بین نرفته باشد، 

 (39-41شد)صدرالمتالهین، شرح حکمه االشراق، ص 

اگرتغییر حالت به زوال امری باشد که برای نفس یا در نفس وجود داشته باشد، عالوه براین که خالف وجدان، 

ه دلیل اینکه انسان استعداد فراگیری علوم یعنی خالف علم شهودی نفس است، خالف برهان نیز هست، زیرا ب

غیرمتناهی را داراست، پس در ذهن او اشیای فراوان یا غیرمتناهی باید حضور داشته باشند، حال آنکه انسان دارای 

 امور غیرمتناهی بالفعل نیست.

م قبل و بعد از علشیخ اشراق، برهان خود را چنین بیان کرده است: در ادراک حصولی از شیئی که غائب است. اگر 

به آن، اثری در انسان حاصل نشده باشد، باید حالت قبل و بعد از علم مساوی باشد، در حالی که بنا برفرض، این 

دو حال یکسان نبوده، پس بعد از علم، از معلومی که در خارج موجود است، اثری در انسان بوجود آمده است. این 

 را در غیراین صورت، آن شیء خارجی در معرض علم قرار نگرفته است.اثر ناگزیر همانند صورت خارجی است. زی

پنجم: محقق الهیجی در شوارق االلهام می نویسد: چون موضوع قضایای حقیقیه، اعم از محقق و مقدر بود ممکن 

است در یک قضیه حقیقیه موضوع هرگز محقق نشود و همواره در تقدیر بماند، مانند هر سیمرغ پرنده است و 

دیر همان فرضی است، پس آن شی که در خارج وجود ندارد، باید مفروض باشد و فرض همان وجود ذهنی تق

است، زیرا فرض نمی تواند اضافه به خارج داشته باشد. دلیل دیگر الهیجی: کلیت وصف حقایق خارجی نیست، 

ی که است، پس اشیایبلکه وصفی ذهنی است و چون ثبوت یک شیء برای شی دیگر، فرع برثبوت آن شی دیگر 

 به این وصف ذهنی متصف می شوند، باید در همان ظرف، از نوعی ثبوت که ثبوت ذهنی است برخوردار باشند.

ششم: نوع براهین وجود ذهنی از طریق تصور است؛ مانند تصور کلی اجتماع نقیضین یا صرف الحقیقه و در مواردی 

ه از طریق و تصدیق نسبت به تصور موضوع آن به وجود می که از قضیه کمک گرفته می شود برای تنبهی است ک

آید. عالمه طباطبایی در نهایه برای تتمیم برهان می گوید که تردیدی نیست که همه آنچه تعقل می کنیم از سنخ 

واحد است، پس همه اشیاء همان گونه که از وجود خارجی و دارای اثر برخوردارند، از وجود ذهنی که فاید اثار 

 ی بوده، برخوردارند.خارج



 اره ای عرشی در مشکالت وجود ذهنیفصل پنجم: چ

 

 

136 
 

هفتم: مالعبداهلل زنوزی در کتاب لمعات الهیه می گوید: در حقیقت علم و ادراک نحوی از انحای حقیقت وجودیه 

است و ضرورت وجدانیه و بدیهیه عقلیه قائم است براین که ما ادراک می کنیم امور خارجیه از ذوات خود را به 

ر اصالً به حسب وجود خارجی عالقه و ارتباطی متحقق نیست و از جمله حیثیتی که در میانه ما و میانه آن امو

بینات است که تا عالقه ذاتیه در میان مدرک و مدرک متحقق نشود، ادراک متحقق نمی تواند شد واال الزم می 

آید که هر کسی که صالحیت عالمیت و مدرکیت از برای او ثابت باشد، ادراک کند هر چیزی را که صالحیت 

لولیت و مدرکیت از برای او ثابت است و این معنا بدیهی البطالن و ظاهر الفساد است. پس برای آن اشیاء مع

وجودی دیگر ثابت باشد که به اعتبار آن وجود عالقه ذاتیه در میان مدرک و مدرک حاصل آید و تمز و انکشاف 

ه محقق ساختیم که مالک تمیز و انکشاف متحقق گردد و آن نحو از وجود، وجود ظلمی و ثبوت ذهنی است، زیرا ک

وجود است و بیان کردیم که وجودات خارجی اشیاء حصولی و ارتباطی از برای ما ندارند تا مالک انکشاف شوند 

