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  شگفتاريپ
  

  يباسمه تعال
كتابي كه در پيش رو داريد جلد اول از درسهاي شرح منظومه متفكر شهيد استاد مطهري 

باشد كه   مي47 - 48 تا 39 - 40هاي تحصيلي  رضوان اهللا عليه در دانشكده الهيات بين سال
ين اين براي روشن شدن چگونگي تدو .گردد اينك در دو جلد تقديم خوانندگان گرام مي

  اي نكات ضروري است كتاب تذكر پاره
 مكررا توسط استاد شهيد 47 تا 39همانطور كه ذكر شد اين درسها در فاصله سالهاي : الف. 

 عينا مطالب استاد را يادداشت  شده است و دانشجويان نيز برخي براي دانشجويان تدريس مي
حث گوناگون اين سلسله درسها كردند و بعضي نيز به صورت خالصه برداري، لذا از مبا مي

هاي متعددي در دست است كه توسط دانشجويان به استاد ارائه گرديده بود، و ايشان  نسخه
  آنها يك نسخه را كه كاملتر بود انتخاب و اضافات ساير نسخ و يا مطالب نيز خود از ميان

رتپلي كپي در اند و سپس به صو دانستند بر آن نسخه اصلي افزوده ديگري را كه الزم مي
در تهيه كتاب حاضر قسمت عمده مطالب از روي نسخه . اختيار دانشجويان قرار گرفته است

اي كه به خط خود استاد تصحيح شده بود استفاده شده است، برخي از  پلي كپي شده
مباحث نيز توسط خود استاد در نسخه خطي اصالحو محشي گرديده بود كه آنها نيز عينا به 

  ه طبع رسيدهمان صورت ب
در تنظيم . چاپ اول اين كتاب در سالهاي اول بعد از انقالب اسالمي صورت گرفته است

هاي   موجود و برخي يادداشت  از ميان چند نسخه" اتحاد عاقل و معقول "اوليه،در بحث 
 در اين موارد نيز ترتيب اين تلفيق توسط  مربوط به اين بحث تلفيق صورت گرفته است كه

اين .  در يادداشتي كه در ابتداي اين قسمت قرار داشت مشخص گرديده بودخود استاد
تلفيق باعث باالتر رفتن سطح اين مبحث از ساير مباحث اين اين كتاب گرديده است وشايد 
اگر انجام نمي شد بهتر بود،ولي نظر به اينكه اين كتاب از ابتدا به همين صورت چاپ شده 

  . تشر مي شوداكنون نيز به همان شكل من است

  ٥
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 سبزواري مشاهده  هائي كه در مباحث اين كتاب با تطبيق به متن شرح منظومه افتادگي: ب.  
 صورت بوده و به تشخيص  شود در اصل تدريس اين مباحث توسط استاد نيز بهمين مي

  شود  مستمعين و خوانندگان مربوط مي ايشان در تعيين ضرورت و سطح مطالب نسبت به
 شرح  اضر در دو جلد شامل شرح و تفسير سه مقصد از مقصدهاي هفتگانهكتاب ح: ج. 

 شامل سه  باشد كه جلد اول منظومه حكيم متأله حاج مولي هادي سبزواري قدس سره مي
فريده از مقصد اول است كه متضمن امور عامه از حكمت اسالمي است و جلد دوم شامل 

 علت و معلول و نيز فريده اول از   به مباحثشود فريده هفتم از مقصد اول است كه مربوط مي
مقصد سوم كه در الهيات بمعني االخص است يعني احكام ذات واجب تعالي از اثبات وجود تا 

 و تفسير فريده اول از  توحيد وجود و رفع شبهات مربوط به آن، آخرين قسمت جلد دوم شرح
سم طبيعي و اثبات هيولي و باشد كه آن عبارت است از بحث در حقيقت ج مقصد چهارم مي

 در واقع اين مباحث در حكم امور عامه بخش  ابطال جزء ال يتجزي و تناهي ابعاد، كه
بنابراين در اين درسها رعايت . باشد طبيعيات و قسمت قابل اعتنا و اعتماد طبيعيات قديم مي

 اهميت و   منظومه سبزواري نگرديده بلكه استاد شهيد در ترتيب مباحث بيشتر به ترتيب
  اند ضرورت مباحث براي دانشجو توجه داشته

 يك دوره  ها در شرح منظومه استاد معظم مرحوم مطهري عالوه بر اين سلسله دروس: د. 
شود به ساليان پاياني از  اند كه اين دوره مربوط مي درس ديگر نيز تحت همين عنوان داشته
 كه در منزل ايشان و با حضور جمعي 57  تا54هاي  عمر پربركت ايشان، يعني تقريبا از سال

 تهران و برخي ديگر از صاحب نظران و عالقمندان به اين  از اساتيد فلسفه غرب از دانشگاه
شد، سبك اين دو دوره از درسهاي استاد به كلي متفاوت است و نحوه  مباحث تشكيل مي

رو داريد  از آن را پيشدر دوره اول كه بخشي . كند ورود و خروج در بحث با يكديگر فرق مي
 است و در دوره  روال بحث به سبك كالسيك فلسفه اسالمي و متناسب با سطح دانشجوئي

باشد كه حضور اساتيد فن در اين  دوم بحث به شيوه تطبيق فلسفه اسالمي با فلسفه غرب مي
دوره دوم مذكورتحت عنوان شرح مبسوط منظومه منتشر . افزايد زمينه بر ارزش بحث مي

اين اثر از اثار استاد نيز با توجه به موضوع ان كه فلسفه است،از نظر ثالست بيان . ده استش
وغناي محتوا در نوع خود كم نظير است وبجاست كه در دانشگاهها وحوزه هاي علميه به 

از . عنوان كتاب درسي استفاده شود،خصوصا كه از ابتدا نيز به همين نيت تدوين شده است
  . وفيق بيشتر مسا لت ميكنيمخداوند متعال ت

  1415برابربا ربيع الثاني 1373مهر
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  مقدمه"
  الي جنابك انتهي المقاصد          يا واهب العقل لك المحامد

همه مقصدها و هدفها به سوي بارگاه تو .  اي بخشنده خرد، تمام سپاسها ويژه تو است
  شود منتهي مي

هم به اوليت .  سخن رفته است و هم از معاددر اين بيت عالي و زيبا هم از مبدأ: شرح. 
 همه سپاسها ": گويد آنجا كه مي. هو االول و االخ« خداوند اشاره شده و هم به آخريت او، 

تو مبدأ كل هستي، هر خيري و فيضي به سبب هر كس و :  منظور اينست كه"ويژه تو است 
اب و علل به دست تو است و هر چيز به كسي برسد ازناحيه تو است، زيرا سر رشته همه اسب

 ": گويد و آنجا كه مي. از اينرو همه سپاسها ويژه تو است.  نظام از اراده تو برخاسته است همه
همه اشياء، هر :  منظور اينست كه،"شود  همه مقصدها و هدفها به سوي بارگاه تو منتهي مي

  جويند و به جويند، در نهايت امر، تو را مي چه را مي
  

  پاورقي
  3/ حديد-1

  ١٣
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انا هللا و « گردند،  اند و به سوي تو باز مي روند، از تو پديد آمده روند، به سوي تو مي  هر سو مي
   1. »انا اليه راجعون 

  دانيم لب لباب حكمت الهي شناختن مبدأ و معاد جهان است،  چنانكه مي
 حاشيه اين همه مطالب و مسائل ديگر در اين فلسفه در حكم مقدمه اين دو مطلب و يا در

   لباب حكمت الهي علي هذا بيت اول منظومه اشاره است به لب. دو مطلب است
  الظاهر الباطن في ظهوره   يا من هو اختفي لفرط نوره. 

  اي آنكه از بسياري نورانيتش پنهان است اي پيدايي كه به سبب پيدائيش ناپيداست 
   2شرح اين بيت را از الهيات بالمعني االخص بايد جست

  
  پاورقي 

  156/بقره- 1
براي .  تعالي از شدت ظهور در خفاست ذات پاك باري: در الهيات ثابت شده كه:  توضيح مختصر اينكه-2: 

   بايد سه مقدمه ذكر بكنيم اينكه اندكي با اين مطلب آشنا شويم
راي ماوجود و وجود اشياء ب  وجود اشياء براي خودوجود عيني-  همانطور كه وجود بر دو قسم است -الف : 

پس وقتي كه از ظهور و . ظهور اشياء براي خود و ظهور اشياء براي ما.  ظهور نيز بر دو قسم است-  ذهني
ء براي خود است و  گوييم، گاهي بحث در ظهورآن شي پيدايي يا از بطون و ناپيدايي يك چيز سخن مي

  ء براي ما است گاهي بحث در ظهور آن شي
. شود  ناشي مي" عدم " و خفا از   است" ظهور " مساوي با " وجود " كه  در حكمت الهي ثابت شده-ب 

مند است و به هر اندازه عدم و  مند است از ظهور نيز بهره هر موجودي به هر اندازه و هر درجه ازجود بهره
 موجودي كه در حد اعلي و  پس.  با وجودش توأم و در وجودش متخلل است از ظهور بي بهره است نيستي

  .  از ظهور است جه اكمل از وجود است، در حد اعلي و درجه اكملدر
 هر چيزي كه خود براي خود  اي نيست، ميان دو نحو از ظهور، يعني چنين نيست كه  هيچگونه مالزمه-ج 

اي بر عكس  نيز در حد اعلي است بلكه تا اندازه: "ء براي ما  در حد اعلي از ظهور است، لزوما ظهور آن شي
قواي حسي ما . ء براي ما،بستگي دارد به قواي ادراكي ما و طرز ساختمان اين قوا را ظهور هرشيزي. است

طوري ساخته شده كه فقط قادر است موجودات مقيد و محدود و داراي ضد و مثل را ادراك نمايد و در 
  كند كه اين  جهت رنگها و شكلها و آوازها و غير اينها را ادراك مي حواس ما از آن. خود منعكس كند
 جا هست و در يك جا  كنيم كه در يك مثال ما از آن جهت سفيدي را ادراك مي. موجودات محدودند

بود ما هرگز سفيدي را  اگر همه جا همه وقت سفيد مي. نيست، در يك زمان هست و در زمان ديگر نيست
  بريم كه وجود نور پي ميما از آن جهت به . شناختيم و مفهومي از سفيدي در ذهن خويش نداشتيم نمي

اگر سايه و ظلمت نبود نور هم شناخته . گاهي هست و گاهي نيست، در جايي هست و در جايي نيست
 يعني همان " نور " روشن بود ما هرگز متوجه وجود  اگر جهان هميشه و همه جا به يك منوال. شد نمي

  شديم بينيم نمي  چيز ديگر را مي چيزي كه در پرتو او همه

  ١٤
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"  و آله الغر صلوه جمه     ثم علي النبي هادي االمه

  بر پيامبر راهنماي است و بر اهل بيت تابناك او درود فراوان  پساز سپاس خدا
  ال زال مهد يا الي الرشاد         و بعد فالعبد االثيم الهادي

   و بعد، پس بنده گنه كار، هادي كه همواره به صواب رهنمون باد 
  منظومتي لسقم جهل شافيه           كتابيهيقول هاؤم اقرؤا 

  .  ناداني است بيائيد كتاب مرا بخوانيد اين منظومه بهبودي بخش بيماري: گويد  مي
  

  پاورقي
   ..ادامه

   شعاع او به يك منوال بودي     اگر خورشيد بر يك حال بودي
  نبودي هيچ فرق از مغز تا پوست        ندانستي كسي كاين پرتو اوست

  حق اندر وي ز پيدايي است پنهان      ن، جمله فروغ نور حق دانجها
  نيايد اندر او تغيير و تبديل      چو نور حق ندارد نقل و تحويل

تعرف : شنيديم آري شنيديم، هرگز آن را نمي  همچنين است آوازها، اگر هميشه يك آواز را به يك نحو مي
  . االشياء باضدادها

گوييم ذات حق كه صرف الوجود و فعليت محضه است و هيچ  علوم شد، مياكنون كه اين سه مقدمه م
هيچ جنبه بطون و خفايي در او .  خود عين ظهور است جنبه عدم و قوه در او نيست، از نظر ظهور براي

چون .  نيست، و اما از نظر ظهور براي ما چنين نيست، همان كمال ظهورش منشأ خفا و بطون براي ماست
 چيزي و هيچ جايي و هيچ زماني  دود است و همه جا و همه وقت و با همه چيز هست و هيچاو وجود نامح

كمال ظهور ذات حق و .  ادراكي ما كه محدودند قابل ظهور نيست از او خالي نيست، براي حواس ما و قواي
 ظهور ذات حق از شدت"گويند  اينست معني اين جمله كه مي.  وجودش، سبب خفاي از ما است ال نهايي

جهت ظهور و جهت بطون در ذات حق يكي : گويند  و اينست معني سخن حكما كه مي"در خفاست 
چنين نيست كه جزئئ از وجودش ظاهر وجزئ دگر باطن "هو الظاهر والباطن است"است،يعني او كه 

 مي -عليه السالم–علي . است،او اساسا جزئ ندارد،او تمام وجودش ظاهرو تمام وجودش باطن است
  :رمايدف

هر ظاهري غير از خدا فقط ظاهر است وديگر باطن  1وكل ظاهر غيره غير باطن وكل باطن غيره غير ظاهر
مرحوم شيخ محمد عبده در پاورقيهاي نهج . نيست وهر باطني غير از خدا فقط باطن است وظاهر نيست

  .  و معني كرده است البالغه اين جمله را به غلط نقل
  نهان زچشم جهاني زبس بيدايي    است درهمه حالحجاب روي توهم روي تو

  
   64  نهج البالغه خطبه. 1
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   في الذكر بالخير الكثير سميت    نظمتها في الحكمه التي سمت
  اين منظومه را در حكمت اعلي به رشته كشيدم

   نام برده شده است" خير فراوان "همانكه در قرآن با نام 
  

  :فرمايد  مي  از سوره بقره كه269كند به آيه   ميدر مصراع دوم اين بيت اشاره: شرح
   »يؤتي الحكمه من يشاء و من يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا «

فرمايد و هر كه به او   عطا مي" حكمت "يعني خداوند به آنكه بخواهد و مصلحت بداند 
   1حكمت عطا شود، خير فراوان به او داده شده است

  
  .   أودعت فيها عقد العقائد      سميت هدا غرر الفرائد

   ناميدم" غرر الفرائد "اين كتاب را 
  و در اين كتاب عقائد و افكار گره مانندي به وديعت نهادم

  
منظومه حاجي سبزواري مجموعا دو بخش است و خود مؤلف هر بخش را كتابي : شرح

  جداگانه قرار داده و نامي خاص بر آن نهاده است
  .  منطق-الف 
   حكمت–ب 
 را شرح  بخش منطق را اللئالي المنتظمه و بخش حكمت را كه اكنون قسمتي از آن. 

  كنيم غرر الفرائد ناميده است مي
.   بعون ربي واجب الوجود    فها انا الخائض في المقصود

  
شود كه   گفته مي" حكمت " حكمت يعني دريافت حقيقت، از آن جهت به دريافت حقيقت - 1: پاورقي

اش واقعيت است، بر خالف دريافتهاي غير منطبق با واقعيت كه استحكام ندارد و   و پشتوانهاستحكام دارد
ها به هر اندازه صحيح و مطابق با واقع باشند شايستگي  فلسفه. عنكبوت سست و بي بنياد است مانند خانه

يح و  يعني دريافتي صح" حكمت "بشر در تالشهاي خويش در جستجوي . اين واژه مقدس را دارند
 است  بديهي. داند منطبق با واقعيت است و اما اينكه چه اندازه در اين راه توفيق حاصل كرده است خدا مي

 داشته باشند، آنرا حكمت تلقي  كه پيروان هر مكتبي بهر نسبت كه به عقائد و افكار خويش ايمان
حله صدرايي است، مطالب  فلسفي اسالمي و بالخصوص به ن حاجي سبزواري كه مؤمن به مكتب. كنند مي

  . داند  مي" حكمت "اين فلسفه را بالترديد مصداق 
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  كنم به آنچه در نظر داشتم هان، شروع مي
   الوجود به ياري پروردگارم ذات واجب

  والكل مستمده من مدده              ازمه االمور طرا بيده
  مهار همه چيز در دست او است

  كند همه چيز از عنايت او استمداد مي
  و كل مقصد علي فرائد            ان كتابنا علي مقاصد

  اين كتاب مشتمل بر چند مقصد است
  و هر مقصدي مشتمل بر چند فريده است

   
حاجي سبزواري مؤلف كتاب، ترتيب ابواب و فصول بخش حكمت را به اين نحو قرار :  شرح

هايي ترتيب منقسم  يده فر داده كه آن را به هفت مقصد تقسيم كرده و هر مقصدي را به
  1:  هايي بيان كرده است به اين ترتيب" غرر "نموده است و هر فريده را در ضمن 

  جواهر و اعراض : مقصد دوم         امور عامه:  مقصد اول
  طبيعيات مقصد: مقصد چهارم    "الهيات بالمعني االخص : مقصد سوم

  معاد: مقصد ششم        نبوات و منامات:  پنجم
: صد هفتممق  اخالق

 نيست، مشتمل بر   چنانكه معلوم است، اين بخش از كتاب با همه اختصار در يك فن و علم
همه اين .  مشتمل بر چند علم است مقصد چهارم اين كتاب به تنهايي. علوم و فنوني است

اند و قسمتي از آن را فلسفه  كرده  جمع مي"حكمت "علوم و فنون را در قديم، تحت لفظ 
 عبارت است از سه مقصد اول از بخش حكمت و فريده اول از مقصد  ناميدند كه ي مياله

  . چهارم و تمام مقصد ششم
 " است، و كلمه "  گوهر نفيس" كه عنوان ابواب اين بخش است به معني " فريده "كلمه 