واال الزم می آید که هر چیزی از برای همه چیز انکشاف به هم رسانند و بطالن آن از ضروریات است)زنوزی، 

 (280-279لمعات الهیه، ص 

شتم: از جمله فروعاتی که برمباحث وجود ذهنی مترتب می شود این است که آنچه خارجی بودن عین ذات آن ه

است، هرگز به ذهن نمی آید و هیچگاه نمیتواند وجود ذهنی داشته باشد مانند حقیقت هستی و حقیقت واجب 

ت و نتیجه این فرع آن است که هرگز زیرا در صورتی که اینگونه امور به ذهن منتقل شود، انقالب در ذات الزم اس

نمیتوان به حقیقت واجب یا حقیقت هستی، علم حصولی یافت و با علم حصولی نمیتوان جز حکایتی مفهومی 

نسبت به آنها داشت. انتقال ناپذیر بودن اموری که خارجی بودن عین ذات آنهاست، نظیر انتقال ناپذیر بودن 

یا الزم ذات آنهاست مانند معقوالت ثانیه منطقی از قبیل نوع، جنس و مفاهیمی است که ذهنی بودن عین ذات 

فصل و... زیرا همان گونه که از انتقال حقایق خارجی به ذهن انقالب الزم می آید اننقال این گونه مفاهیم به خارج 

 نیزچیزی جز انقالب در ذات نیست.

ذهنی تصویر می شود. یعنی اگر وجود ذهنی نباشد،  نهم: تمایز بین اعدام، در محدوده ذهن بوده و از طریق وجود

هرگز مساله تمایز اعدام مطرح نمیشود ، زیرا اعدام به وسیله اضافه به وجود امتیاز می یابند مثل امتیاز عدم زید 

 از عدم عمر و...
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ه وجودهای به دلیل اینکه در خارج، عدم محقق نبوده، اضافه ای بین آن و اضافات برقرار نیست. اضافه عدم ب

گوناگون تنها در ظرف ذهن قابل تصویر است. شاید بتوان این مطلب را از برهانی که بروجود ذهنی، از طریق امتیاز 

بین اجتماع نقیضین و اجتماع ضدین اقامه میشود توجیه کرد زیرا امتیاز و تغایر بین اجتماع نقضین و اجتماع 

قابل ترسیم نیست و به همین دلیل، تصویر آن به موطن دیگری ضدین که دو معنای عدمی هستند، هرگز در خارج 

 نیاز دارد که ذهن نامیده می شود

دهم: علوم حصولی و وجود ذهنی، همواره کلی بوده و هیچگاه جزئی نیست. زیرا موجود ذهنی یا ماهیت یا مفهوم 

اهیت یا مفهوم ذهنی دارای است و این هر دو کلی هستند جزئیت و تشخص از آن وجود و مساوق با آن است و م

 وجود ظلی هستند.

انتساب جزئیت به مفاهیم و ماهیاتی که با دانش حصولی تحصیل می شوند و تقسیم مفاهیم به کلی و جزئی، ناظر 

به جزئی حقیقی نیست؛ بلکه راجع به جزئی اضافی است. مثالهایی که برای مفاهیم و ماهیت جزئی، نظیر اعالم و 

زنند، مثال برای جزئی اضافی بوده و در حقیقت کلی اند، زیرا کلی امری است که برکشیدن اسمای شخصی می 

قابل صدق باشد و در این معنا بین ماهیت انسان و ماهیت زید فرقی نیست، چون مفهوم زید که بر فرد و شخص 

معدوم بوده  خارجی صدق می کندبه گونه ای است که اگر آن شخص خارجی با تشخیص و وجود مختص به خود

وخداوند موجودی نظیر او را که دارای ماهیت و عوارض مشابه به آن است می آفرید، براین شخص جدید نیز صدق 

 می کرد، اما علم حضوری، نظیر متن خارج و واقع به ذات خود متشخص و جزئی است.

ازی نیست، پس وجود یازدهم: موجود بودن ماهیت و استناد وجود به آن مجازی است؛ لیکن وجود ذهنی مج

حقیقی  در برابر وجود مجازی غیر از وجود حقیقی  در برابر وجود ظلی و ذهنی است پس وجود ذهنی از مراتب 

 تشکیکی حقیقت وجود است.