  پس غرر الفرائديعني.  است" بسيار نيكو " است كه به معني " اغر " جمع "غرر 
  .  غرر- فريده - مقصد - 1: پاورقي
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 است، " منظومه " كه عنوان فصلهاي كتاب " غرر "  و اما كلمه.  گوهرهاي نفيس بسيار نيكو
 خوانده شود كه البته " غين "همانطوري كه خود مؤلف توضيح داده است ممكن است بضم 

 " غين " خواهد بود و به همان معني است كه گفته شد و ممكن است بفتح " اغر "  جمع
  دهد  مي خوانده شود در اين صورت مصدر خواهد بود و مفهوم سفيدي و روشنايي

  اوليه كانت في الوجود و العدم       فالمقصد االول في ما هو عم. 
  مقصد اول در امور عامه است

   است اولين فريده از اين مقصد در وجود و عدم
  

. كليات فلسفه ناميديم"ن است كه ما آنرا امور عامه هما. مقصد اول در امور عامه است:  شرح
 الهي بدون اينكه قبال درباره امور عامه  از نظر حكماي. امور عامه كليد فلسفه الهي است

مباحث .  در مسائل مربوط به مبدأ و معاد بيهوده است تحقيق كافي بعمل آيد، بحث فلسفي
سفه اسالمي توسعه شگرفي يافته  قديم شناخته شده بوده است ولي در فل امور عامه در يونان

  . اي پيدا كرده است و رشد و تكامل بي سابقه
 مشتمل بر هفت   است و موضوع بحث ماست" منظومه "امور عامه كه مقصد اول كتاب 

  : فريده است به اين ترتيب
  وجوب و امكان : فريده دوم     وجود و عدم: فريده اول
  قوه و فعل: ارم فريده چه      قدم و حدوث: فريده سوم

  وحدت و كثرت:  فريده ششم        ماهيت:  فريده پنجم
  علت و معلول:  فريده هفتم

 است مجموع امور   در اين كتاب ذكر شده" هفت فريده " اين هفت باب كه تحت عنوان 
  دهد و الزم است در معرفت آنها كمال كوشش به عمل آيد عامه را تشكيل مي

 دارد  ها اهميت بيشتري  است از ساير فريده"د و عدم  وجو"فريده اول كه در . 
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 اصالت - 4.  مغايرت و اتحاد وجود با ماهيت- 3.  اشتراك وجود- 2. اهت وجود بد- 1 
 وجود - 7.  وحدت و كثرت وجود- 6.  عينيت وجود و ماهيت در ذات واجب- 5. وجود
 11.  احكام سلبيه وجود- 10.  وجود به مطلق و مقيد  انقسام- 9.  معقوالت ثانيه- 8. ذهني

 عدم تمايز و عدم عليت ميان 13ساوات وجود و ثبوت  م- 12 . منشأ تكثر وجوشيئيت-
- 17 مناط صدق در قضايا-16 حل شبه معدوم مطلق- 15  امتناع اعاده معدوم- 14. اعدام

  . تعلق جعل به وجود
است وما به همين ترتيب كه شماره "وجود وعدم"اين هفده مسئله رئوس مطالب فريده

  ها بحث مي كنيمگذاري كرديم نه به ترتيب منظومه درباره ان
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  :فريده اول 
  وجود و عدم 
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  1غرر . 
   بداهت وجود

  و ليس بالحد و ال بالرسم      معرف الوجود شرح االسم
  تعريف وجود، شرح اسم است
  نه حد است و نه رسم است

 بدان جهت بر همه  اين مبحث. اولين مبحث از مباحث وجود مبحث بداهت وجود است: رحش
دانيم   است و چنانكه مي" موجود"كر شده كه موضوع فلسفه أولي مباحث ديگر مقدم ذ

 است كه موضوع آن علم چيست و آن علم  اولين مطلبي كه در هر علم بايد دانسته شود اين
 است پس بايد " موجود "كند، و چون موضوع فلسفه كلي  در اطراف چه چيزي بحث مي

الوه اغلب فصول اين فريده درباره بدانيم معني وجود چيست و تعريف آن كدام است، بع
اصالت وجود، اشتراك وجود،وحدت :  قيد آنهاست، از قبيل" وجود " كه  موضوعاتي است

 مسائل ضروري است   فرضا شناختن موضوع علم ضروري نباشد، شناختن موضوعات...وجود و
ينكه در اول و اال آن مسائل براي دانشجو مفهوم روشني نخواهد داشت، اينست كه عالوه بر ا

شود، در اول هر مسئله نيز موضوع آن مسئله  هر علم موضوع آن علم بطور صحيح تعريف مي
ولي اين در صورتي است كه موضوع علم يا . شود اگر قبال تعريف نشده باشد تعريف مي

  موضوع مسئله
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  .  بديهي نباشد، نظري باشد، اگر بديهي باشد مستغني از تعريف است"
 بديهي است، يعني هر كسي، از آنها تصور روشن و واضحي " موجود " و " وجود "مفهوم 

در بديهيات نبايد استدالل كرد، .  است حتي اينكه مفهوم وجود بديهي است نيز بديهي. دارد
  . به تذكر بايد قناعت نمود

. بيند تصور بسيار روشني از وجود يا هستي دارد هر كس به ذهن خويش مراجعه كند، مي. 
 تصور صد در صد روشن و " نيست   الف" يا " الف هست ": گويد اند كه وقتي كه ميد مي

 را برايش توضيح " نيست " و " هست "واضحي از هستي و نيستي دارد، نيازي ندارد معني 
 مقدار اندكي تصورات در خزانه ذهن خود دارد و تازه قدرت يافته  حتي يك كودك كه. دهند
.  است ت كند، مفهوم هستي و نيستي بروشني در ذهنش نقش بسته درباره اشياء قضاو است

 مفهوم " آنجا نيست " ،" اينجا هست ": گويد مثال وقتي كه درباره فالن اسباب بازيش مي
   1يابد هستي و نيستي را به روشني در ذهن خويش مي

ني ثبوت ذات يع" وجود":اند  را تعريف كنند مثال گفته" وجود "اند  برخي متكلمين خواسته. 
  . و موجود يعني ثابت الذات

اند، شرح لفظ و شرح اسم است، يعني لفظي بجاي  آنچه آنها به نام تعريف وجود ذكر كرده
 مرغ ":  بگوييم" ماكيان "  مثل اينست كه در مقام تعريف. لفظي ديگر بكار رفته است

 فقط با استفاده از آشنايي ايم،  حيوان را تعريف نكرده بديهي است كه ما ماهيت آن. "خانگي 
 را تفسير " ماكيان " لفظ مرغ خانگي، اسم آن حيوان معهود است لفظ  مخاطب به اينكه

در منطق ثابت شده است كه . ايم، بسيار تفاوت است ميان تفسير لفظ و تعريف معني كرده
ل و  عبارت است از تحلي" حدي "تعريف . " رسم " و " حد ": تعريف واقعي دو نوع است

ء مركب باشد از دو  تعريف در جايي ميسر است كه ماهيت شي اينگونه. ء تجزيه ماهيت شي
  جزء، و هم در منطق ثابت شده كه 

  پاورقي 
اند كه موضوع هر علمي ممكن است نيازمند به تعريف و نيازمند به   فالسفه ثابت كرده- 1

، كه هم بي نياز از " موجود "ني  يع، باشد جز موضوع فلسفه اولي اثباتاثبات واقعيت داشتن
  اند كه نه تنها بي نياز از تعريف و اثبات بعالوه اثبات كرده. تعريف است و هم بي نياز از اثبات

يعني فرضا بخواهيم وجود را تعريف كنيم يا . است، بلكه امكان تعريف و اثبات هم ندارد
نكه قابل تعريف نيست، همان است  اي بيان. بخواهيم با برهان اثبات كنيم امكان پذير نيست

كه در متن كتاب آمده است و بعدا توضيح خواهيم داد، و اما بيان اينكه با برهان قابل اثبات 
  . مبسوط فلسفي بايد جست نيست از كتب
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 تركيبات ماهوي، بر خالف تركيبات خارجي، همواره دوجزء است كه يكي اعم از مفهوم مورد 
 نام " فصل "شود و يكي ديگر مساوي با آن است كه   مي يده نام" جنس "تعريف است و 

   ي نيست و اگر مفهومي به نحوي" حد "علي هذا اگرمفهومي بسيط باشد قابل تعريف . دارد
از همين جا معلوم .   ي نيست" حد "باشد كه اعم از او قابل تصور نيست باز هم قابل تعريف 

 كرد، اين مفاهيم بسيطند و بعالوه  شود تعريف ميشود كه چرا مفهوم وجود و موجود را ن مي
  . توان پيدا كرد كه جنس اين مفهوم باشد مفهومي اعم از مفهوم وجود و موجود نمي

 ي نيست، بدان جهت است كه تعريف رسمي " رسم "و اما اينكه مفهوم وجود قابل تعريف 
ممكن . اش شناسانده شود ه شناخته شد ء به آثار و لوازم يا تعريف به رسم، آن است كه شي

مثال ماهيت برق را . است ماهيت چيزي را نشناسيم ولي آثارو لوازمش را بشناسيم
  شناسيم  روشنايي و حرارت و حركت است مي شناسيم وليلوازم آنرا كه نمي

تر باشد وجود ندارد كه بعنوان   درباره وجود، گذشته از اينكه چيزي كه از خود وجود روشن
 وجود معرف مستلزم اينست كه قبال با  ر وجود، معرف وجود واقع شود، اساسا فرضيكي از آثا

كنيم، معرف را موضوع، و معرف  مفهوم وجود آشنايي داشته باشيم، زيرا وقتي كه تعريف مي
 اگر با مفهوم وجود آشنا " آن اين است ": كنيم كه دهيم و حكم مي را محمول قرار مي

پس قبال . كنيم  درك نمي است 1" وجود رابط "كه به اصطالح و  را " است "نباشيم مفهوم 
و بنابراين تعريف واقعي وجود . بايد با مفهوم وجود آشنا باشيم تا بتوانيم وجود را تعريف كنيم

   است" دور "
  

  : پاورقي
  .  روشن خواهد شد" وجود رابط " بعدا در فريده دوم معني -  1
م امكان تعريف حدي و تعريف رسمي شد، شايد بهترين بيان اين مطلب  اين بيان كه در باال براي عد- 2

 همين است " وجود مبدأ اول همه شرحها و تعريفها است ": باشد و مقصود بوعلي در نجات كه گفته است
 از آن جهت وجود، حد ندارد كه بسيط ": گويد حاجي سبزواري در شرح بيت باال مي.  داديم كه ما توضيح
 بايد باشد و عرضي از كليات پنجگانه است و " عرضي " جهت رسم ندارد كه رسم بوسيله است و از آن

اين بيان در . "باشند  باشند و وجود و عوارض وجود از سنخ ماهيت نمي همه كليات از سنخ ماهيت مي
از  كه يكي از كليات پنجگانه است " عرضي "زيرا اوال هيچ ضرورتي نيست، .  صحيح نيست"  رسم"مورد 

گويد  سنخ ماهيت باشد تا گفته شود وجود و عوارض وجود از سنخ ماهيت نيستند، و ثانيا اينكه مي
   نيستند درباره عوارض مساوي وجود از قبيل وحدت، وجوب، و غيره صادق عوارض وجود از سنخ ماهيت

 همين دليل  وجودند و به است، درباره مطلق عوارض وجود صادق نيست، زيرا خود ماهيات از عوارض
  . شود مبحث ماهيت در فلسفه اولي ذكر مي
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   و كنهه في غايه الخفاء         مفهومه من أعرف االشياء
  ترين چيزهاست مفهوم ذهني وجود از شناخته

  واقعيت وجود در نهايت پنهاني است واما
  

ني كه  وجود به بيا در اين بيت تفكيك شده ميان مفهوم وجود، و حقيقت وجود، مفهوم: شرح
 تنها بديهي نيست، نظري نيز نيست،  گذشت يك مفهوم بديهي است، و اما حقيقت وجود نه

باشند كه تحت احاطه علمي در  زيرا بديهي و نظري هر كدام قسمتي از مفهوم ذهني مي
 بديهي مفهوم روشني است، نيازي به تحليل و شكافتن و يا  آيد با اين تفاوت كه مفهوم مي

و  لوازم و آثار ندارد ولي مفهوم نظري مفهومي مبهم است و نيازمند به تحليل  معرفي از راه
  . تجزيه و حداقل به معرفي از راه لوازم و آثار است

البته . شود تا گفته شود كه بديهي است يا نظري اما حقيقت وجود اساسا به ذهن منتقل نمي
ني بر مسئله اصالت وجود واضح است كه اين تفكيك ميان مفهوم و ميان حقيقت وجود مبت

است كه براي وجود حقيقت عيني قائل است، اما بر اعتباريت وجود، اين تفكيك موضوع 
   1ندارد

  
  : پاورقي

  :ادامه از قبل
گاهي .  دو تاست" شرح االسم "ضمنا اين مطلب نيز خوب است تذكر داده شود كه اصطالح 

 است، چنانكه در عبارت بوعلي در   و مقصود همان تعريف لفظي" شرح االسم "گويند  مي
 به " شرح االسم " و گاهي " ان يشرح بغير االسم   الوجود ال يمكن": نجات آمده است كه

در عبارت باال كه . شودقبل از آنكه وجود محدود محرز شده باشد تعريف حدي گفته مي
  .  اصطالح اول رعايت شده است"معرف الوجود شرح االسم : گويد مي
  
 شد، ظهور و خفا بر   اين نكته بايد يادآوري شود كه همانطور كه قبال در مقدمه گفتهضمنا .1

 "قبال گفتيم كه حقيقت .  براي ما ظهور و خفاي براي خود، ظهور و خفاي: دو قسم است
حقيقت وجود در نهايت خفاست : شود  اينكه گفته مي  است، پس" ظهور " مساوي "وجود 

   . خفاي براي خود، حقيقت وجود براي خود عين ظهور استمقصود خفاي براي ماست نه
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   2غرر 
  اشتراك وجود

  
 دارد و مانند اين   اين مسئله مانند مسئله پيشين مربوط است به مفهوم وجود و جنبه ذهني
  مسئله بي نياز از اقامه دليل و برهان است زيرا باوجدانيات ذهني ارتباط دارد

 شك لفظ وجود  ترك لفظي است يا مشترك معنوي؟ بدونمسئله اين است كه آيا وجود مش
 و ...انسان موجود است، درخت موجود است، زمين موجود است: شود بر اشياء زياد حمل مي

  : هر گاه يك لفظ بر اشياء متعددي صدق كند يكي از اين دو حال است
وم از او قصد  مفه يا اين است كه آن لفظ معاني متعدد دارد و در هر مورد يك معني و يك

كنيم و  شود اشاره مي  خارج مي شود، مثل اينكه به مايع خوراكي كه از پستان حيوانات مي
 جنگلي كه ضرب المثل شجاعت است نيز   و به حيوان درنده" اين شير است "گوئيم  مي

 و به دستگاهي كه وسيله باز و بسته كردن آب "   شير است"گوئيم  كنيم و مي اشاره مي
در اين سه مورد ما يك لفظ درباره سه . " شير است "گوئيم  كنيم و مي ز اشاره مياست ني

ايم، در  ايم ولي در هر مورد يك معني جداگانه از اين لفظ قصد كرده چيز مختلف بكار برده
است، يعني سه چيزي كه اين لفظ بر آنها نهاده شده است فقط در "اينجا اشتراك، لفظي 

  اند كه يك لفظ در مورد همه آنها بكار   با هم شريك اين جهت
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  . شود برده مي
و يا اين است كه آن لفظ بيش از يك معني و مفهوم ندارد ولي آن معني و مفهوم طوري 

كنيم و   به زيد اشاره مي كند، مثل اينكه است كه عموميت دارد و بر اشياء متعدد صدق مي
، به حسن " انسان است "گوييم  كنيم و مي  مي  به عمرو نيز اشاره" انسان است ": گوييم مي

در اينجا لفظ انسان از يك معني و . " انسان است "  گوييم كنيم و مي نيز اشاره مي
كند كه آن خصوصيت هم در زيد هست و هم در عمرو و هم در   مي خصوصيتي حكايت

   است چيزي كه زيد و عمرو و حسن در آن با يكديگر شريكند يك خصوصيتي پس آن. حسن
شود اينست كه اين لفظ  ماوراي لفظ، و علت اينكه اين لفظ در همه اين موارد بكار برده مي

  . نماينده معنايي است كه آن معني عام است و در موارد متعدد وجود دارد
 است كه در هر " شير "كند از نوع لفظ  اكنون ببينيم لفظ وجود كه بر همه اشياء صدق مي

 است كه نماينده يك مفهوم " انسان "جداگانه دارد و يا از نوع لفظ جا يك مفهوم و معني 
  عام است؟

گذارد كه لفظ وجود از نوع دوم است نه از نوع اول،  راجعه به وجدانيات ذهني شكي باقي نمي
در عين . 1كند و توجه كامل به مدعاي فالسفه در اين باب ما را از اقامه برهان بي نياز مي

اشتباه شده است داليلي بر آن اقامه شده "واضح، بر بعضي از اهل نظرحال چون اين امر 
   :كنيم  مي است كه ما به بعضي از آنها اشاره

  
  كذالك اتحاد معني العدم        يعطي اشتراكه صلوح المقسم

  صالحيت وجود براي اينكه مقسم واقع شود اشتراك
   يكي بودن مفهوم عدم رساند همچنين وجود را مي

  
  :يپاورق

 يك لغت عربي   كه" وجود "بينيم كه اين اشتراك از مختصات لفظ   به عالوه ما مي- 1 
باشد اين لغت در هر زبان ديگري نيز معادلي دارد كه آن نيز بر همه اشياء حمل  است نمي

اين خود دليل است بر اينكه يك معني .  در زبان فارسي" هستي "شود، مانند لغت  مي
 ندارد كه  زيرا ضرورتي. باشد ود بايد فقط از مختصات يك زبانزبان عربيمشترك وجود دارد ب

 زبانها آن معاني يك  اگر در يك زبان يك لفظ در چند معني متعدد استعمال شد در همه
 خاص، و دستگاه خاص در زبان فارسي   مايع خاص، و حيوان" شير "مثال . لفظ داشته باشد

  گر چنين نيستهاي دي يك لفظ دارند ولي در زبان
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  :در اين بيت دو برهان بر اشتراك معنوي اقامه شده است: شرح
 صالحيت   وجود، صالحيت دارد كه منقسم شود به اقسامي و تنها مشترك معنوي- الف 

  . انقسام را دارد
 است كه يك مفهوم عام  اين توضيح اينكه معني انقسام عقليدر مقابل انقسام خارجي و عيني

گوييم حيوان يا  مثال مي. شود و باضافه قيد ديگر، قسم ديگر د، قسم خاص ميباضافه يك قي
 بعالوه ناطق يك نوع از حيوان است و بعالوه غير ناطق انواع  حيوان. ناطق است يا غير ناطق

اگر اشتراك فقط در لفظ باشد و هيچ گونه معني و مفهوم مشتركي در كار . ديگر است
از . يافت  نمي يابد تحقق شدن قيود به معني مشترك تحقق مينباشد، انقسام كه از ضميمه 

شود به وجود بالفعل و وجود بالقوه، وجود خارجي و وجود  بينيم وجود منقسم مي طرفي مي
شود مشترك   و وجود ممكن، پس معلوم مي ذهني، وجود قديم و وجود حادث، وجود واجب

  . معنوي است
در فارسي، نيستي، . جود و عدم نقيض يكديگرندب دليل ديگر اين است كه بدون شك، و"

توا نيم احتمال  فرضا لفظ وجود را مشترك بدانيم، در لفظ عدم نمي. نقيض هستي است
بدهيم كه اشتراك فقط در لفظ است، زيرا آنوقت مجبوريم قائل شويم لفظ عدم از يك 

ودند، و حال آنكه كند كه همه در مقابل وجود و نقيض وج  مي سلسله معاني متعدد، حكايت
پس عدم كه نقيض وجود .  بعدا خواهيم گفت تمايز واقعي از يكديگر ندارند اعدام چنانكه

از . كند  مي است مشترك معنوي است، يعني يك لفظ است كه از يك مفهوم عام حكايت
تواند دو نقيض داشته  دانيم كه نقيض واحد، واحد است، يعني يك چيز نمي طرف ديگر مي

 او تحقق يابد و ديگري تحقق نيابد در اين  يرا اگر فرض كنيم فقط يكي از دو نقيضباشد، ز
 باشد مستلزم اجتماع نقيضين است كه محال است، و  صورت اگر خود آنطرف تحقق داشته

پس . اگر تحقق نداشته باشد مستلزم ارتفاع نقيضين است و ارتفاع نقيضين نيز محال است
  فهوم وجود است دليل وحدت مفهوم وجود و عدم تعدد آن مفهوم عدم كه نقيض م وحدت

  . است پس وجود مشترك معنوي است
  

  اذا التعين اعتقاده امتنع              أنه ليس اعتقاده ارتفع
  رود و اينكه اعتقاد به اصل وجود از بين نمي

  .  وجود ناممكن شود آنگاه كه اعتقاد به خصوصيت
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وي وجود اين است كه اگر فرضا به وجود موجودي معتقد دليل سوم بر اشتراك معن: شرح
 اينكه آن قسم خاص است  شويم و آن را قسم خاصي از وجود بدانيم، سپس اعتقاد ما به

مثال اگر . بيند ء آسيب نمي  اصل وجود آن شي منتفي شود يا مورد ترديد واقع شود، اعتقاد به
ء حيوان است و هم  قديم كه آن شيحيوان فيل است پس هم معت"حيواني را از دور ببي

بينيم اسب است،  شويم و مي معتقديم كه از نوع فيل است، سپس به حيوان نزديك مي
 آن، آسيب  اما اعتقاد ما به حيوان بودن. شود ء منتفي مي اعتقاد ما به فيل بودن آن شي پس
، در  مشترك لفظي بيند، اين بدان جهت است كه حيوان مشترك معنوي است نه نمي

  . پذير نيست مشترك لفظي چنين چيزي امكان
ممكن است به وجود چيزي معتقد شويم و .  است" حيوان " نيز از اين نظر مانند " وجود "

 بالفعل است، اعتقاد ما به بالقوه بودن آن  آن وجود را وجود بالقوه بدانيم و بعد معلوم شود كه
همچنين ممكن است مثال معتقد . شود تفي نمي اصل وجود من شود اما اعتقاد ما به منتفي مي

شويم كه عالم مبدأموجودي دارد و مردد شويم كه آيا آن مبدأ موجود واجب است يا 
ممكن،حادث است يا قديم، مادي است يا مجرد، اين ترديد ما به اصل اعتقاد قطعي ما به 

 آن مبدأ ممكن رساند، همچنانكه ممكن است ابتدا معتقد شويم كه وجود مبدأ آسيب نمي
 نيست بلكه واجب و مجرد است،  است و مادي است و بعد معتقد شويم كه ممكن و مادي

زند،   به اعتقاد ما به اصل وجود مبدأ، ضربه نمي،اين تبدل عقيده ما در خصوصيت وجود مبدأ
 شود اعتقاد ما به اصل وجود مبدأ از نوع اعتقاد به يك معني عام است و از اينجا معلوم مي

 خصوصيات آن  اعتقاد ما به وجوب يا امكان يا حدوث يا قدم وجود آن مبدأ از نوع اعتقاد به
 يك سلسله معاني متباين باشند  ناميم معني عام است، نه اينكه آنچه ما آن را خصوصيات مي

  و هيچ وجه مشترك ميانشان نباشد
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  3غرر 
   مغايرت و اتحاد وجود و ماهيت

  
  تصورا و اتحدا هويه             ه ان الوجود عارض المهي

  حق اينست كه وجود عارض بر ماهيت است
  باشند  مي در ذهن، و آن دو خارجا يكي

   
 هستند و متحد با  مسئله سوم از مسائل وجود اين است كه آيا وجود و ماهيت يكي: شرح

  . يكديگرند يا دو تا هستند و مغاير يكديگرند
 يك مفهوم ذهني،  ديگرند، يعني دو مفهوم ذهني هستند نهوجود و ماهيت، در ذهن مغاير يك

ء  يعني چنين نيست كه يك شي. ولي در خارج يكي هستند و هيچگونه كثرت خارجي ندارند
  . يكي وجود و ديگري ماهيت: در خارج داراي دو جهت و حيثيت واقعي باشد

اگر چه در . شود مي"مغايرت ذهني وجود و ماهيت اصطالحا زيادت وجود بر ماهيت ناميده 
اين بيت هر دو مطلب، مغايرت ذهني و اتحاد خارجي، عنوان شده است ولي هدف اساسي 

 مسئله چهارم يعني اصالت وجود توضيح خواهيم  ما مطلب دوم را ضمن. مطلب اول است
  . داد

   در اين  اين مطلب نيز جنبه ذهني دارد يعني مربوط به عالم ذهن است، زيرا بحث
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باشد، در عين حال  نمي براي درك اين مدعا تصور صحيح آن كافي است و نياز به اقامه برهان
  : كنيم يح بيشتر برخي براهيني را كه بر اين مدعا اقامه شده است ذكر ميبراي توض

  
  و الفتقار حمله الي الوسط          لصحه السلب علي الكون فقط

  به دليل اينكه سلب وجود از ماهيت صحيح است
  و به دليل اينكه حمل وجود بر ماهيت نيازمند به حد وسط است

  
 اينكه مغايرت وجود  دعا يك نكته را بايد روشن كنيم و آنقبل از بيان براهين اين م:  شرح

با ماهيت، شامل نفي جزء بودن وجود براي ماهيت نيز هست، يعني وجود نه عين ماهيت 
 فرض ديگر هم هست و آن اينكه ماهيت جزء وجود  است و نه جزء آن، و اگر گفته شود يك

 و طرح نيست، زيرا مفهوم وجود احتمال اصال قابل بحث" اين  باشد، جواب اين است كه
  . بسيط است و جزء ندارد و قبال نيز به آن اشاره شد

 وجود و ماهيت اقامه  در اين بيت دو برهان بر مغايرت ذهني و مفهومي: اما توضيح بيت باال
  :شده است

 نبود و حال  بود نفي وجود از ماهيت ممكن  اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت مي- 1 
في وجود از ماهيت ممكن است و به اصطالح، وجود ازماهيت صحت سلب دارد، پس آنكه ن

  . وجود عين يا جزء ماهيت نيست
ء قابل   و ذاتي شي، توضيح اينكه اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت باشد ذاتي ماهيت است

  مجموع" كميت متصل يك بعدي ": گوييم مثال در تعريف خط مي. ء نيست سلب از آن شي
دهند و ممكن نيست كه مجموع اين سه مفهوم را  اين سه مفهوم، مفهوم خط را تشكيل مي

  يا يكي از اين سه مفهوم را از خط سلب كنيم، مثال بگوييم
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 نيست يا متصل نيست يا يك بعدي   خطي كه كميت متصل يك بعدي نيست، يا كميت
شود خط   دارد، مثال گفته ميبينيم وجود از ماهيات امكان سلب اما از آن طرف مي. نيست

 لصحه السلب علي «:و اين است معني مصراع باال.  است و غيره معدوم است، انسان معدوم
   »الكون فقط

 ماهيتي نيازمند به  بود اثبات وجود براي هيچ  اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت مي- 2
هيت، و حال آنكه چنين تصور هر ماهيتي كافي بود براي اثبات وجود آن ما. دليل نبود

  . نيست، وجود ماهيت بديهي نيست، نيازمندبه اقامه برهان است
ء قابل  ء همانطور كه از آن شي توضيح اينكه در منطق يادآوري شده است كه ذاتي يك شي
ء شناخته شد، حمل  شي" يك  انفكاك نيست بديهي الثبوت نيز هست، يعني پس از آنكه

 نيست و حال آنكه هيچ ماهيتي نيست  هي است، نيازمند به دليلء بر او بدي ذاتيات آن شي
  . 1كه وجود داشتن آن بديهي باشد

  
  و التحاد الكل و التسلسل          و النفكاك منه في التعقل

  و به دليل انفكاك وجود از ماهيت در تعقل
   ماهيات و لزوم تسلسل و به دليل لزوم يكي شدن همه

  
   برهان بر مدعا آورده شده استدر اين بيت نيز دو: شرح

. شد  منفك نمي بود تصور وجود از تصور ماهيت  اگر وجود عين ماهيت يا جزء ماهيت مي- 1
  بود، و حال آنكه ما كرديم وجود نيز تصور شده هر گاه ماهيت را تصور مي

   
   پاورقي

باشند، از  اثبات وجود مي اينجا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه فقط ماهيتهاي معقوله نيازمندبه - 1
اما ماهيات محسوسه از قبيل انسان و درخت و سفيدي و غيره . قبيل عقل، هيوالي أولي، زمان و غيره

 الوجود  اوال براي اثبات مدعا كافي است كه بعضي ماهيات بديهي: جواب اين است. بديهي الوجودند
ثانيا .  ماهيات بال استثنا بديهي الوجود بودند هنباشند، زيرا اگر وجود عين ماهيات يا جزء ماهيات بود هم

ماهيت آنگاه بديهي الوجود است كه . فرق است بين بديهي الوجود و بين به اصطالح محسوس الوجود
ازنظر عقل، نفس تصور آن ماهيت كافي باشد براي تصديق به وجود آن ماهيت، و بدون شك ماهيات 

دهد ماهيت است، مفهوم   حسي را تشكيل مي آنچه صورتمحسوسه چنين نيستند، در ماهيات محسوسه 
اند تصديق بوجود محسوس در خارج به كمك  همانطور كه محققين حكما گفته. وجود مفهوم حسي نيست

اين . شود  مي گيرد پس حتي وجود ماهيات محسوسه نيز به كمك برهان اثبات  خفي صورت مي يك برهان
. آن را ندارد ي است كه اينجا گنجايشمطلب نيازمند به شرح و تفسير بيشتر
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اينكه الزمه ذاتي بودن يك شيئ براي يك شئئ توئم بودن تصور ان دو است وهم اينكه 
  . انها قابل انفكاك است احتياجي به توضيح نداردتصور ماهيات از تصور هستي ونيستي 

اگر وجود عين ماهيت . اگر وجود مغاير ماهيت نباشد،يا عين ماهيت است ويا جزئ ماهيت .2
باشد،الزم مي ايد همه ماهيات يكي باشند،زيرا مفهوم وجودچنانچه قبال گفتيم مفهوم 

زم مي ايدهمه ماهيات يك واحداست،واگراين مفهوم واحدعين مفهوم همه ماهيات باشدال
مثال فرض اين است كه مفهوم وجود مساوي است با مفهوم انسانوهم . مفهوم داشته باشند

 ..مفهوم انسان ودرخت عددوخط و :...مساوي است بامفهوم درخت ومفهوم عددومفهوم خط و
واگر وجودجزئ ماهيت باشدمستلزم تسلسل . مساوي يكديگريعني عين يكديگرند

گروجود جزئ ماهيت باشدالزم مي ايدماهيت موجود باشدوالزم ميايدجزئ ديگر است،زيراا
ماهيت نيزموجود باشدوالزم ميايدكه وجود،جزئ ان جزئ نيز باشدوچون ان جزئ نيز 

   1. جزئ ان نيز باشدوهمين طورالي غيرالنهايه،موجوداستالزم مي ايدكه وجود
  

  :پاورقي
داانجا كه ازاحكام سلبيئه جودبحث ميكنيم اين بع. اين قسمت ازبرهان قابل مناقشه است

  مطلب راتوضيح خواهيم داد
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.   4غرر
   اصالت وجود

  
  دليل من خالفنا عليل            ان الوجود عندنا أصيل
  وجود اصالت دارد در نزد مابه عقيده ما

  مخالف است نا سالم است دليل آنكس كه به مادر اين مسئله
 وجود بلكه  ترين مسائل  و اساسي" اصالت وجود "به اين مسئله معروف است :  شرح

 و دست كم ممكن  سخن در اين است كه در هر موجودي. ترين مسائل فلسفه است اساسي
از اين دو كداميك واقعي است و . وجود، ماهيت: شود  دو چيز تشخيص داده مي-الوجودي 

  كداميك اعتباري و انتزاعي؟
 از اين مسئله  ن بر مدعا بر آييم الزم است تصور روشني پيش از آنكه در صدد اقامه برها

اجزاي اصلي اين .  كنيم بدست بدهيم به اين صورت كه اجزاي اصلي اين مسئله را روشن
  . وجود، ماهيت، اصالت: مسئله عبارت است از

  
   وجود

   هر ، چنانكه قبال در فصل بداهت وجود گفته شد، وجود بي نياز از تعريف است
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نيازي به  ر روشني از هستي دارد همچنانكه تصور روشني از نيستي دارد پسكسي تصو
  . توضيح نيست

انسان : گوييم مي. شود دانيم مفهوم وجود بر مفاهيم متعددي حمل مي چنانكه مي: ماهيت
امور نامبرده در يك چيز . هست، اسب هست، درخت هست، خط هست، عدد هست و هكذا

اينكه هستند و موجودند ولي از جنبه ديگر ناهمسا نند و با هم اند و آن  همسان و مانند هم
 پس عالوه بر ... و ديگري اسب و سومي درخت و هكذا اختالف دارند، زيرا يكي انسان است

 وجود و هستي، حيثيتهاي اختصاصي ديگري در اشياء تشخيص داده  حيثيت مشترك يعني
 ...، درخت بودن، خط بودن، عدد بودن عبارت است از انسان بودن، اسب بودن شود كه مي

نمايد كه  در اولين نظر چنين مي 1ماهيت اشياء عبارت است از اين حيثيتهاي اختصاصي
اما درواقع چنين . وجودبه ماهيت تعلق مي گيردوماهيت متلبس به لباس وجود ميشود

با يكي نيستيعني وجودوماهيت در خارج دو شيئت ندارندكه يكي به ديگري تعلق بيداكندو
متلبس به ديگري شود؛درخارج يك واقعيت بيش نيست كه هم مصداق وجود استوهم 

  مصداق ماهيت
   

  پاورقي 
 است "ماهويت "وجود يعني هستي، و ماهيت كه مخفف : گوييم  براي توضيح بيشتر مي- 1

ها مختلف است مثال انسان  يعني چيستي، هستي مشترك است ميان همه اشياء، اما چيستي
و درخت و سنگ و غيره همه هستند و در اينكه هستند مانند يكديگرند، اما در اينكه اسب 

چيستند با هم مختلفند، اگر بپرسند انسان چيست يك جواب دارد و اگر بپرسند اسب 
  .  ديگر دارد همچنين درخت و سنگ و غيره هر كدام چيستي بخصوص دارد چيست جواب

 اشياء پي ببرد يا نه؟  يا بشر قادر است به كنه ماهيتيك سؤال در اينجا هست و آن اينكه آ
و در تعريف خط گفته . " حيوان ناطق ": شود مثال در تعريف انسان طبق معمول گفته مي

ايااينهاكنه ماهيت ان چيزي هست كه ما ان راانسان "كميت متصل يك بعدي":مي شود
ي اينها چيزديگراست؟البته اين ميناميم وان چيزديگركه ما ان را خط ميناميم ياماهيت حقيق

مطالب قابل بحث است ولي ما خواه به كنه ماهيت اشياء بي ببريموخواه بي نبريم اشياء 
درواقع ونفس االمرداراي ماهيتي هستندوعالوه برهستي يك چيستي دارند،وبه همين دليل 

  . اجناس وانواع متعدددرعالم هست
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  اصالت
ني ايا ان چيزي كه در ماوراي ذهن ما متن واقعيت را اصالت فقط مقابل اعتبارييت است،يع

   1تشكيل ميدهدومنشĤءآثارخارجي استوجوداست يا ماهيت؟
  و الفرق بين نحوي الكون يفي            النه منبع كل شرف

  زيرا منشأ هر خير و كمالي وجود است
  كافي استبراي اثبات مطلوب  و ذهني و فرق ميان دو نحو از وجودخارجي

پ  قياور
 ذهن بشر قادر است كه بعضي مفاهيم را از - براي توضيح مطلب ذكر دو مقدمه الزم است الف - 1

  مفاهيم ديگر انتزاع كند در مباحث بعدي روشن خواهد شد كه لزومي ندارد تمامي معاني و مفاهيم ذهني
 يكي از مفاهيم مثال ذهن بشري تصوري از عدم دارد، مفهوم عدم. مستقيما مصداق خارجي داشته باشد

است و امكان ندارد مصداق حقيقي داشته باشد، هر  دانيم عدم، ال شيئيت در صورتي كه مي. ذهني است
  مفهوم عدم. ء مصداق وجود است نه عدم ء خواهد بود، و شي  كنيم او يك شي چه را مصداق عدم فرض

  هايش مصداق اعتباري يك مفهوم انتزاعي و نسبي است و مصداق
شود قطعا يكي اعتباري است   مي كه در همه اشياء تشخيص داده ز هستي و چيستيوجود و ماهيت ا-ب . 