دوازدهم: سرکامیابی حکمت متعالیه در قالب معارف فلسفی بخصوص مسائل وجود ذهنی، علم، معرفت شناسی 

س است که انفع المعارف شمرده شده است. کسی که از حقیقت خویش غافل است. و.. همان امعان در معرفت نف

نمی داند که هنگام ادراک مطلبی، آیا  چیزی در قلمرو روح او راه می یابد یا صرف اضافه به خارج بهره او می 

س ست که آیا نفشود. و همچنین نمی داند آنچه در نفس او پدید می آید خود معلوم است یا شبه او است و آگاه نی
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وی نسب به پدیده ذهنی فاعل است یا قابل؟ اگر قابل است به نحوانفعال مادی است یا به نحو مظهریت آینه و اگر 

فاعل است نسبت به همه مدرکات اینچنین است یا نسبت به صورتهای حسی، خیالی و وهمی که عقل نازل است. 

ومعقول، مظهر )اسم مکان( است و ایا ارتباط نفس به فاعل و مظهر )اسم فاعل( است و نسبت به صورت کلی 

صورت های مزبور در بدو ختم ان یکسان است یا آن که نفس در بدو امر، نسبت به همه صورتهای ادراکی مظهر 

 است و در ختم امر، پس از بلوغ به کمال، برای بعضی اسم مکان و برای برخی مظهر اسم فاعل  خواهد بود؟
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 فصل یکم: وجود رابط

رابط، مختص به هلیات مرکبه بوده، کلمه)است(  وجود را به سه قسم نفسی، رابطی و رابط تقسیم کرده اند. وجود

 وجود رابط نیست.« زید موجود است»بر آن داللت می کند و در هلیات بسطیه، نظیر

 «الف، ب است»برخی گفته اند که وجود هر شی برای غیرخود، فرع ثبوت ثابت است؛ یعنی در قضیه  اشکال:

داشته باشد. زیرا اگر ب فی نفسه وجود نداشته باشد،  ثبوت ب برای الف فرع براین است که ب فی نفسه وجود

معدوم خواهد بود و شی معدوم نمی تواند برای غیر خود ثبوت داشته باشد. اگر وجود رابط در هلیات مرکبه ثابت 

باشد، ثبوت محمول یعنی ثبوت ب نیز برای موضوع یعنی برای الف ثابت خواهد و چون نقل کالم در محمول اخیر 

وت ب و ثبوت ثبوت آن برای موضوع شود، سلسله ای غیرمتناهی از ثبوت های پیاپی که همان وجودهای یعنی ثب

است که برای وجود رابط در نظرگرفته شده  رابط است، الزم می آید و منشاء این سلسله نامحدود، همان تحققی

 است .

هرچه فرض وجود آن تکرر نوع »است کهقاعده ای که شیخ اشراق برای شناخت امور اعتباری بیان می دارد این 

و این قاعده چون به استدالل فوق منضم شود اعتباری بودن وجود رابط را « آن را به دنبال آورد اعتباری است

 نتیجه می دهد.

وقتی موضوع و محمول حکم در نظر گرفته شود، وجود رابط که معنای حرفی و فانی در دو طرف حکم است، به 

قق می شود و تا هنگامی که به لحاظ اسمی مورد ذهن قرار نگیرد، به صورت محمولی جدید تبع آن دو طرف مح

در نمی آید تا انکه بعنوان محمول، در یکی از دو حاشیه حکم قرار گرفته و به دنبال آن ربط جدیدی بوجود آید 

 و سپس به ثبوت آن ربط برای موضوع حکم شود.

ممکن در قیاس با واجب رابطی است و دلیل مساله این است که آنها بر حکمای مشاء و اشراق معتقدند که وجود 

 اساس اصالت ماهیت یا اصالت وجود وجود در تباین آنها، موجودات امکانی را با وجود واجب تعالی مغایر می دانند.

کیه ت : ربط ممکنات به واجب تعالی ربط اشراقی است که با ربط مقولی که در هلیات مرکبه به دو طرفنکته

 میکند تفاوت دارد.