آيد  اگر هر دو اعتباري باشد الزم مي. ممكن نيست هر دو اعتباري ويا هر دو اصيل باشد. و ديگري اصيل
 اين خالف  اشياء انديشه محض باشددر خارج نه از هستي خبري باشد و نه از چيستي و هستي و چيستي

اين اصل . " واقعيتي بلكه واقعيتهايي در خارج از انديشه ماهست ": اصل بديهي و قطعي اولي ماست كه
 و راه رئاليسم از ايدئاليسم در همين نقطه از  تكيه گاه و نقطه شروع فلسفه است و راه فلسفه از سفسطه

  . شود يكديگر جدا مي
زيرا اگر هر دو اصيل باشند يا . ند و هر دو اصيل باشندهمچنين ممكن نيست هيچ كدام اعتباري نباش

دهند يا دو واحد واقعيت را تشكيل  اينست كه در خارج متحدند و مجموعا يك واحد واقعيت را تشكيل مي
 آنكه  آيد حيثيت وجود عين حيثيت ماهيت باشد و حال اگر در خارج متحد باشند الزم مي. دهند مي

آيد همه ماهيتها يك ماهيت   الزم مي  غير از حيثيت ذاتي ماهيت است، بعالوهبالضروره حيثيت ذاتي وجود
باشند، زيرا هر ماهيتي مساوي با وجود خواهد بود و قهرا همه ماهيتها مساوي هم و عين هم خواهند بود، 

از  باشد زيرا هر يك  و اگر مجموعا دو واحد را تشكيل دهند مستلزم اينست كه هيچ واحدي وجود نداشته
 و وجود، و هر يك از آن ماهيت و وجودها نيز از  دو واحد نيز به نوبه خود مركب خواهند بود از ماهيت

 از  ماهيت و وجود ديگري و همچنين الي غير النهايه، و منتهي نخواهد شد به ماهيت و وجودي كه مركب
 آن واحد نيز به نوبه خود از يعني هر واحدي مركب از دو واحد خواهد بود و. ماهيت و وجود ديگري نباشد

 همين طور الي غير النهايه و به واحد غير مركب از دو واحد منتهي  دو واحد ديگر مركب خواهد بود
 نيز  رسيم كثير واقعي پس به واحد واقعي نخواهيم رسيد و چون به واحد واقعي نمي. نخواهد و شد
ادامه   ... واقعي در كنار هم باشند، اين  جداگانهپس الزمه اينكه ماهيت و وجود دو حيثيت. نخواهيم داشت

  دارد
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 از اين دو برهان  در اين بيت دو برهان بر اصالت وجود اقامه شده است، و هر يك: شرح
  .  آنها بحث خواهد شد مبتني بر يكي از مسائل فلسفي است كه در آينده درباره

صاني به عدم، و اگر وجود امر گردد و هر شر و نق  هر خير و كمالي به وجود بر مي-الف 
  . داشت ممكن نبود كه منبع و منشأ همه خيرات و كماالت باشد بود و اصالت نمي اعتباري مي

در الهيات بالمعني االخص و همچنين در مباحث غايات از امور عامه بحثي هست : توضيح
شر از سنخ عدم اند كه ماهيت   رسانيده حكما آنجا به اثبات: درباره ماهيت شر و منشأ آن

 همچنانكه همه خيرات و كماالت به وجود بر ،گردند است و همه شرور به اعدام بر مي
اند كه ماهيت در  گردند، يعني خير و كمال از شئون و صفات وجود است، و ثابت كرده مي

شود و نه به شريت و   نظر از وجود و عدم، نه متصف به خيريت و كمال مي ذات خود، قطع
 اين خود دليل بر اصالت وجود است، زيرا امر اعتباري كه از واقعيت حقيقي بيگانه نقصان، و

و اما انكار . است، ممكن نيست منبع و منشأ و مالك خيرات و كماالت باشد كه از حقايقند
 چيزي است كه طرفدار اصالت ماهيت نيز به آن تسليم  حقيقي بودن خيرات و كماالت

  . هي استشود و بعالوه خالف بدي نمي
آيد فرقي ميان   مي  دليل دوم اينست كه اگر وجود، اعتباري و ماهيت اصيل باشد الزم-ب 

 اين دو فرق است و هر كدام  وجود خارجي و وجود ذهني نباشد و حال آنكه بالضروره ميان
  . آثار مخصوص به خود دارد

 اشياء در ذهن  هيتاند كه هنگام ادراك اشياء ما حكما در محل خود اثبات كرده: توضيح
بندد، اگر آنچه اصيل و منشأ آثار است ماهيت باشد الزم مي ايد اثار ماهيت در  نقش مي

مثال اتش خارجي مي سوزاند وسم خارجي مي . خارج عين اثار ماهيت در ذهن باشد
اگر ماهيت اصيل باشد همه اثار از ان . كشد،ولي اتش ذهني وسم ذهني اگاهي مي دهد

بود وچون ماهيت در هر دو موطن خارج وذهن يكي است الزم مي ايد اتش ماهيت خواهد 
ذهني همانطور كه اگاه مي كند بسوزاند واتش خارجي همانطور كه ميسوزاند اگاه كند يعني 

  اگاهي باشد وحال انكه بالضروره چنين
  

  : قبلپاورقيادامه 
ين فرض نيز سقوط پس طبق ا. ست كه واحد مفروض ما مثال انسان وجود نداشته باشدا

   انكار واقعيت خارج و پوچ اندر پوچ دانستن جهان  خواهيم كرد به دره هولناك
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 وجود نيز جاري است، زيرا فرض اينست   نيست، و اگر گفته شود عين اشكال بنا بر اصالت
 پيدا كرده است و چون آثار از آن وجود است پس بايد " وجود "كه ماهيت خارجي در ذهن 

ر وجود خارجي بر وجود ذهني مترتب شود و تمام آثار وجود ذهني بر وجود خارجي، تمام آثا
جواب اينست كه همانطور كه بعدا خواهيم گفت وجود خارجي و وجود ذهني دو نحو و دو 

كند و اساسا   پيدا مي مرتبه از وجود است و وجود به حسب اختالف مراتب، آثار مختلفي
راتب است، ولي در ماهيت، تشكيك و اختالف مراتب وجود، يك حقيقت تشكيكي صاحب م

از اينرو الزمه وجود ماهيت در ذهن، بنابر اصالت ماهيت، همساني ماهيت . شود فرض نمي
اش، همساني وجود ذهني و وجود خارجي از اين   خارجي است ولي الزمه ذهني و ماهيت

  . لحاظ نيست
  

  ه االشياء قد خرجت قاطب          كيف و بالكون عن استواء
 چگونهنه  و حال آنكه به واسطه وجود

  شوند  مي تمام اشياء از حد تساوي خارج
  

اين برهان باريك .  در اين بيت يك برهان ديگر از براهين اصالت وجود ذكر شده است: شرح
 برهان اصالت وجود همين برهان  كند و مهمترين بيني و نازك انديشي خاصي را ايجاب مي

وجود در شكل فلسفي آن است تكيه اصليش "اصالت  لهين كه قهرمان اصليصدر المتأ. است
  . روي اين برهان است

اي  مقدمه. اين برهان بستگي زيادي دارد به اينكه صورت مسئله خوب و روشن تصور شود
 كه آن موضوع در ذات  شود يا اينست هر موضوعي كه بر آن محمولي حمل مي: كنيم ذكر مي

 نيازمند به ضميمه شدن چيز ديگر  ن محمول را دارد و در اين جهتخود استحقاق حمل آ
 آنگاه صالحيت حمل آن محمول را دارد كه يك  نيست و يا چنين نيست بلكه آن موضوع

مثال جسم سفيد است، در اينجا جسم موضوع است و سفيد . چيز ديگر همراه او فرض شود
باشد يعني جسم از آن جهت كه جسم كند كه سفيد   خود ايجاب نمي جسم در ذات. محمول

 "است سفيد نيست، جسم از آن جهت استحقاق اتصاف به سفيدي را پيدا كرده است كه 
 سفيدي از ،  عارض بر آن و ضميمه آن گشته است، اما سفيدي به خود سفيد است"سفيدي 

گاه هر .  اعتبار شده است آن جهت سفيد نيست كه چيز ديگري منضم به آن گشته و با آن
  موضوعي در صالحيت براي حمل 
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 نيازمند به وساطت امر ديگري باشد آن امر ديگر را اصطالحا واسطه در  محمولي بر آن
  . نامند  و يا حيثيت تقييديه مي عروض

 اينست كه در -شود   مي  زيرا زياد اشتباه-نكته مهم كه بايد در نظر بگيريم و اشتباه نكنيم 
ري نيست كه عروض سفيدي بر جسم نيازمند به يك علت فاعلي مثال باال به اين جهت كا

 فاعلي است ولي نيازمندي و عدم نيازمندي به  بدون شك نيازمند به علت. هست يا نيست
اگر فرض كنيم سفيدي خود به خود عارض جسم .  ما ندارد علت فاعلي تأثيري در مطلب

  . يه سر جاي خود باقي است و عدم نيازمندي به حيثيت تقييد شود باز نيازمندي مي
بينيم سخن در  مي"  گوييم اگر كامال در مسئله اصالت وجود يا ماهيت دقت كنيم اكنون مي

: دهيم اينست كه ما در هر موجودي از قبيل انسان، اسب، سنگ و غيره دو چيز تشخيص مي
: يعنيكنيم و ديگر ماهيت   و آن را حمل مي سازيم مي يكي وجود كه از آن مشتقيموجود
معني اينكه آيا وجود اصيل است يا ماهيت، اينست كه . انسان، اسب، درخت، سنگ، و غيره

 وجود " يا   موجود واقعي و حقيقي است" انسان " آيا " انسان موجود است "مثال در قضيه 
 زيرا انسان كه ماهيت ، ؟ تصور صحيح مسئله وقتي است كه طرف وجود را انتخاب كنيم"

 را " موجود " السويه است، نه استحقاق حمل  ود نسبتش با وجود و عدم علياست در ذات خ
 را دارد گرفته شود " موجود "انسان آنگاه استحقاق حمل . معدوم را دارد و نه استحقاق حمل
بخالف خود .  را دارد كه توأم با عدم در نظر گرفته شود" معدوم "وآنگاه استحقاق حمل 

ت داشتن است و به عبارت ديگر موجوديت از حاق ذات وجود وجود كه عين هستي و واقعي
شود، بلكه از ماهيت توأم با وجود انتزاع   نمي شود ولي از حاق ذات ماهيت انتزاع انتزاع مي

ها به سبب وجود از حد استوا، يعني از حد  بينيم قاطبه ماهيت  مي پس وقتي كه. شود مي
، چگونه ممكن است وجود اصيل نباشد و اينست شوند  نسبت با وجود و عدم خارج مي تساوي

  . معني بيت باال
  اذ غيره مثار كثره أتت           لو لم يؤصل وحده ما حصلت

  پذيرفت داشت وحدتي صورت نمي اگر وجود اصالت نمي
  خاستگاه غبار كثرت آمده است زيرا غير وجودماهيت

  
  اينكه درمباحثتوضيح . اين بيت برهان ديگري بر اصالت وجود است: شرح
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حمل " وحدت و كثرت خواهيم گفت كه انسان در تصديقات خود محمولي را بر موضوعي 
هنرمند است، و امثال  گويد انسان عالم است، عالم نويسنده است، نويسنده كند، مثال مي مي
شود در واقع ميان دو چيز پيوند و ارتباط برقرار   حكمفرما مي" است "هر جا كه . اينها
خواهيم   است، مي" توحيد كثير "يعني در واقع .  يگانگي است اين پيوند از نوع. رددگ مي

  . اند كنيم در ظرف خارج يگانه  دو معني كه ادراك مي بگوييم اين
شود، زيرا ماهيات همه با  گوييم اگر وجود اصيل نباشد، اين يگانگي هرگز پيدا نمي اكنون مي

 عين ذات عالم يا كاتب يا هنرمند  ست كه ذات انسانبديهي ا. يكديگر تباين ذاتي دارند
نيست، به عبارت ديگر حيثيت انسان و حيثيت علم و حيثيت كتابت و حيثيت هنر با 

شوند، انسان از آن جهت كه انسان است عالم  يكديگر متغايرند، همه اينها از يكديگر سلب مي
 و يا  و انسان عين عالم بماهو عالم يا هنرمند نيست و به تعبير ديگر انسان بما ه يا كاتب

. كاتب بما هو كاتب نيست و در عين حال انسان هميشه يا احيانا دراكثر اوقات عالم است
اين يگانگي در وجود است، يعني يك وجود . يعني انسان با علم و عالم نوعي يگانگي دارد

 باشد وحدت هم  عالم و هم هنرمند، و اگر وجود اعتباري است كه هم انسان است و هم
شود،   پس هرگز ميان موضوعات و محموالت يگانگي واقعي برقرار نمي،اعتباري خواهد بود

 باشد و حال  تواند صادق نمي اي از اين نوع قضاياقضاياي حمل شايع صناعي  هيچ قضيه پس
  . باشند آنكه بالضروره صادق مي
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  5غرر 
   حق متعال وجود محض است

  
  اذ مقتضي العروض معلوليته              و الحق ماهيته انيته

  زيرا مقتضاي. حق متعال ماهيتش عين وجودش است
  معلوليت وجود است عروضعروض وجود بر ماهيت

  
كساني كه .  االخص است جاي واقعي اين مسئله اينجا نيست، بلكه در الهيات بالمعني: شرح

اين . كنند الخص نيز آن را تكرار مي بالمعني ا كنند در الهيات اين مسئله را در اينجا ذكر مي
  . شود  آورده مي" مغايرت وجود با ماهيت "مسئله در اينجا استطرادا و به مناسبت مسئله 

هستي دارد و هم  بحث در اين است كه آيا ذات اقدس واجب الوجود، مانند ممكنات، هم
ود، و يا اينكه دو ش  تشخيص داده مي چيستي، يعني در ذات او نيز مانند ممكنات دو حيثيت

حيثيتي بودن از خواص ممكنات است و ناشي از محدوديت وجود است، وجود كامل و تمام 
  عين هستي او است؟ "كه عدم در او راه ندارد يك حيثيتي است و چيستي او 

او وجود محض است وماهيت را در او . دهند كه ذات حق يك حيثيتي است حكما پاسخ مي
   است از  فرض شود كه وجود عارض او شدهاينكه ذاتي. راه نيست
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كنند كه در مصراع دوم   مي حكما معموال برهاني بر اين مطلب اقامه.  مختصات ممكنات است
آيد وجودش  تعالي دو حيثيتي باشد الزم مي اين بيت ذكر شده است و آن اينكه اگر ذات حق

ود است و معلوليت وجود وجود بر ماهيت، معلوليت وج عارض ماهيتش باشد و الزمه عروض
واجب محال است،خواه آنكه فرض شود معلول علت خارجي است زيرا واضح است چيزي كه 

 الوجود است  وجود خود را از علت خارجي كسب كرده است واجب الوجود نيست، بلكه ممكن
اين شق را بيت بعدي .  است و خواه آنكه فرض شود وجود واجب معلول ذات و ماهيت واجب

  : دهد ح ميتوضي
  

  او لم تصل سلسله الكون لحد            فسابق مع ال حق قد اتحد
  شود پس وجود پيشين با وجود پسين يكي مي

  گردد  نمي يا سلسله وجودات به جايي منتهي
  

 واجب در مرتبه  آيد كه ذات يعني اگر وجود واجب معلول ذات واجب باشد، الزم مي: شرح
اگر واجب تعالي .  وجودي دارد شد، زيرا علت بر معلول تقدمقبل از وجودش تحقق داشته با

ذاتي داشته باشد و وجودي، و ذاتش تحقق و وجودي قبل از وجودش داشته باشد يا اين 
 "آيد  وجود معلول است كه مؤخر است پس الزم مي است كه آن وجود مقدم، عين همان

 كه البته محال "ء بر نفس  تقدم شي "آيد   و به عبارت ديگر الزم مي"اتحاد سابق و ال حق 
شود به آن  نقل كالم مي. مقدم غير از وجود مؤخر است"است و يا اين است كه آن وجود 