محقق دوانی با آن که با مبانی حکمت متعالیه بیگانه بوده و بیشتر گرفتارتفکر کالمی است در رساله زوراء براین 

گمان رفته است که به وحدت وجود که جایگاه واصلین و مقام اصحاب معارج و اولیاء حکمت متعالیه است راه 
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دو مثال استفاده می کند و این هر دو مثال نشان دهنده این است که او نیز یافته است. او برای ادعای خود از 

 موجودات امکانی را ربطی دانسته و از ربط محض بودن آنها غافل مانده است.

مثال اول: سیاهی اگر به عنوان سیاه)اسود( به صورت هیئتی که بر روی جسم است لحاظ شود موجود است و اگر 

 .گرفته شود، نمی تواند وجود داشته باشدمستقل از پنبه در نظر 

مثال دوم: پارچه و لباسی که یک صورت صناعی است اگر بعنوان صورتی که در پنبه است لحاظ شود موجود است 

 و اگر مستقل از پنبه در نظر گرفته شود، نمیتواند وجود داشته باشد.

ن طور که اگر وصف یا صورت مستقل از موصوف دوانی از دو مثال یاد شده به این صورت استفاده می کند که هما

و محل لحاظ شود، ممتنع الوجود است و جهان نیز بی مالحظه ذات اقدس اله، ممتنع الوجود میشود و تنها با 

لحاظ واجب موجود است. او این دو مثال را مقیاسی برای فهم جمیع حقایق دانسته و مدعی است که از تدبر در 

جود اعیان ثابته بوی و»فتار قائلین به وحدت شخصی وجود دانسته می شود که می گوینداین دو نمونه، معنای گ

 را استشمام نکرده، هرگز ظاهر نشده، هیچگاه نیز ظاهر نمی شود و تنها رسمی از آنها آشکار می شود.

ر ق دوانی سه امصدرالمتالهین بیان محقق دوانی را خالی از خلط بین وجود رابطی و رابط نمی داند. در کالم محق

 باید از یکدیگر امتیاز داده شوند. 

یکم: جنبه ربط عرض به معروض و صورت به محل است و این جنبه، همان معنای رابط حرفی است که جزء در 

بر همان معنای حرفی که در هلیات  "اسود "در مانند "افعل"غیر که طرف آن رابط باشد، وجود ندارد. هیئت 

 داللت می کند.مرکبه محقق است، 

 دوم: عرض و صورت به عنوان ذات مستقلی که نظیر حقایق جوهری بوده و از محل بی نیاز باشد.

وصف اگر به صورت معنای حرفی و »پس از تفکیک سه امر فوق، دانسته می شود که محقق دوانی که می گوید: 

ال می تواند دارای دو احتم«. دوم استدر قالب هیئت افعل در نظر گرفته نشده، بلکه بصورت مستقل نظر شود مع

باشد. زیرا با نفی امر نخست، امر دوم و سوم باقی می ماند. امر سوم هرگز نمی تواند در خارج تحقق داشته باشد. 

اما امر دوم نفی نمی شود، زیرا مطابق آن عرض، عرض به آن محتاج است؛ مانند سیاهی که اضافه برجسم در آن 

ز ماهیت آن است صورت نیز مطابق با امر دوم با آن که وجود فی نفسه دارد، به محل نیاز ماخوذه نبوده خارج ا

 داشته، برای محل ماده خود موجود است مانند نطق که صورت جوهری انسان است.
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پس از تشخیص خلطی که محقق دوانی دردو مثال یاد شده انجام داده است، فساد نتیجه او از مثالها روشن می 

ا از نفی استقالل ممکنات نسبت به واجب، وجود فی نفسه آنها نفی نمیشود و با تصویر واقعیت فی نفسه شود، زیر

برای موجودات، ربط بودن آنها در قیاس با واجب و وحدت تشکیکی و یا شخصی وجود نتیجه گرفته نمیشود این 

 ه منافات دارد.مطلب با گفته عرفاء مبنی برعدم استشمام رائحه وجود نسبت به اعیان ثابت

 اشارات

در وجود رابطی، تکیه به غیر در ذاتش ماخوذ نیست، با امتیازگذراندن بین وجود رابط و رابطی، تقسیم سه ضلعی 

وجود نفسی، رابطی و رابط معنا پیدا می کند. تشکیک در هستی و انفعال از امکان ماهوی به امکان فقری و رابط 

داوند فروع فراوانی دارد که از جمله آنها تبدیل ماهیات به مفاهیم است، زیرا بودن موجودات امکانی در قباس با خ

اگر جهان نسبت به واجب تعالی رابط است؛ نه رابطی و حرف است، نه اسم، پس بالضروره فاقد ماهیت بوده مفهوم 

ست که ممکنات با از آن انتزاع می شود، زیرا وجود رابط ماهیت ندارد. بساط ماهیات تنها در صورتی گسترده ا

یکدیگر سنجیده شوند؛ لیکن چون ارتباط آنها با ذات اقدس اهلل بررسی شود، در مقوله و ماهیت بودن آنها تردید 

 شده بلکه نفی می شود.

در وحدت وجود، جز خدای متعال، کسی حقیقاً سهمی از هستی ندارد. قائل به وحدت وجود حتی وجود حرفی و 

ی پذیرد، زیرا حرف با آن که نفسیت ندارد از وجود بی بهره نیست و ماسوای واجب، نمود رابط نیز برای غیرخدا نم

 صادق است.« بود»است و مرات برخالف سراب، درارائه خود نسبت به « بود»و نشانه و مرات 

 (326ابن فناری توحید را به چهار مرحله تقسیم می کند )ابن فناری، مصباح االنس، ص

به لسان حاصل می شود و انسان در این مرتبه، ممکن « الاله اال اهلل»ل توحید است و با که اص« قشر قشر» -1

 است در قلب خود از آن چه به زبان می گوید، غافل باشد.

 گوید و با قلب بدان باور داشته باشد.« الاله االاهلل»که توحید کسی است که با زبان « قشر» -2

شود و قلب ایمان آورده باشد و افزون براین، همه جهان را صادر از خداوند  که کلمه توحید به زبان گفته« لب» -3

 ببیند.

که توحید کسی است که غیرخدا را نبیند و این مقام را با مقام کسی که کثرات را می بیند و از « لب لب» -4

 طریق آنها به وجود آفریدگار پی می برد، تفاوت بسیاری است. 
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را در حالی که در دنیا هستند، می شنوند زیرا آن روز « الملک الیوم هلل الواحد القهارلمن »برخی انسان ها، خدای

الهی در زمان و مکان نیست، بلکه هنگامی است که زمان و مکان در آن فرو می ریزد و رنگ می بازد. اگر ظهور 

ابت است، در این صورت آن مرحله در زمین و زمان نیست و از نشئه حرکت بیرون است، پس واقعیت آن همواره ث

هر کس هم اینک کمال انقطاع از غیرخدا را یافته باشد، به آن واصل خواهد شد و کسی که هم اکنون از آن باخبر 

، ص 40)مجلسی، بحاراالنوار، ج« لوکشف الغطاء ما ازددت یقیناً»باشد، به حقیقت گفتار امام علی که می فرماید:

 .( پی خواهد برد153
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 فصل دوم: معقوالت ثانیه

مقوالت دهگانه را جزو معقوالت اولیه دانسته اند که انسان آنها را بی واسطه از خارج ادراک می کند.  معقوالت 

باشند، لیکن فرد خارجی نداشته، به همین ثانیه نیز مفاهیمی هستند که با آن که می توانند دارای مصداق خارجی 

دلیل خود به خارج راه نمی برند و معقوالت اولیه اعم از آن که در خارج یا در ذهن باشند، به آنها متصف می 

گردند؛ مانند مفهوم امکان که ماهیت انسان در موطن ذهن یا خارج به آنها متصف می شود طبایع مصدری نظیر 

رخی لوازم ماهیات که در رتبه دوم تعقل می شوند و بعضی نسبتها و اضافات، از جمله انسانیت و حیوانیت و ب

 معقوالت ثانیه فلسفی هستند.

معقوالت اولی امری است که دارای فرد و وجود خارجی بوده، همانگونه که در ذهن ادراک می شود، در خارج نیز 

جود مستقل )فی نفسه لنفسه(  مانند وجود یافت شود. وجود خارجی به سه صورت قابل تصور است: نخست:و

درخت، دوم : وجود انضمامی)فی نفسه لغیره( مانند سفیدی . سوم: وجود انتزاعی که به منشاء انتزاع خود موجود 

است. مانند جهل و کوری در قسم سوم وجود به گونه ای موصوف  است که صفت از ان انتزاع شده و برآن صدق 

 میکند.