وجود مقدم كه آن نيز بنا به فرض عارض بر ماهيت است و چون عارض است معلول است و 
بار ديگر .  معلول ذات است پس ذات بايد وجودي قبل از اين وجود معلول داشته باشد چون

 معلول است و چون  شود به وجود قبل از اين وجود، آن نيز چون عارض است نقل كالم مي
آيد ذات   غير النهايه، پس الزم مي معلول ذات است مسبوق است به وجود قبلي و هكذا الي

 هر كدام معلول ديگري است و اين تسلسل است و  حق داراي بي نهايت وجود ذات باشد كه
   1محال است

  :پاورقي
شود ولي برهاني كه در   مي  شك نيست كه حق تعالي وجود محض است، و براهين متقن بر آن اقامه- 1 

اين برهان اينست كه وجود عارض ماهيت است و هر  زيرا اساس. باال نقل شده فوق العاده ضعيف است
 و عدم  است و در نيازمنديعارضي معلول است، و حال آنكه بنا بر اصالت وجود، ماهيت از لوازم وجود 

نيازمندي به علت، تابع وجود است، اگر وجودي واجب و مستغني ازعلت باشد ماهيت آن نيز بالتبع واجب 
  .  شود به سفر سوم اسفار، همين فصل رجوع. و مستغني از علت است
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  6غرر 
   وحدت و كثرت 

  
  حقيقه ذات تشكك تعم           وجود ألفهلويون الوجود عندهم

  كالنور حيثما تقوي و ضعف            مراتبا غني و فقرا تختلف
  وجود در نزد حكماي قديم ايران

  شود  مي حقيقتي است مختلف المراتب كه شامل
  مراتبي كه از نظر بي نيازي و نياز مختلفند

  شود و ضعيف مانند نور كه قوي مي
  

 مسائل فلسفه  مترينمسئله وحدت و كثرت وجود پس از مسئله اصالت وجود مه:  شرح
همواره براي بشر اين مسئله مطرح بوده است كه آيا بر جهان وحدت حكمفرماست يا . است

كثرت؟ يعني آيا آنچه هست واقعا يكي است و كثرت موهوم است و از قبيل عكسهاي 
افتد و يا برعكس، كثرت، امر واقعي  متعدد مي"هاي  گوناگون است كه از يك شيئي در آئينه

 وحدت موهوم است، يعني اين ذهن بشر است كه وحدتي از اين كثرتها انتزاع است و
   1كند مي
  

   پاورقي
يكي . شود  مي  مطرح" وحدت و كثرت وجود " در حكمت اسالمي اين مسئله به صورت - 1

  ادامه دارد  ...از اشتباهات رايج اينست
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ود و ماهيت، و معلوم شد وج: بهر حال پس از آنكه در هر چيز دو حيثيت تشخيص داده شد
كه مفهوم ذهني وجود يك مفهوم عام است، و معلوم شد وجود و ماهيت در ذهن مغاير 
يكديگرند و در خارج متحدند، و معلوم شد از اين دو يكي اصيل است و ديگري اعتباري، و به 

شد  مصداق واقعي يكي و مصداق اعتباري ديگري است و معلوم ، عبارت ديگر واقعيت خارجي
   است وجود است و ماهيت اعتباري است، پس از همه اينها نوبت به اين كه آنچه اصيل

  :رسد كه آيا حقيقت وجود واحد است يا كثير؟ در اين زمينه سه نظريه وجود دارد مسئله مي
   وحدت محض، نظريه برخي عرفا- 1 
   كثرت محض، نظريه منسوب به مشائيين- 2
 و حكماي  كيك در وجود، نظريه منسوب به شيخ اشراق وحدت در عين كثرت يا تش- 3

  . ايران باستان
الزمه نظريه عرفا . كنيم ما، درباره نظريه عرفا كه در متن منظومه طرح نشده بحثي نمي
نظر قابل قبول ".  اين اينست كه هيچگونه كثرتي در متن واقعيت نباشد، از نظر فالسفه

 و جهان بر خالف نظر "   واقعيتي هست"انيم د نيست، زيرا همانطور كه بالبداهه مي
 داراي نوعي كثرت است و ماهيات  دانيم واقعيت سوفسطاييان پوچ اندر پوچ نيست، مي
باشند و ممكن نيست   ماهيات عين يكديگر نمي گوناگون به تبع وجود موجودند و اين

ماند دو  باقي مي. دوجودي كه هيچ نوع كثرتي در او نيست منشأ انتزاع ماهيات گوناگون باش
 اينكه گفته شود وجودات در خارج متكثر و متباينند و هيچ نوع وحدت و  نظريه ديگر يكي

 گفته شود  ديگر اينكه. اين نظريه منسوب به مشائيين است. سنخيتي ميان آنها نيست
 مراتب و درجات گوناگون  حقيقت وجود در عين اينكه حقيقت واحد و سنخ واحد است داراي

  اي از او غني و واجب است  مرتبه. 1تاس
  

  :پاورقي
 فلسفه هر جا كه سخني مبني بر وحدت ءكه معموال اظهار نظر كنندگان در تاريخ فلسفه و آرا: ادامه

كنند و   كه يك اصطالح خاص در فلسفه اسالمي است تعبير مي" وحدت وجود "بينند از آن به  جهان مي
 دارد و هر نوع نظريه مبني بر وحدت  و عرفان اسالمي مفهوم خاصي در فلسفه " وحدت وجود "حال آنكه 

  . توان وحدت وجود ناميد اشياء را نمي
دهند ما در   نسبت مي  معموال متأخرين فالسفه اسالمي اين نظريه را به حكماي ايران باستان- 1

ز نسبتهاي ديگر كه مربوط  اين نسبت مانند بسياري ا ايم كه  توضيح داده3، ج " اصول فلسفه "پاورقيهاي 
  به تاريخ فلسفه است و در
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خود مراتب فقير و ممكن نيز از لحاظ شدت و ضعف و . است ومراتب ديگر فقير و ممكن
كمال و نقص، با يكديگر متفاوتند و به عبارت ديگر حقيقت وجود يك حقيقت تشكيكي 

تراك مراتب با  است و جهت اش است و اختالف مراتب به شدت و ضعف و كمال و نقص
تر است،  مانند مراتب نور كه بعضي قويتر و بعضي ضعيف. يكديگر عين جهت اختالف آنهاست

نور . نور قوي با نور ضعيف در حيثيت نوري با هم مشتركند و تفاوتشان در قوت و ضعف است
  يعني چنين نيست كه. قوي جز نور چيزي نيست و نور ضعيف نيز جز نور چيزي نيست

 كتب فلسفه   مركب است از نور و غير نور، و بدين جهت قوي شده است كهنوري قوي
اند  اين حكما به مسائل فلسفي از نظر تاريخي عنايت نداشته. آمده صحيح نيست اسالمي مي

چيز ديگري با نور مخلوط شده ".  است و از اينرو مسامحات زيادي در كلماتشان رخ داده
ور و غيرنور و بدين جهت به صورت نور ضعيف متجلي است و يا نور ضعيف مركب است از ن

   1. گشته است
  تباينت و هو لدي زاهق           و عند مشائيه حقائق
  حكماي مشائين حقايقي وجود در نزدبعقيده

  . است متباين با يكديگر، و اين عقيده نزد من باطل است
  عما له توحد ما لم يقع           الن معني واحدا ال ينتزع

  . شود يرا مفهوم واحد انتزاع نميز
  اي كه هيچ وحدتي ندارند ز امور كثيرها

  
 نقل و  در بيت اول از اين دو بيت عقيده مشائيين مبني بر كثرت وجودات: شرح

 برهان بر بطالن عقيده مشائيين  شده است و در بيت دوم يك تزييفنادرست به حساب آوردن
  . ذكر شده است

اشتراك وجود ثابت  در مسئله دوم از مسائل وجود تحت عنوان: هتوضيح برهان اين است ك
 عبارت ديگر مفهوم وجود يك مفهوم  به. شد كه اشتراك وجود اشتراك معنوي است نه لفظي

  كند نه اينكه به عدد  مي واحد عام است كه در همه موارد صدق
  

    پاورقي
ما به مسائل فلسفي از نظر تاريخي عنايت اين حك. كتب فلسفه اسالمي مي امده صحيح نيست:ادامة قبل 

  . نداشته اندواز اين رو مسامحات زيادي در كلماتشان رخ داده است
به .  بحث وحدت و كثرت وجود، و همچنين بحث تشكيك بطور كلي نيازمند به توضيح بيشتري است- 1 

  .  شود  رجوع" اصول فلسفه و روش رئاليسم "جلد سوم 
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  .  وجود داشته است اي كند معني و مفهوم جداگانه يمواردي كه وجود صدق م
بطوري كه هيچ جهت "گوييم بنابر كثرت و تباين وجودات  اين مطلب را مقدمه قرار داده مي

 واحد از امور كثيره متباينه  آيد كه مفهوم و معني اشتراك ميان وجودات نباشد الزم مي
  . ق كند، و اين محال است صد بماهي متباينه انتزاع شود و بر امور متباينه

 خصوصيتي  كند ناچار بواسطه توضيح اينكه ذهن هر گاه مفهومي را از مصداقي انتزاع مي
بايست هر مفهومي از هر مصداقي انتزاع شود، و  است كه در آن مصداق است، و اگر نه مي

شود بواسطه يك خصوصيت خاصي است  همچنين هر مفهومي بر هر مصداقي كه منطبق مي
اكنون . بايست هر مفهومي بر هر مصداقي منطبق شود  در آن مصداق است و اال ميكه
 متباينه باشند و هيچگونه وجه مشترك ميان آنها نباشد پس  گوييم اگر وجودات حقايق مي

خصوصيتي كه در هر كدام هست در هيچكدام ديگر نيست و در اين صورت اگر هيچيك از 
آيد انتزاع و   مي طباق مفهوم وجود دخالت نداشته باشد الزمخصوصيات متباينه در انتزاع و ان

انطباق مفاهيم و معاني و مصاديق گزاف و بالجهت باشد، و اگر يكي بالخصوص دخالت داشته 
بايست  آيد بر غير او صدق نكند، و اگر فرض كنيم همه با هم دخالت دارند مي باشد الزم مي

پس اصل مدعاي .  اين توالي و لوازم فاسد است نكند و همه بر هيچكدام به تنهايي صدق
 است  طرف مبني بر اينكه مفهوم واحد از امور كثيره و متباينه من جميع الجهات انتزاع شده

  . باطل است
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  :7غرر 
   وجود ذهني

  
  للشي  كون بنفسه لدي االذهان        ء غير الكون في االعيان

  غير از وجود در عالم اعيان ءماهيت براي شي
  وجود ديگري است از خود او در عالم اذهان

   
از يك نظر اين مسئله مربوط . مسئله وجود ذهني نيز از مهمات مسائل فلسفي است: شرح

همچنان كه .  يا ذهني است به نوعي تقسيم براي وجود، يعني وجود يا خارجي است
يا قديم است يا مثال وجود يا واجب است يا ممكن، . شود تقسيمات ديگر نيز براي وجود مي

 يا متقدم است يا متأخر، يا علت است يا معلول، يا واحد است ، حادث، يا بالفعل است يا بالقوه
  . يا كثير

ما هم خود آگاهيم و . از نظر ديگر اين بحث مربوط به ماهيت و حقيقت علم و ادراك است
ري خارج از وجود  وجود اشياي ديگ يعني هم به وجود خود، آگاهيم و هم به. هم غير آگاه

كنيم، يعني آگاهي ما از اشياء به   حصولي ادراك مي ما غير خود را به صورت علم. خودمان
ما آنچه را مستقيما و بالواسطه . بندد ذهن ما نقش مي" از آنها در  اين نحو است كه صوري

قع نما يابيم و با ما اتصال وجودي دارد همين طور است ولي اين صور طوري هستند كه وا مي
  يعني ظهور اينها بر نفس ما عين ظهور. باشند مي
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  .  واقعيات خارجي است و پيدايش اينها در ذهن ما كشف اشياي بيرون است
 خارجي هست  اي ميان اين صور و ميان اشياي آيد كه چه رابطه اكنون اين پرسش پيش مي

قطعا نوعي مطابقت در .  كه پديد آمدن اينها در ذهن عين ظهور و كشف اشياي خارجي است
  كار است اين مطابقت از چه نظر است؟

 صورت  هاي اول فلسفه اسالمي به  مسئله وجود ذهني در يونان قديم و همچنين در دوره
يك مسئله مستقل و جامع االطراف مطرح نبوده است، اين مسئله در دامن فلسفه اسالمي 

 اروپا به نحو ديگري وارد بحث در واقع  هدانيم فالسف چنانكه مي. رشد يافته و نمو كرده است
اند، ولي با همه كنجكاويهاي  نمايي علم و انديشه شده و در جستجوي ارزش معلومات بر آمده

اند و  اند از نظر فلسفي بحد فالسفه اسالمي باريك بيني نكرده فراواني كه در اين زمينه كرده
 و از نوعي   ارزش واقع نمايي علمغالبا بحثها و تحقيقات آنان منتهي شده است به نفي

   1ايدئاليسم سر در آورده است
ء   ماهيت شي حصول به عقيده حكماي اسالمي حقيقت علم و آگاهينسبت به اشياي خارج. 

ء در   ذات و ماهيت آن شي كنيم يعني آنگاه كه به چيزي علم پيدا مي. خارجي در ذهن است
ء معين در   از پيدايش صورت يك شي كه پسعلت اين. كند ذهن ما وجودي ديگر پيدا مي

اي است كه خارج را ارائه   و اين صورت مانند آيينه كنيم ذهن، ما التفات به خارج پيدا مي
كند، اينست كه صورت ذهني ما ظهور ماهيت و ذات  بر ما منكشف مي". دهد و خارج را مي
 واقعا همان   اينست كه.علت اينكه اين صورت ظهور ماهيت خارجي است. ء خارجي است شي

 كه مثال انسان، يا سنگ، يا  يعني آنگاه. ماهيت در مرحله ذهن وجود ديگري پيدا كرده است
 وجود پيدا ...كنيم واقعا در ذهن ما انسان، سنگ، عدد، خط و  را تصور مي...عدد، يا خط و

گ خارجي دو  وجود انسان ذهني يا سنگ ذهني با نحوه وجود انسان و سن كند ولي نحوه مي
  . تا است

.  شكي نيست اي است غير از وجود خارجي در اينكه وجود ذهني وجود علي حده و جداگانه
شود و اگر همچنانكه وجود خارجي  زيرا قطعا و مسلما وجود خارجي به ذهن ما منتقل نمي

ء ذهني  ء خارجي نيز مغاير ذات و ماهيت شي مغاير وجود ذهني است، ذات و ماهيت شي
 داشته باشد و نه از لحاظ ذات و ماهيت، پس  د و ذهن با خارج نه از لحاظ وجود تطابقباش

  همه علمها.  نخواهد بود فرقي ميان علم و جهل مركب
  

   پاورقي
   "   اصول فلسفه و روش رئاليسم" رجوع شود به مقاله دوم و سوم و چهارم - 1
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ت نخواهد بود و به عبارت ديگر به  ادراكا جهل مركب خواهد بود و كوچكترين ارزشي براي
 كشف واقعيات نخواهد بود، بلكه هرگز بشر توجه و التفات به  هيچ وجه علوم و ادراكات بشري

كرد و صور علمي و ادراكي مانند ساير حاالت نفساني بود از قبيل لذت و درد  خارج پيدا نمي
انرژي، حركت، تكامل، زمان، مثال ما در ذهن خود صورتهايي داريم از فضا، ماده، . و غيره

 صورتهاست كه واقعيت فضا، ماده، انرژي،   و همين...مكان، روح، جسم، انسان، حيوان و
  گوييم اگر آنچه ما آن را فضا يا ماده اكنون مي. دهند نماياند و ارائه مي  را به ما مي...حركت و

 در ذهن ما وجود دارد در ...اده وكنيم به عبارت ديگر اگر آنچه به نام فضا و م  تصور مي...و يا
خارج وجود نداشته باشد بلكه آنچه در خارج وجود دارد ذات ديگر باشد، پس هيچ نوع 

و آنچه در خارج است ممكن است چيزي باشد كه هرگز "  انطباقي ميان علم و معلوم نيست
لوم نباشد هيچ به تصور ما نيامده و نخواهد آمد، بلكه اگر هيچ نوع انطباقي ميان علم و مع

اگر واقع نمايي را از علم بگيريم .  در كار نيست كه اساسا چيزي در خارج وجود دارد دليلي
  .  خواهد بود1و ظلمات بعضها فوق بعض« هاي ما جهل اندر جهل و  تمام انديشه

پس انكار عدم تطابق ماهوي ميان علم و معلوم، انكار واقع نمايي علم و ادراك است و انكار 
ع نمايي علم و ادراك به معني مساوي بودن علم با جهل مركب است و مساوي بودن علم واق

با جهل مركب مساوي است با نفي و انكار و ال اقل ترديد در جهان خارج از ذهن، پس انكار 
  . گري و سقوط در دره ايدئاليسم وجود ذهني مساوي است با سوفسطائي

 آنچه در عالم اعيان ": كنند كه صورت طرح ميحكماي اسالمي معموال مسئله را به اين 
شود كه   اذهان چنين متبادر مي  و چون ابتدا به"كند  وجود دارد عينا در ذهن وجود پيدا مي

شود و يا  مقصود اينست كه آنچه در خارج است يا با همان وجود شخصي به ذهن منتقل مي
. آيد ا بر اذهان سخت گران ميآيد لهذ اينكه وجودي مانند وجود خارجي در ذهن پديد مي