 ی اقسام معقول ثان

 معقول ثانی که در خارج به صورت فی نفسه، انضمامی یا انتزاعی وجود ندارد، به دو قسم تقسیم می شود:

محمولی که فاقد وجود خارجی است،گاه عارض چیزی می شود که آن نیز در خارج وجود نداشته، موجود به  -1

 ثانیه منطقی نامیده میشوند.وجود ذهنی است. نظیر نوعیت، کلیت و جزئیت. این دسته مفاهیم معقوالت 

محمول و مفهومی که خود معقول نیست. اگر موضوعی که در خارج موجودند بتوانند به آن متصف شوند، یعنی  -2

اگر ذهنی بودند. شرط موضوعی که آن متصف می شود، نباشد،معقول ثانی فلسفی نامیده می شود؛ مانند امکان و 

 د مفهوم نوعیت یا جزئیت نیست که اتصاف به آن تنها در ذهن باشد.مفهوم وجود . مفهوم امکان نظیر مانن

معقول ثانی، اعم از منطقی و فلسفی، چون فاقد وجود خارجی است، در هیچ حال، درخارج برموضوع خود  -3

عارض نمیشود؛ یعنی ظرف عروض معقوالت ثانیه، همواره ذهن است وظرف اتصاف معقوالت ثانی منطقی به دلیل 

وضوعاتشان به ذهن مقید است، تنها در ظرف ذهن به آن متصف می گردند؛ لیکن معقوالت ثانی فلسفی، اینکه م

 چون ذوات و ماهیات، صرفنظر از وجود عینی و ذهنی آنها، در همه حال مستلزم آنها هستند.
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و  جود ذهنی شرطنکته: معقوالت اولیه؛ به شرط آنکه در فضای ذهن بوده، به وجود ذهنی مقید باشند نه اینکه و

جزء آنها باشد مصادیق معقوالت ثانیه بوده، به آنها متصف می گردند؛ مانند انسان که با قرار گرفتن در فضای ذهن 

 به کلیت و نوعیت متصف می شود یا مانند مفهوم زید که پس از حضور در ذهن به جزئیت متصف می شود.

محمول، یعنی شیئی که برای موضوعی اثبات می گردد برخی برخالف مفاد قاعده فرعیه، ثبوت  تکمیل بحث:

یعنی ثبوت ثابت و نه مثبت له را نفی کرده اند. کسانی که ثبوت محمول نسبت به موضوع را متفرع برثبوت محمول 

نمی دانند، صفت شدن امور عدمی را که فاقد وجود خارجی اند، برای موضوعات به حسب نفس االمر،  یعنی اعم 

ف در خارج یا در ذهن موجود باشد، جایز میدانند.استدالل آنها این است که معنای اتصاف  در نفس از آنکه موصو

االمر آنچنان که در قضایای حقیقیه است یا در خارج بدان گونه که در قضایای خارجیه است، این است که موضوع 

صداق حمل صفت برآن است و برحسب وجودی که در نفس االمر یا خارج دارد، بدانگونه است که مطابق و م

مصداق بودن موصوف نسبت به آن محمول یا صفت، تنها مقتضی وجود موصوف در ظرف اتصاف همان ربط است 

 پس در ظرف ربط، موصوف و موضوع باید موجود باشد.

  استدالل صدر المتالهین

 ربط است و ربط تابع طرفین صدر المتالهین در رد ادعای فوق این استدالل را بیان می کند که اتصاف، نسبت و

است پس اتصاف تابع دو طرف خود، یعنی موصوف و صفت است. پس هر گاه ربط وجود داشته باشد دو طرف آن 

نیز وجود خواهد داشت. این برهان عقلی، ضرورت تحقق موضوع و محمول را در ظرف اتصاف و ربط اثبات می 

ه است و در قضیه سالبه، سلب زبط است نه ربط سلب و اگر کند. اگر محمول، معدوم محض باشد، روح قضیه سالب

محمول، معدوم و سلب محض نباشد، هرگز نمیتوان به عدم محمول در ظرف اتصاف و ثبوت آن برای موضوع حکم 

داد، آنچه زمینه شبهه را برای کسانی که وجود صفت را در ظرف اتصاف الزم ندانسته اند فراهم آورده، قویتر بودن 

 وضوع در اغلب موارد است.وجود م

 اشارات

 یکم: صدرالمتالهین در نظر ابتدایی، معقوالت ثانوی فلسفی را به دو دسته تقسیم می کند:

نخست معقوالتی نظیر وجود و وحدت که به خارج راه نمی یابند؛ یعنی آنگونه که در ذهن هستند، در خارج یافت 

م وجود دارای فرد خارجی باشد، نظیر مفاهیم ماهوی در خارج نمی شوند و فاقد فرد خارجی اند، زیرا اگر مفهو
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خواهد بود و در این صورت تکرر نوع آن الزم می آید لیکن موجود خارجی مصداق مفهوم وجود بوده و این مفهوم 

 از آن حکایت می کند.

و افزون براین، از دوم: معقوالتی نظیر مفهوم امکان است که به دلیل معقول ثانوی بودن فاقد فرد خارجی است 

مصداق خارجی نیز محروم اند؛ اما در نظر نهایی و ادق خود، پس از اثبات اینکه دو طرف ربط و اتصاف، در ظرف 

 تحقق ربط موجود اند ناگزیر برای همه معقوالت ثانوی فلسفی نظیر امکان، مصداق خارجی خواهد بود.

قوالت ثانیه فلسفی باقی میماند، زیرا درجات مصادیق معقوالت البته در نظر ادق نیز نوعی  امتیاز بین دو دسته مع

ثانیه فلسفی، برحسب تشکیک متفاوت خواهد بود. مصداق برخی مفاهیم مثل واجب الوجود، به وجودی که به 

ازای آن مفهوم است، موجود است و مصداق بعضی مفاهیم دیگرمانند امکان، هستی ضعیفی است که در مراتب 

ه صورت وجود انتزاعی و فی غیره، فاقد هستی فی نفسه و انضمامی یعتی به وجود منشا انتزاع نازله هستی، ب

 موجود است.

معنای عروض در ذهن و اتصاف در خارج در مورد معقوالت ثانیه فلسفی این است که چون محمول که خود امکان 

شیای خارجی در ظرف خارج به آن و... است در خارج وجود ندارد، پس وجود محمولی آن در ذهن است و چون ا

نه رابطی  آن در خارج است پس این معقوالت در خارج معدوم اند، زیرا وجود نفسی  -متصف اند، پس وجود رابط

 و محمولی اینها در ذهن است و در خارج نیست و در خارج موجودند زیرا وجود رابطی اینها در خارج محقق است.

بطی به عنوان نسبت یاد می کردند و می گفتند: در این گونه قضایا، خارج ظرف عالمه طباطبایی گاهی از وجود را

 خود نسبت است. نه ظرف وجودآن یعنی نه ظرف وجود محمولی محمول آن قضایا.

سوم: عالمه طباطبایی در تعریف معقوالت ثانیه فلسفی می فرماید: واالمکان من المعقوالت الثانیه الفلسفیه التی 

 هن و االتصاف بهافی الخارج و هی موجود فی الخارج بوجود موضوعهاعروضها فی الذ

برمبنای مشهور، در قضیه انسان ممکن است موضوع قضیه در خارج بوده و عروض یعنی محمول و وجود محمولی 

آن در ذهن و اتصاف، یعنی وجود رابط در خارج است ولی برمبنای ایشان، وقوع رابط بین موضوع خارجی و محمول 

نی محال است به همین دلیل امکان را نیز در خارج موجود می دانند البته تا این ویژگی که وجود امکان در ذه

 خارج، وجودی مستقل نیست، بلکه وجودی است که به وجود موضوعش موجود است.
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ن نه به لیک عصاره نظر صدرالمتالهین نیز این است که معقوالت ثانیه فلسفی، حتماً به نحوی در خارج وجود دارند

طور وجود رایج مصطلح که در موجود جوهر و عرض انضمامی منحصر است بلکه به نحوی که وجود امری انتزاعی 

 عین منشا انتزاعش باشد.

این سخن صدرالمتالهین که طرفین ربط و نسبت، ناگزیر در ظرف تحقق ربط، باید موجود باشند، تفسیر ادق 

رت در می آورد که عالوه براین که اتصاف انها خارجی است، عروض  آنها نیز معقوالت ثانیه فلسفی را به این صو

در خارج است یعنی مصداق خارجی این محموالت که منشا انتزاع آنها در خارج است، برای موضوعی که به آنها 

 متصف است موجود است.