ولي اگر تعبير را تغيير دهيم و بگوييم به عقيده اين حكما هر چه در ذهن وجود دارد همان 
 مدعا  شود و حال آنكه  وجود دارد نه چيز ديگر مغاير با آن، وحشت اذهان رفع مي در خارج

  در هر دو تعبير يكي است، و اينست معني شعر باال 
  

  :پاورقي
  . 40/نور
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 للشي  كون بنفسه لدي االذهان          ء غير الكون في االعيان

   
  اكنون وارد ادله و براهيني بشويم كه در اين زمينه آورده شده است 

  
  ء ذي العموم و النتزاع الشي            للحكم ايجابا علي المعدوم

  به دليل حكم ايجابي بر معدوم
  و به دليل انتزاع ماهيت كلي

   
 را الزم است  مقدمه مطلبي. ين بيت مشتمل است بر دو دليل از ادله وجود ذهنيا: شرح

  :توضيح بدهيم
اي مطرح بوده است مبني بر اينكه  هاي كالم و فلسفه اسالمي نظريه  از قديمترين دوره

كند و صورتي نقش  ء خارجي، اساسا چيزي در ذهن وجود پيدا نمي هنگام علم و ادراك شي
 مدعي بوده است علم و ادراك جز   از فخرالدين رازي نقل خواهيم كرد كهبعدا. بندد نمي

 از اينرو قهرا در ميان حكما و متكلمين در باب ، نوعي اضافه ميان عالم و معلوم چيزي نيست
كند،   مطمح انظار بوده است يكي اينكه صورتي در ذهن وجود پيدا مي علم و ادراك دو مطلب

كند از لحاظ ذات و ماهيت با آنچه در خارج وجود  وجود پيدا ميديگر اينكه آنچه در ذهن 
 اثبات مطلب اول بوده است هر  اي كه در اين زمينه اقامه شده غالبا براي ادله. دارد يكي است

اكنون وارد تقرير دو دليل فوق .  دوم هم هست چند بعضي يا همه آنها براي اثبات مطلب
  :بشويم

دانيم  و چنانكه مي. حكم ايجابي و حكم سلبي: دو نوع حكم دارددانيم   ذهن چنانكه مي- 1 
كند   مثل اينكه حكم مي،1كند به ثبوت چيزي براي چيزي در احكام ايجابي خود حكم مي

و .  كرده است به ثبوت صفت ايستادن براي زيد در اينجا حكم. به اينكه زيد ايستاده است
ف است به وجود آن موصوف، يعني ممكن  براي موصوفي موقو بديهي است كه ثبوت صفتي

 موصوفي وجود داشته باشد ولي خود موصوف موجود نباشد لهذا  نيست كه صفتي از براي
  . "ء فرع لثبوت المثبت له  ء لشي  ثبوت شي"گويند  مي

  اي احكام ايجابي قطعي و صادق و مطابق واقع داريم گوييم پاره اكنون مي
  
  پاورقي  
  . ي مركبه نه در قضاياي بسيطه البته در قضايا-  1
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 وجود آن  و چون ثبوت محمولي براي موضوعي بدون.  موضوع آنها در خارج وجود ندارد  كه
مثال . موضوع محال است و آن موضوع در خارج وجود ندارد پس در ذهن وجود دارد

 ": گوييم  يا مي" حجم  تر است از كوهي از سنگ بهمان  كوهي از طال سنگين"گوييم  مي
هر يك از اين دو قضيه صادق است قطعا، . "اجتماع نقيضين غير از اجتماع ضدين است 

 كوه طال و صفت غير از جمع ضدين بودن براي جمع  تر بودن براي يعني واقعا صفت سنگين
 بايد كوه طال و جمع نقيضين وجود داشته باشد تا صفت مزبور  نقيضين ثابت است، پس

  دانيم در خارج ذهن نه كوه طال وجود دارد و نه جمع  طرف ديگر مي باشد و از برايش صادق
  . 1نقيضين پس ناچار بايد بگوييم در ذهن موجود است

 صادق نيست و  پس از آنجا كه بدون وجود موضوع، نه در خارج و نه در ذهن چنين احكامي
ع در ذهن شود كه موضو  مي فرض اين است كه موضوع در خارج وجود ندارد نتيجه گرفته

ولي .  بلكه صورتي وجودي است در ذهن وجود دارد، يعني علم و ادراك اضافه محض نيست
شود كه آنچه در ذهن صورت   با واقعند نتيجه گرفته مي از آنجا كه اين احكام صادق و مطابق

 است و اال علم ما جهل مركب خواهد بود و حكم ما به ثبوت  بندد عين ذات موضوع مي
 موضوع صد در صد مربوط به خود صورت ذهني خواهد بود و ربطي به عالم  محمول براي

 بيرون، از   از ذهن ما نخواهد داشت و حال آنكه مقصود ما اينست كه كوه طال در جهان خارج
 واقعيت اجتماع نقيضين  تر است و هم مقصود ما اينست كه كوه سنگ به همان حجم سنگين

 نه اينكه صرفا تصور ما از اجتماع نقيضين غير از تصور ما غير از واقعيت اجتماع ضدين است
  . از اجتماع ضدين است

كنيم، يعني   تصور مي"   عام" و " كلي " دليل دوم اينست كه اشياء را احيانا به صورت - 2
باشند، مثال انسان را به نحوي  كنيم كه قابل صدق بر كثيرين مي آنها را به نحوي تصور مي

گوييم انسان داراي نفس ناطقه است،  باشد، مي كه شامل افراد غير متناهي ميكنيم  تصور مي
   انسان شامل افراد غير متناهي در اين مثال

   
  پاورقي

 اينجا اشكال معروفي است و آن اينكه مدعا اين نيست كه كوه طال در ذهن از كوه سنگ - 1
ن غير از جمع ضدين تر است و همچنين مدعا اين نيست كه جمع نقيضين در ذه سنگين

جواب اين اشكال .  كافي نيست است پس وجود در ذهن براي ثبوت محمول براي موضوع
تفصيل .  بتيه از قضاياي غير بتيه دانسته شود موقوف به اينست كه فرق قضاياي باصطالح

  .  بايد جستجو نمود" اسفار "مطلب را از 
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جود دارد جزئي است نه كلي پس انسان كلي  و دانيم كه آنچه در خارج از طرفي مي. باشد  مي
  .  موطن خارج نخواهد بود پس موطن ذهن است در موطني موجود است كه چون آن

 در ذهن موجود  شود كه انسان تصور شده در اين برهان نيز از صفت كليت انسان استفاده مي
شود  افراد انسان مي است و شامل  ء كلي متصور ما، واقعا انسان است و از اينكه واقعا آن شي

  . گيريم كه ذات و ماهيت انسان در ذهن وجود پيدا كرده نه چيز ديگر نه چيز ديگر نتيجه مي
  

  من دون منضماتها العقل يري          صرف الحقيقه الذي ما كثرا
  صرف حقيقت كه هيچ كثرتي در او نيست

  شود بدون ضمائم معقول عقل واقع مي
   

  .  به برهان دوم رهان سومي است بر وجود ذهني و نزديك استاين بيت اشاره به ب: شرح
در برهان دوم به كليت برخي تصورها استناد شد و گفته شد چون هر چه در خارج است 

يابيم پس اشياء با صفت   مي جزئي است و از طرف ديگر ما اشياء را احيانا به صورت كلي
يعني ذهن . رافت استناد شده نه كليت صفت ص كليت در ذهن وجود دارند، در اين برهان به

دانيم   و خالص و مجزا از هر چيز ديگر ادراك كند و از طرفي مي ما قادر است اشياء را صرف
 اشياء به  پس. ء مادي صرافت و خلوص ندارد، مخلوط است به هزاران عوارض  شي هرگز يك

ه اين استدالل مانند باقي قسمتهاي مربوط ب. صورت صرافت و خلوص در اذهان وجود دارند
  . برهان دوم است

  جمع المقابلين منه قد لحظ       و الذات في أنحاء الوجودات حفظ
  . در همه مراتب وجود محفوظ است ذاتماهيت

  به نظر رسيده است جمع مقابلها از آنمحفوظ بودن ذات
  

، آنچه در بنا بر قول به وجود ذهني. اي است براي بيان اشكاالت وجود ذهني مقدمه: شرح
ء خارجي است ولي مستلزم جمع  كند از لحاظ ذات و ماهيت مانند شي ذهن وجود پيدا مي

  : خواهد آمد به ترتيبي كه در بيت بعدي. متقابلين است

  ٥٣
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  أم كيف تحت الكيف كل قد وقع       فجوهر مع عرض كيف اجتمع
  شود؟ پس جوهر با عرض چگونه يكي مي

  شوند؟  كيف مي ولهيا چگونه تمام مقوالت داخل مق
  

  :اشاره است به دو ايراد معروف بر وجود ذهني: شرح
 كه جوهري رامثل  آيد هنگامي  اگر ذات و ماهيت اشياء در ذهن وجود پيدا كند، الزم مي- 1

دانيم علم و ادراك  كنيم ماهيت جوهر در ذهن وجود پيدا كند و از طرفي مي تصور مي انسان
گردد و به اصطالح عرض و   عارض ذهن ما مي حالتي است كهآيد  كه در ذهن ما پديد مي

ء واحد هم جوهر باشد و هم غرض و حال آنكه  آيد كه شي قائم به محل است، پس الزم مي
  .  يكديگرند جوهريت و عرضيت منافي

 است، و اگر بنا شود   اشكال دوم اينست كه به عقيده حكما علم و ادراك از مقوله كيف- 2
 در ذهن وجود پيدا كند الزم  ء و مدرك گيرد ماهيت شي دراكي صورت ميهنگامي كه ا

اين نيز محال است . آيد تمام مقوالت و انواع تمام مقوالت داخل در مقوله كيف واقع شود مي
اي تحت مقوله   ذاتي دارند، نه ممكن است ذات و نفس مقوله زيرا مقوالت با يكديگر تباين
شود، مثال اگر خود جوهر يا  اي تحت مقوله ديگر واقع مي  مقولهديگر واقع شود و نه نوعي از

 مقوالت در ذهن  كم يا اضافه را كه مقوله هستند تصور كنيم بنابر وجود ذهني ذات اين
باشند پس ذات مقوالت   كيف مي اند و از طرفي چون اين ادراكات ما از مقوله وجود پيدا كرده

 انسان را كه مقوله جوهر است تصور كنيم بنابر  اگر نوعاز مقوله كيف خواهند بود و همچنين 
 انسان در ذهن وجود پيدا كرده است و از طرف ديگر به اعتراف  عقيده حكما نفس ماهيت

خود حكما علم و ادراك يعني وجود ذهني اشياء از مقوله كيف است پس انسان ذهني در 
همچنين است . مقوله كيف استعين اينكه ماهيت انسان و نوعي از جوهر است، داخل در 

  . انواع ساير مقوالت
كنيم، هر چند بعضي از اين  اي ذكر مي براي توضيح بيشتر اين اشكال مقدمات پنجگانه

  . مقدمات واضح است و قبال نيز به آن اشاره شده است
بندد، و حالتي   مي كنيم، صورتي در ذهن ما نقش  هنگامي كه چيزي را كه ادراك مي-الف 
 است در درجه اول براي اثبات  سه دليل گذشته كه در متن آمده. شود ي در ما پيدا ميوجود

  . اين مدعا است

  ٥٤
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كنيم و صورتي از   علم و معلوم در ذهن يك چيز بيش نيست، مثال ما زيد را تصور مي-ب 
ات  زيرا ادراك ما است زيرا آنچه بالذ شود، اين صورت هم علم ما است زيد در ذهن ما پيدا مي

اما زيد خارجي . دهيم همان صورت است و بس  آن مي بر ما مكشوف است و نام زيد به
شود و لهذا  مستقيما معلوم و متصور ما نيست، بلكه به تبع اين صورت، معلوم و متصور ما مي

  . اند  كرده ء خارجي را معلوم بالعرض اصطالح حكما صورت ذهني را معلوم با لذات و شي
كند اين مقدمه همان  و ادراك، نفس ماهيت اشياء در ذهن وجود پيدا مي هنگام علم -ج 

   است عقيده حكما در باب وجود ذهني است كه در اين فصل مطرح
حكما به تبع ارسطو معتقدند تمام اشياي .  علم و ادراك مطلقا از مقوله كيف است-د . 

اضافه، متي، أين، فعل، جوهر، كيف، كم، : خارجي در يكي از مقوالت دهگانه ذيل داخلند
  . 1انفعال، جده، وضع

 نفساني اقسام و  گويند كيف جسماني و نفساني، و مي: گويند كيف بر دو قسم است حكما مي
  . انواع مختلفي دارد و علم يكي از كيفيات نفساني است

  باشد، زيرا الزم ء واحد داخل در دو مقوله محال است شي.  مقوالت متباينات بالذاتند-ه 
  . ء واحد داراي بيش از يك ذات و ماهيت باشد آيد شي مي

شوندبه حكم  گوئيم اگر هنگام علم و ادراك، نفس ماهيت اشياء در ذهن پيدا مي مي اكنون
 و مدرك در ذهن يك  از آنجا كه ادراك مدعاي وجود ذهني كه در مقدمه سوم اشاره شد

آيد  الزم مي ستبه حكم مقدمه چهارم كيف ا و ادراك از مقوله چيز استبه حكم مقدمه دوم
اي كه باشند، در ذهن داخل در مقوله كيف باشند و اين  همه ماهيات تصور شده از هر مقوله

ء واحد داخل در دو مقوله  بالذاتند و ممكن نيست شي. زيرا مقوالت متباينات. محال است
  باشدبه حكم مقدمه پنجم 

 قول حاجي  شود و به پيدا مي ، دشواريسختي"اي   عويصه" اينجاست كه به اصطالح 
  : " منظومه "سبزواري در شرح 

   واالفهام صرعي فاختار كل مهربا فهذا االشكال جعل العقول حياري
اي راه فراري براي رفع   اين اشكال عقلها را حيران و فهمها را سرگشته كرده است و هر دسته

  . اند اشكال انتخاب كرده
  

  پاورقي
  .  آمده است" منظومه "ت در مقصد دوم كتاب  تفصيل مقوال- 1

  ٥٥
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 از مقدمات  اي يكي به اين اشكال پاسخهاي متعددي داده شده است و در حقيقت هر دسته
  . پنجگانه را انكار و يا به نحوي تفسير كرده است

  بعض قياما من حصول فرقا           فأنكر الذهني قوم مطلقا
  اند ر كردهپس قومي وجود ذهني را از اصل انكا

  اند بعضي ميان قيام به نفس و حصول در نفس فرق گذاشته
   

  اين بيت اشاره است به دو راه فرار و يا به دو جواب از اشكال: شرح
 شده است   فخر رازي در بعضي از كتب خويش منكر وجود ذهني شده است يعني مدعي- 1

 پيش آيد كه آن عين   بحثشود تا اين كه هنگام علم و ادراك، صورتي در ذهن پيدا نمي
 از مقوله كيف است يا از مقوله كيف  ماهيت خارجي است يا غير آن و يا بحث شود آن صورت

فخر رازي . ، ناظر به اين نظريه است"فأنكر الذهني قوم مطلقا : گويد مصراع باال كه مي. نيست
قش و صورتي را در  بگذارد و در عين حال وجود هر نوع ن براي اينكه ميان علم و جهل فرق

يعني علم فقط نسبتي است ميان عالم و . گويد علم از مقوله اضافه است ذهن انكار كند مي
  . ء خارجي كه معلوم است شي

مثال اگر درختي را در نظر بگيريم كه كوچك بوده و بزرگ شده، در اينجا يك صفت واقعي 
 زرد شد باز يك تغيير واقعي در و اگر آن درخت سبز بود و در او پديد آمده استافزايش كمي

اما اگر در نزديكي آن درخت يك درخت ديگر بكاريم يك صفت  او پيدا شده استتغيير كيفي
 اينها تعبير  اضافي و انتزاعي در او پيدا شده است كه از آن به مجاورت يا نزديكي و امثال

 درخت موجب بديهي است كه صرف قرار گرفتن درختي در فاصله دو متري آن. كنيم مي
شود ولي منشأ انتزاع يك مفهوم اضافي كه همان  پيدايش يك صفت واقعي و وجودي نمي

 و نسبتي ميان عالم و معلوم خارجي چيزي  علم جز اضافه. شود مفهوم مجاورت است مي
  . نيست

اوال هر كسي بالوجدان يك حالت وجودي در ذهن خود . اين توجيه بسيار سخيف است
شود، زيرا در اضافات و نسبت، وجود دو  اگر چنين باشد علم به معدوم پيدا نميثانيا . يابد مي

 بود بايد با تغيير وضع عالم و معلوم از قبيل دوري  ثالثا اگر علم صرفا اضافه. طرف شرط است
  .  و ادراك و صورت ذهني ما تغيير پيدا شود و نزديكي و غيره در علم
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معلوم در ذهن شده است و مقدمه دوم از مقدمات  فاضل قوشچي منكر اتحاد علم و - 2
فاضل قوشچي مدعي است كه در ذهن دو چيز وجود پيدا . پنجگانه را انكار كرده است

 منزله ظرف او و او مظروف نفس  كند يعني نفس به كند، يكي از آن دو در نفس حلول مي مي
ي بر صفحه نفس پيدا  در ظرف نفس انعكاس از پيدايش معلوم.  است" معلوم "است و آن 

مثل نفس از اين جهت مثل يك كره بلورين است كه در .  است" علم "شود، آن انعكاس،  مي
  آن بلور ظرف و محل آن جسم ملون است، ولي.  ملوني را نهاده باشند وسط آن جسم

  . افتد قائم به بلور است انعكاسي كه از آن جسم ملون بر ديوارهاي بلور مي
بعض قياما من حصول : مصراع باال. سيار سخيف است و اسخف از اولي استاين بيان نيز ب