ذهنی بی بهره باشد، قضایای علمی  چهارم: اگر ذهن در شناخت جهان برخورد فعال نداشته باشد و از امور و حقایق

به قضایای شخصی محدود خواهد بود و در این صورت، نه تنها از دانشی فلسفی محروم خواهیم بود، بلکه اصالً 

مسائل وقضایای کلی نیز نخواهیم داشت؛ حال انکه همه براهین از قضایای کلی استفاده می کنند و قضایای شخصی 

ی معقوالت و مفاهیمی هستند که به واسط معقوالت اولیه، با جهان خارج ارتباط کاسب و مکتسب نیستند. از نف

 داشته، ازطریق آنها انتزاع میشوند.

پس مفاهیم اعتباری، از طریق ماهیاتی که از خارج در ذهن شناخته شده اند، در دسترس ذهن قرار می گیرند در 

موجودات خارجی منفعل محض بوده و فعالیتی را در نتیجه ذهن در معرفت، نظیر آینه ای نیست که نسبت به 

پرداخت مفاهیم و مسائل علمی نداشته باشد. بلکه دریافت نخست از خارج، در حکم ماده خام برای فعالیتهای 

بعدی ذهن قرار میگیرد و ذهن برمبنای حکمت رایج یا تفسیر و تجرید آنها به مفاهیم کلی می رسد. برمبنای 

پس از ارتباط با صور محسوس، استعداد اتصال با حقایق عقلی را یافته و در مراتب بعدی،  حکمت متعالیه، نفس

 توان ایجاد صورت مجرد عقلی را که قیام صدوری به آن دارند، پیدا می کند.

پنجم: کانت و نئوکانتی ها مفاهیم واحد و ثابتی را که مشترک ذهن آدمیان است یا مفاهیم متغیری را که اذهان 

ف در شرایط گوناگون از ناحیه خود ایجاد می کنند، قالبهای پیش بینی میدانند که انسان از نزد خود، در مختل

برخورد با واقع و در فرایند شناخت بکار می گیرند، بدین ترتیب واقعیت خارجی را به عنوان ناشناختی از دسترس 

فی و منطقی انجام شد؛ افزون بر آن که سفسطه ادراک عقلی به دور می دارند. تحلیلی که از معقوالت ثانیه فلس

ای را که جدایی ذهن و عین پدید می آید، از بین می برد چنانکه اگر مفاهیم ذهنی به صورت عینک های رنگین 
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پیشین، همواره مانع از وصول به حقیقت باشند، ایده آلیسم و سفسطه  مطلق الزم می آید فاصله ذهن و خارج را 

 د.همچنان حفظ می کن

واقعیت هستی که خارج بودن عین ذات آن است با آن که در مفاهیم و ماهیات ظاهر است و علیرغم اینکه مفهومی 

آن در نهایت بداهت است، کنه آن در غایت خفا است، شناخت آن جز با گذر از ذهن و تعقل و پیوند وجودی با 

ین دلیل همواره برای ذهن به صورت یک حقیقت معلوم که همان ادراک شهودی است، ادراک نمی شود. به هم

 راز باقی خواهد ماند.

ششم: امکان در حریم وجود، که همان امکان فقری است، برخالف امکان ماهوی که الزمه ماهیت است، الزمه 

وجود نیست، بلکه فقر برای غیر، از مبدا متعال عین ذات آنهاست و نظیر زوجیت برای عدد چهار الزم ذات او 

نتیجه با علم شهودی و حضوری برای نفس پاک به طور مستقیم ادارک می گردد، ازاین رو اوالً امکان  نیست؛ در

ماهوی در زمره معقوالت ثانیه فلسفی به کار می رود لیکن امکان فقری که عین وجود خارجی است، از معقوالت 

یه به معقوالت ثانویه بوده و معقوالت اول اولیه و ثانویه قویتر است. بلکه به دلیل مساوقت با هستی مصداق و منشاء

دلیل اصالت وجود، به تبع آن موجود می شوند. ثانیاً از امکان ماهوی در منطق و در بحث موجهات استفاده می 

شود و فلسفه با تحلیل ماهیت، منطق را در بخش های مختلف تجهیز می کند؛ لیکن ظرافت امکان فقری، دست 

ز آن کوتاه می گرداند و همین سبب می شود که در هیچ بحثی از منطق از امکان فقری منطق را برای بهره وری ا

 سخنی به میان نیاید.
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