  .  ناظر به اين نظريه است،فرقا
  و قيل باالنفس و هي انقلبت        و قيل باالشباح االشيا انطبعت

  در و گفته شده اشياء به شبحنه به ماهيت
  و گفته شده است به ماهيت. شوند نفس منطبع مي

  شود ماهيت منقلب ميشوند، اما  منطبع مي
  

  :اين بيت اشاره است به دو نظريه و به دو راه فرار ديگر: شرح
ماهيت در ذهن . كند شبح اشياء است نه ماهيت اشياء  آنچه در ذهن وجود پيدا مي- 1 

  . كند تا اشكال گذشته پيش آيد وجود پيدا نمي
، صرفا تصويري از اشياء توضيح اينكه به عقيده صاحبان نظريه اشباح، هنگام علم و ادراك

شود نظير تصويري كه بوسيله نقاشي يا فيلم عكاسي بر صفحه مقوا  خارجي در ذهن پيدا مي
 كه عكس يك انسان بر يك صفحه مقوا  كند كه هنگامي هرگز كسي اشكال نمي. آيد پديد مي
ت شود انسان بر روي صفحه مقوا ظاهر شده است و چون انسان است پس جوهر اس پيدا مي

 پس عرض است و از مقوله كيف است پس اجتماع جوهر و  و چون بر روي صفحه مقواست
  راز مطلب اينست كه. عرض شده است و انسان كه جوهر است در مقوله كيف واقع شده است

 كيفيتي  ء خارجي نيست، بلكه كند ماهيت شي بندد و وجود پيدا مي آنچه در ذهن نقش مي
و قيل «:  مصراع باال و اين است معني. ء خارجي است ه شياست كه از بعضي جهات مشاب

  »باالشباح االشيا انطبعت
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 " شبح "نظريه . كنند طرفداران اين نظريه مقدمه سوم از مقدمات پنجگانه باال را انكار مي
 مربوط به وجود ذهني دو نظر است  در ميان نظريات. متداولترين نظريات وجود ذهني است

 نظريه فالسفه كه همان مدعاي وجود ذهني در اين  اهميت قرار دارد يكيكه در درجه اول 
اما ساير نظريات كه بعضي را . ترين نظريات است  كه ساده" شبح "كتاب است و ديگر نظريه 

كرديم و بعضي بعدا نقل خواهد شد براي پيدا كردن راه فرار از اشكاالت وجود ذهني پيدا  نقل
 به  پذيرند، ماديين كه  همان است كه ماديين نيز آن را مي"  شبح"شده است و بس نظريه 

 است از يك سلسله  ذهن مستقل از مغز قائل نيستند معتقدند كه علوم و ادراكات ما عبارت
 است كه آن آثار را به هيچ وجه  شود و بديهي آثار كه در البالي مغز و اعصاب ما پيدا مي

  .  شده در ظرف مغز تلقي كرد راكء اد توان پيدايش ماهيت خارجي شي نمي
 به حكم آنچه در مقدمه بحث گفتيم و ادله وجود ذهني نيز آن را تأييد " شبح "نظريه 

  . 1كنند مردود است، تفصيل مطلب را از جاي ديگر بايد جست مي
شوند به   مي آيد ولي منقلب  نظريه ديگر اينست كه ماهيات اشياء در ذهن پديد مي- 2

شوند، عنصري به  ء ديگر متبدل مي دانيم بسياري از اشياء به شي نانكه ميچ. ماهيت كيف
  يابند ماهيات نيز در ذهن انقالب مي. يابد عنصر ديگر و مركبي به مركب ديگر تبدل مي

 نظريه نيز مبني بر  اين نظريه منسوب است به سيد صدر شيرازي معروف به سيد سند، اين
ء ذهني، ماهيت اصلي خود را از   شي،  است در اثر انقالبانكار مقدمه سوم است، زيرا مدعي

زيرا انقالب در موردي امكان پذير است كه . اين نظريه نيز بسيار سخيف است. دهد دست مي
.  خصوصيتي را از دست بدهد و خصوصيت ديگر را به جاي آن بپذيرد يك واحد شخصي

 پيدا  دهد و چيز ديگر به جاي آنء منقلب شده چيزي را از دست ب  بدون اينكه شي انقالب
 و تبديل به چيز  ء اول به حالت اول باقي است زيرا در اين صورت شي. شود ميسر نيست

ديگر نشده است، همچنان شرط است كه يك امر باقي در هر دو حال باشد، زيرا اگر هيچ 
ه و چيز ناميم معدوم شد  را متبدل مي چيز از متبدل در متبدل شده نباشد پس آنچه آن

اي ميان اولي و دومي نيست تا تبدل صورت گرفته   رابطه ديگر از نو موجود شده است و هيچ
  . باشد

  . جلد اول. " اصول فلسفه روش رئاليسم " رجوع شود به - 1: پاورقي
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 از مقوله ديگر  اي است متبدل شود به ماهيت ديگر كه اگر فرض كنيم ماهيتي كه از مقوله
 متباينات به تمام ذاتند پس   محفوظي باقي نخواهد بود زيرا مقوالتاست هيچگونه اصل
  . انقالب معني ندارد

  تسميه بالكيف عنهم مفصحه         و قيل بالتشبيه و المسامحه
  و گفته شده است كه بر سبيل تشبيه و مسامحه

   كيف از حكما نقل شده است ناميدن علم و ادراك به
   

يه ديگري است و آن اينكه حكما كه علم و ادراك را از مقوله اين بيت اشاره به نظر: شرح
علم واقعا از مقوله معلوم .  است اند بر سبيل تشبيه و مسامحه در تعبير بوده كيف دانسته

است، اگر معلوم از مقوله جوهر باشد علم جوهر است و اگر از مقوله كم باشد كم است و اگر 
اند مسامحه در  كما علم را در باب كيفيات ذكر كردهاينكه ح. از مقوله كيف باشد كيف است

 به   است مقصودشان اين بوده كه علم با اينكه تابع مقوله معلوم است بي شباهت تعبير بوده
  . كيفيات نفسانيه نيست

 نظريه مبني  اين. الدين دواني متوفي اوايل قرن دهم هجري است اين نظريه از محقق جالل
اين نظريه نيز صحيح نيست، مانعي ندارد كه كسي علم را از . استبر انكار مقدمه چهارم 

اند و واقعا علم را   نداند و اما توجيه نظريه حكما به اينكه مسامحه در تعبير كرده مقوله كيف
  .  از توجيه و تفسير اند توجيهي است كه به تأويل نزديكتر است دانسته از مقوله كيف نمي

  
  وحدتها مع عاقل مقوله           بحمل ذات صوره مقوله

  صورت ذهني، به حمل اولي مقوله استنه بحمل شايع
   معقوله با عاقل گفته شده است وحدت صورت

   
مصرع اول اين بيت اشاره است به نظريه صدر المتألهين كه آخرين و بهترين : شرح
بر تفسير و  نظريه مشتمل  اين. هاست و مورد قبول حكماي بعد از او واقع شده است نظريه

 اتحاد عاقل "در مصراع دوم اشاره به مسئله . توجيه صحيح مقدمه سوم و مقدمه پنجم است
   قديمي است و صدر المتألهين آن   است كه يك عقيده"و معقول 
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.  جواب صدرالمتألهين از اشكال وجود ذهني است را احياء كرده است و ضمنا متمم و مكمل
  :بتني بر مقدمات ذيل است م توضيح نظريه صدرالمتألهين

حمل بطوركلي عبارت . حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي:  حمل بر دو قسم است- 1
 محمولي بر موضوعي، به  است از حكم به اتحاد موضوع و محمول و به عبارت ديگر حمل

گوييم كه صدق محمول بر   مي اكنون. كند معني اينست كه محمول بر موضوع صدق مي
 موضوع و محمول به دو نحو ممكن است  حاد برقرار شده به وسيله حكم ميانموضوع و ات
 در مرتبه ذات و ماهيت موضوع، قطع نظر از مرحله  يكي به اين نحو كه محمول. بوده باشد

يعني آن چيزي كه .  كند و رابطه برقرار شده يك رابطه ذاتي باشد وجود، بر موضوع صدق
 اعتبار حكايت   است به اعتبار اينكه يك ذاتي است نه به واقع شده است ذات ماهيت موضوع

  . شود از قبيل حمل اولي ذاتي است مطلق تعريفاتي حقيقي كه در علوم واقع مي. از مصاديق
ديگر اينكه محمول بر موضوع در مرحله وجود صدق كند، خواه وجود خارجي و خواه وجود 

 ماهيت است به اعتبار حكايت   شده استدر اينگونه قضايا آن چيزي كه موضوع واقع. ذهني
مثل . از مصاديق خارجي يا ذهني، و در واقع، مصاديق، موضوعند نه ذات ماهيت بما هي هي

شود از نوع دوم  مسائلي كه در علوم مورد بحث واقع مي.  نويسنده است گوييم انسان اينكه مي
ثلث را موضوع قرار داده و مثال اگر بخواهيم م.  همچنانكه تعاريف از نوع اول است است

خواهيم تعريف  محمولي بر آن بار كنيم يك وقت هست كه ماهيت و مفهوم مثلث را مي
در اينجا ماهيت .  كرده باشد مثلث شكلي است كه بر او سه ضلع احاطه: گوييم كنيم، مي

و . نايم حقيقت اين ماهيت عبارت است از اي ايم و گفته مثلث را تعريف كرده و توضيح داده
 را موضوع قرار داده و به جاي اينكه به ماهيت و مفهوم مثلث بما هي  يك وقت هست مثلث

 مجموع  مثلث: گوييم نظر بيافكنيم ماهيت را وسيله براي مطالعه افراد قرار داده مي
 و محمول، تساوي مجموع  در اينجا موضوع، مثلث است. هايش برابر با دو قائمه است زاويه

موضوع و محمول در اينجا نيز متحدند ولي نه در مرتبه ذات بلكه در مرتبه . قائمهزوايا با دو 
  . وجود

خواهيم   مي خواهيم بگوييم مفهوم و معني مثلث اينست و در مثال دوم در مثال اول مي
خواهيم بگوييم تصور ما از   مي در مثال اول. بگوييم خاصيت و اثر وجودي مثلث چنين است

 ضلع احاطه كرده است با اين تفاوت كه  با تصور شكلي كه بر او سهمثلث مساوي است 
  محمول، تصور تفصيلي موضوع است و موضوع، تصور اجمالي
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ولي در مثال دوم تصور ما از مثلث با تصور ما از تساوي مجموع زوايا با دو قائمه  . محمول

  . باشند مساوي نيست بلكه دو تصور و دو مفهوم جداگانه مي
 از دو نقيض  ر مبحث تناقض ثابت شده است كه تناقض وقتي حاصل است كه يكي د- 2

 يكديگر خواهند بود كه  عينا رفع ديگري باشد يعني دو قضيه موجبه و سالبه آنگاه نقيض
مفاد سالبه رفع آن موجبه باشد و به عبارت ديگر همان چيزي كه موجبه اثبات كرده است 

   .سالبه نفي كند نه چيز ديگر را
 وحدت  شود كه هشت اند وحدت مفاد موجبه و سالبه آنگاه محقق مي اهل منطق گفته

 قوه و فعل، زمان و ، موضوع، محمول، شرط، اضافه، جزء و كل: حكمفرما باشد، وحدت در
  . مكان

صدر المتألهين معتقد شد كه براي اينكه وحدت ايجاب و سلب برقرار باشد عالوه بر 
ممكن است در موردي تمام وحدتهاي . در حمل نيز ضرورت داردوحدتهاي نامبرده وحدت 

هشتگانه موجود باشد در عين حال وحدت كامل موجود نباشد و قهرا تناقضي هم در كار 
گوييم جزئي   را تعريف كنيم مي" كلي " و مفهوم " جزئي "مثال اگر بخواهيم مفهوم . نباشد

گوييم عبارت است  كه در تعريف كلي مي الصدق علي كثيرين همچنان عبارت است از ممتنع
 ممتنع " موضوع است و " جزئي "در قضيه نامبرده . از غير ممتنع الصدق علي كثيرين

ولي از نظر ديگر .  محمول است و قضيه نامبرده قضيه صادقه است"الصدق علي كثيرين 
، زيرا  نيست بلكه غير ممتنع الصدق علي كثيرين است جزئي ممتنع الصدق علي كثيرين

به عبارت ديگر . باشد  مفهوم كلي است و شامل افراد غير متناهي مي مفهوم جزئي، خود يك
 جزئي، جزئي است به حمل اولي، و كلي است به حمل شايع صناعي و به تعبير ديگر  مفهوم

 مصداق ضد  مفهوم جزئي، خودش خودش است ولي خودش مصداق خودش نيست بلكه
 جزئي است، و هم  در مثال نامبرده كه هم حكم به جزئي. خودش يعني مفهوم كلي است

حكم به جزئي جزئي نيست، بلكه كلي است، صادق است، همه وحدتهاي هشتگانه موجود 
 ندارد و به همين دليل تناقضي در كار  است و در عين حال مفاد موجبه و سالبه وحدت

نست كه وحدت حمل در كار  موجبه و سالبه نيست اي علت اينكه وحدت واقعي ميان. نيست
   1. نيست

  
  : پاورقي

 است و بسياري از اشكاالت و از   در اينكه بيان صدرالمتألهين در باب انواع حمل، بيان دقيق و جالبي-  1
  آن جمله
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: ء در وجود، بر دو قسم است  حمل شايع صناعي كه عبارت است از حكم به اتحاد دو شي- 3
  . بالذات و بالعرض

الذات آن است كه موضوع، مصداق ذاتي محمول باشد يعني حدمحمول بر او حمل شايع ب
 انتزاع شود و بعالوه آثار خاصه  صادق باشد و به عبارت ديگر محمول از مرتبه ذات موضوع

شك نيست كه زيد .  بگوييم زيد انسان است محمول بر موضوع مترتب شود مثل اينكه
نسان بر او صادق است و آثار انسان هم بر او  يعني حد ا خارجي مصداق ذاتي انسان است

و اما حمل شايع بالعرض آن است كه موضوع، مصداق بالعرض محمول است و . مترتب است
زيد در مرتبه ذات . گوييم زيد نويسنده است مثل اينكه مي. حد محمول بر او صادق نيست

  . پيدا كرده استنويسنده نيست بلكه با صفت نويسندگي بعنوان يك عرض اتحاد وجودي 
 اشياي خارجي  شود متباينات بالذاتند به اين معني است كه تمام  مقوالت كه گفته مي- 4

 در ظرف خارج تحقق  مصداق يكي از مقوالت ده گانه است يعني هر ممكن الوجودي كه
 مقوله بر او به حمل شايع با لذات  يافته در نظر بگيريم مصداق يكي از مقوالت است و آن

ء ممكن الوجود خارجي مصداق بالذات يكي از مقوالت  به عبارت ديگر هر شي. ق استصاد
اي نباشد همچنانكه ممكن نيست  ئي وجودندارد كه داخل در هيچ مقوله هيچ شي. است
معني تباين مقوالت و حصر اشياء در مقوالت جز اين نيست . ئي داخل در دو مقوله باشد شي
 ذاتي بر آن  اق بالذات دو مقوله باشد و دو مقوله به حمل شايعتواند مصد ء واحد نمي  شي كه

 بالذات يكي و مصداق  ء مصداق دو مقوله باشد ولي مصداق صدق كند و اما اينكه يك شي
مثال زيد مصداق .  باشد هيچ مانعي ندارد بالعرض مقوله ديگر و يا مصداق بالعرض دو مقوله

  بالذات جوهر 
  

  :پاورقي
كند بحثي نيست و در عين حال جاي اين سخن هست كه آيا  ال وجود ذهني را حمل مياشك: ادامة قبل

 ذاتي و   يافته و متذكر شده واقعا دو نوع حمل است، يعني آيا واقعا فرق حمل اولي آنچه صدرالمتألهين
حمل شايع صناعي در نفس حمل است كه باصطالح يك معني حرفي است يا در واقع و نفس االمر در 

 اختالف در موضوع است، يعني آنچه در حمل اولي ذاتي  اختالفي نيست، بازگشت اين اختالف نيز بهحمل 
  شود اعتبارا دو تاست؟  شود با آنچه در حمل شايع صناعي موضوع واقع مي موضوع واقع مي

 زيرا  صدرالمتألهين محفوظ است، خواه اين اختالف از ناحيه حمل باشد و يا از ناحيه موضوع، ارزش سخن
 باريك كه با اينكه بحسب ظاهر موضوع يكي است واقعا  فرضا موضوع را مختلف بدانيم اين تشخيص

 " تقديم سلب بر حيثيت "ما در بحث . موضوع يكي نيست از بركت تحقيقات معظم له بدست آمده است
  .  در اين باره بحث خواهيم كرد" اعتبارات ماهيت "از مباحث ماهيت و همچنين در مبحث 

  

  ٦٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

همچنانكه مانعي ندارد يك چيز عين -.  كم و كيف و وضع و غيره است و مصداق بالعرض
ذات مقوله اي باشدومصداق مقوله اي ديگر يعني يك مقو له به حمل اولي ذاتي بر او صدق 

. شود از اينجا اشكال وجود ذهني به خوبي حل مي.  حمل شايع صناعي كند و مقوله ديگر به
 انسان،  شود آنچه در ذهن است عين ماهيت اشياء است، مثال عين ماهيت  گفته مي اينكه

درخت، عدد، خط، و غيره است يعني به حمل اولي ذاتي انسان يا درخت يا خط يا عدد است 
 شايع صناعي انسان يا درخت و غيره  مقصود اين نيست كه آنچه در ذهن است، به حمل

ست به معني اينكه صرفا خود انسان و ماهيت  انسان ا به عبارت ديگر انسان ذهني. است
  .  انسان نيست انسان است ولي مصداق

 است يعني به حمل  پس فرضا ما علم و ادراك را از مقوله كيف بدانيم، انسان ذهني كيف
شايع صناعي كيف است، فرد كيف و مصداق كيف است، ولي همين انسان جوهر است يعني 

ء  آنچه محال است اينست كه شي.  جوهر نيست  مصداقبه حمل اولي ذاتي جوهر است ولي
ء واحد دو مقوله اخذ شده باشد،  واحد مصداق دو مقوله باشد و يا در مفهوم و ماهيت شي

از اين جا معلوم شد كه . آيد  صدرالمتألهين هيچكدام از اين دو اشكال الزم نمي ولي با توضيح
 در ذهن است  است اين نيست كه آنچهمعني وجود ماهيت در ذهن كه مقدمه سوم اشكال 

 كه مقدمه پنجم اشكال  مصداق و فرد آن ماهيت است و معلوم شد كه تباين ذاتي مقوالت
شود و همچنين   دو مقوله واقع نمي ء در آن واحد مصداق است به اين معني است كه يك شي

آيد و آنچه   نميگيرد، پس آنچه محال است الزم ء، دو مقوله هرگز قرار نمي در حد يك شي
  . آيد محال نيست الزم مي
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  اتحاد عاقل و معقول
  

  وحدتها مع عاقل مقوله
  . با عاقل گفته شده است وحدت و يگانگي آنصورت معقوله

در پايان مبحث وجود ذهني از مطلب ديگري كه آن نيز مربوط به تحقيق در اطراف علم و 
  .  اتحاد عاقل و معقول نامشود و آن مبحث معروفي است به  ادراك است بحث مي

 او نسبت داده  اول كسي كه اين نظريه به. اي طوالني دارد بحث اتحاد عاقل و معقول سابقه
در . است كه از پيروان مكتب ارسطو و از حكماي قبل از اسالم است 1شود فرفوريوس مي

ابي و فار. اند دوره اسالم برخي از حكما طرفدار اين نظريه و برخي مخالف آن بوده
  . صدرالمتألهين از طرفداران اين نظريه و ابن سينا مخالف سرسخت آن است

  :اكنون براي روشن شدن بحث الزم است چند مقدمه ذكر شود
  

  : پاورقي
 1 - �������� 304 –   .  فيلسوف معروف اسكندراني،ميالدي232
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  مقدمه اول
  

 يا " مدرك "   كه عامل اولدهد در مورد هر ادراكي ذهن ما ابتدا سه عامل را تشخيص مي
  .  است" ادراك " يا ادراك شده، و عامل سوم خود " مدرك "ادراك كننده، عامل دوم 

رسد كه در حين   نظر مي  را در نظر بگيريد، در ابتدا چنين به" فضا "به عنوان مثال مفهوم 
ضا كه به  ادراك كننده هستيم، دوم ف اول خود ما كه: عمل ادراك سه عامل دخالت دارد

ادراك ما در آمده است و سوم خود عمل ادراك كه حالتي است از احوال ما، اين امور سه 
  . شوند  ناميده مي" عقل " " معقول "، " عاقل "گانه بحسب اصطالح و به ترتيب 

 نيست كه در  اين توهمي است كه ممكن است در ابتدا براي هر كسي پيدا شود ولي شك
ي واقعا سه عامل به معني سه واحد وجود ندارد، زيرا مقصود ما از مورد هر تعقل و ادراك

معقول وجود خارجي آن نيست بلكه وجود آن در ظرف ذهن است مثل وجود مفهوم فضا در 
 فاضل قوشچي را رد كرديم ثابت كرديم كه ادراك و   و قبال آنجا كه نظريه-ظرف ذهن 

 سوم عقل و معقول در ظرف ذهن دو وجود مدرك و به تعبير ديگر علم و معلوم و به تعبير
 وجود خارجي  و اگر به. ندارد، بلكه در ظرف ذهن، علم عين معلوم و عقل، عين معقول است

 اطالق شده است مقصود، معقول و معلوم بالعرض است نه " معلوم " و " معقول "فضا احيانا 
  . معقول و معلوم بالذات

اما .  نيست  واحد نيستند و در اين مسئله بحثيپس عقل و معقول در ظرف ذهن يقينا دو
 -با معقول   عنوان عاقل خوانديم ماند اين مطلب كه آيا عاقليعني عاملي كه او را به باقي مي

يعني آيا عاقل و معقول مجموعا يك واحد را تشكيل .  عينيت دارد يا نه-كه عين عقل است 
است و يا آنكه دو واحد را تشكيل  مفهومي  دهند و اختالف اين دو صرفا اختالف مي
بحث اتحاد عاقل و معقول درباره همين . دهندو مفهوما و مصداقا با يكديگر اختالف دارند مي

  . مطلب است
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  : مقدمه دوم 
 مختلف شد معني و  كند كه هرگاه لفظ و مفهوم  بطور كلي در نظر ابتدايي، انسان گمان مي

تواند بپذيرد كه يك واحد واقعيت داراي دو   نمي دا انساندر ابت. واقعيت نيز بايد مختلف باشد
 باشد كه با دو لفظ مختلف تعبير شود و لهذا در ابتدا براي اذهان،  عنوان و دو مفهوم مختلف

 واحد را  رسد كه گفته شود عقل و عاقل و معقول همواره يك امر غير قابل قبولي به نظر مي
 ذهن براي ما ثابت  درباره ذهن و طرز انديشه سازيولي تحقيقات فلسفي . دهند تشكيل مي

 معين انديشه سازي كرده و  كند كه خاصيت ذهن اين است كه تحت قواعد و قوانين مي
و ما اين .  كثرت مصاديق خارجي ندارد آورد كه اين كثرت ربطي به كثرتي را به وجود مي

 - سفه و يا بخش فلسفي  نام بخش روانشناسي فل قسمت از تحقيقات فلسفي را گاهي به
 نبايد انتظار داشت كه اين سبك تحقيق درباره ذهن در كتب  البته. ناميم روانشناسي مي

  اين تحقيق خود دامنه وسيعي دارد كه به تدريج گفته.  معمولي حل و فصل شود روانشناسي
  . خواهد شد

  
  : مقدمه سوم

  
باشد  تعقل انسان به غير ذات خود مياختالفي كه در باب اتحاد عاقل و معقول است در مورد 

كند آيا وجود خودش و  يعني بحث در اين است كه هنگامي كه انسان مثال فضا را تعقل مي
ولي در مورد تعقل انسان به ذات خود و اينكه . وجود اين معقول يك واحد است يا دو واحد

نسان به خودش عالم زيرا بدون شك ا.  اختالفي نيست در اين مورد عاقل و معقول يكي است
 خودش پيش خودش حاضر است، و به عبارت ديگر خودش هم عالم  است به اين نحو كه

 به  يعني عالم، علم.  معلوم و اين علم از قبيل علم حضوري است نه علم حصولي است و هم
 خودش پيدا كرده  خودش را به وسيله يك صورت پيدا نكرده است بلكه خودش را به وسيله

ني در اين حال ذات و حقيقت عالم، جز شعور چيزي نيست و در اينجا شاعر و شعور است، يع
و مشعور به، يكي است، حتي ابن سينا كه از مخالفين سرسخت نظريه اتحاد عاقل و معقول 

   ذات خود اعتراف دارد كه عقل و عاقل و معقول يكي است و است در مورد علم نفس به
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 " انسان معلق در فضا "بات تجرد نفس دارد و به نام برهان  در باب اث  برهان معروفي كه
در مورد   و معلوم شود بر همين اساس اتحاد عقل و عاقل و معقولو يا علم و عالم ناميده مي
   1باشد ء به ذات خود مي علم شي

  
  : مقدمه چهارم

آن آگاه كند و به  شكي نيست كه پس از آنكه انسان چيزي را كه تعقل نكرده بود تعقل مي
اي خارج  اين رابطه صرف اضافه. آيد اي به وجود مي شود بين انسان و آن امر معقول رابطه مي

 " و " اضافه و نسبت علم به عالم " بلكه ،از وجود علم نيست كه عارض بر علم شده باشد
 اين معني كه حصول اين معقول از براي عاقل جدا از وجود معقول  به.  يكي است"وجود علم 

يعني اينطور نيست كه قبال چيزي موجود باشد به نام نفس و چيز .  نيست  وجود عاقلو
ديگري موجود باشد به نام تعقل و معقول و اين دو، دو موجود مستقل از يكديگر باشند و 

مثال ظرفي را فرض كنيد كه .  باشد فقط بين آنها نسبتي زائد بر وجود هر دوي آنها پيدا شده
هاي گندم  شك نيست كه اين ظرف و اين دانه. هاي گندم ريخته شود دانهبه تدريج در آن 

دو موجود مستقل هستند و فقط رابطه آنها اين است كه گندمها در ظرف قرار گرفته است، و 
 گندمها در  پيش از آنكه. رود گندمها بشمار مي  عرفيو نه مكان باصطالح فلسفي ظرف، مكان

 گندمها هم همان گندمهاست و پس از ريختن نيز هر ظرف ريخته شود ظرف همان ظرف و
و نيز پس از اينكه گندمها را از ظرف خارج كنيم، هيچ . يك از آندو همان است كه قبال بود

  يك از آندو در تحقق به يكديگر نيازمند نخواهند بود، بلكه هر يك از آندو چه قبل از
  

  :پاورقي
 معقول باشدمثل علم  ه ممكن است در يك جا عاقل عينشود كه چگون  اكنون اين سؤال مطرح مي- 1 

اگر گفته شود به واسطه اينكه متعلق علم . و در جاي ديگر اين دو مغاير يكديگر باشند مجرد به ذات خود
گوييم  ء ديگر است و مناط اختالف، همين جهت است، مي  است و در جاي ديگر شي در يك جا خودش

هر چند در علم حصولي هم فرقي بين علم به . كه در علم حضوري استبحث ما در علم حصولي نيست، بل
   نيست، يعني عالم و معلوم بالعلم الحصولي، مطلقا با يكديگر مغايرت خود و علم به غير در اقتضاء مغايرت

دارند، نه اينكه در علم حصولي به ذات خود، عالم و معلوم يكي است و در علم حصولي به غير خود، عالم و 
  . علوم مغاير يكديگر استم

 عالم در مرتبه معلوم است و  يعني. حقيقت اين است كه در علم حضوري همواره عالم و معلوم يكي است
به عبارت ديگر معلوم در مرتبه ذات خود، علم و عالم است و نيز عالم در مرتبه ذات خود، يك نوع اتحادي 

  .  در مرتبه ذاتيه دارد با معلوم
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  . ندمها در ظرف و چه پس از آن در تحقق و تشخص مستقل از يكديگرند ريخته شدن گ
 نيست، زيرا نه  شك نيست كه نسبت معقوالت ذهني به ذهن از قبيل نسبت گندم به ظرف

اينست كه نفس يا ذهن، بالضروره وجودي مستقل از معقوالت دارد، به اين نحو كه ذهن 
وبه خود در خارج وجودي داشته باشند و بعد وجودي داشته باشد و معقوالت نيز هر كدام بن

 ذهن و در آنجا قرار گيرند و احيانا زماني هم از  آن معقوالت از جاي خود منتقل شوند به
شود حاصل شدن   مسلما هر امر معلوم و معقولي كه در نفس پيدا مي بلكه. آنجا خارج شوند

  ه با وجودش براي نفس يكيوجودش صرفا در نفس است نه در جاي ديگر، و وجودش في ذات
  . است

براي تصور بهتر مطلب فرض كنيم جسمي شروع به حركت كند، شك نيست، كه اين جسم 
 حركت كه براي جسم حاصل شد  در ابتدا فاقد حركت بود و بعد حركت پيدا كرد ولي آيا اين

موجود بود  جسم منتقل شد؟ يعني آيا اول  قبال در جاي ديگر موجود بود و سپس از آنجا به
 پيدا كرد يا اينكه حركت جسم اساسا در خود جسم پيدا  و اضافه نداشت و بعد به او اضافه

 و نسبتش با هم پيدا شدنديعني عين يكديگرند نه اينكه صرفا  شد و وجودش و اضافه
شود   البته شق دوم صحيح است، يعني حركتي كه از اين جسم بخصوص پيدا مي؟همزمانند

 يك اضافه و  به اين معني كه بين اين جسم و اين حركت. جسم معين استقائم به همين 
 اين حركت متعلق به اين  گوييم ارتباطي برقرار است كه به حكم همين اضافه و ارتباط مي

و اما بين اين جسم .  اين حركت خاص گوييم اين جسم، متحرك است به جسم است و يا مي
  . پيدا شد، اضافه و ارتباطي نيستو آن حركت خاص ديگر كه در جسم ديگر 

 حركت و اين جسم شكي نيست و لكن بايد دانست كه  پس در وجود اضافه و ارتباط بين اين
اي كه جسم بر آن  به معني نقطه" جسم و مكان " همانند ارتباط "   حركت و جسم"ارتباط 

 وجود حركت  مارتباط حركت با جسم به نحوي است كه اين ارتباط مقو. نيست  دارد تكيه
ولي در مورد .  حركت نيست است، يعني اگر اين ارتباط قطع شود ديگر اين حركت، اين

اينست كه فالسفه در . ارتباط جسم و مكان اين ارتباط مقوم وجود هيچيك از اين دو نيست
 با موضوعش  اند كه وجود عرض و اضافه و ارتباطش باب اعراض و نيز در باب صور نوعيه گفته

  . و همچنين وجود صورت، في نفسه عين وجود آن براي ماده است. استيكي 
   و ظروف  شك نيست كه ارتباط عاقل و معقول شبيه ارتباط جسم و مكانو يا گندم
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 و ارتباط اين معقول  يعني وجود معقول في نفسه عين اضافه. نيست در مثالي كه ذكر شد
بيه ارتباط حركت است با جسم كه شدت حال آيا اين ارتباط ش. است با نفسكه عاقل است

ارتباط تا اين حد است كه وجود حركت عين اضافه به جسم است و يا از اين هم باالتر است 
و شبيه ارتباط صورت است با ماده به قول مشائين كه عالوه بر اين جهت محل وي تام 

 باالتر  ين هم و مستغني از وي نيست و او مالك تحصل محل خود است؟ و يا از ا التحصل
ء   كه در خارج آن شي ء واحد متصل است؟ يعني چنين نيست است و نظير ارتباط مراتب شي

 استĤنطور كه مشائين در تركيب  قابل انحالل باشد به ذاتي كه قابل است و ذاتي كه مقبول
ور  نيز تحليلي و عقلي استĤنط" مقبول " و " قابل "  بلكه انحالل به هيولي و صورت قائلند

   ماده و صورت قائل هستيم و صدرالمتألهين نيز در بعضي كلمات خود قائل كه ما در باب
؟ جواب همانطور كه  به هر حال، ارتباط عاقل و معقول به كداميك از اين سه نحو است. است

بعدا گفته خواهد شد اينست كه بعضي ديگر از انحاء اتحاد عاقل و معقول به نحو سوم است و 
 از اين سه نحو نيست، بلكه به نحو ديگري است از قبيل  ر از انحاء آن به هيچيكبعضي ديگ

  كه علت واجد معلول است هم در مرتبه ذات خود و هم در مرتبه. اتحاد علت با معلول
  . معلول

  
  :مقدمه پنجم

 تشخيص داده  ء از سنخ ارتباط جسم و مكان نيست دو قسم  در مواردي كه ارتباط دو شي
  :شود مي

 خود مستغني  شود در ذات  يك قسم اينكه اين چيزي كه به نام محل تشخيص داده مي- 1 
و بي نياز از حال خود بوده و باصطالح امري متحصل الماهيه و النوعيه باشد و در مرتبه زائد 

ء  ء حال كمال ثانوي شي  در اين صورت اين شي ء حال را قبول كند كه بر ذات خود، اين شي
 خود نوعي تام است، نه در ذات و نه در وجود احتياجي  مثال جسم در ذات. شود شمرده مي

به رنگ خاص و يا مكان خاص و يا نسبت و اضافه خاص از قبيل فوقيت براي چيزي و 
 نسبت به چيزي ندارد ولي در عين حال جسم هميشه داراي رنگ مخصوص و وضع و  تحتيت

  . مكان و زمان و اضافات مخصوصه است
  ،  يك قسم ديگر آن است كه محل در ذات تحقق خود به حال نيازمند است- 2
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ء حال است كه به صورت يك ماهيت مخصوص و يك نوع   يعني اين محل بواسطه اين شي
 و تعينش به وسيله ، آيد و اين محل در ذات خود ماهيتي است مبهم و ال متعين خاص در مي

  . شود  پيدا مي" حال "
 ماده و " دوم را   و قسم" موضوع و عرض "ر، قسم اول را بحسب اصطالح، از دو قسم مذكو

 عاقل به معقول نظير نسبت ماده  و محل نزاع اين است كه آيا نسبت. گوييم  مي"صورت 
 به عرض؟ و يا آنكه حتي از نوع نسبت ماده به  است به صورت يا نظير نسبت موضوع است

 نيز -ارتباط جوهري است در عرض صورت، با صورت گويند   مي  كه-صورت به قول مشائين 
  . باالتر است

  
  : مقدمه ششم

به عبارت ديگر .  است شود عاقل صورت معقوله  گفته مي" من "ذات نفس، يعني آنچه به او 
زيرا اگر .  مقدمه بايد مفروض همه بوده باشد نفس، عاقل بالذات است نه عاقل بالعرض، و اين

 معقوله، عاقل و معقول باشد و نفس صرفا جنبه محلي داشته باشد  فرض كنيم كه دو صورت
ء واحد كه عاقل جميع صور معقوله  اسناد عاقليت به نفس، مجازي است و بعالوه يك شي

اگر نفس، صرفا محل تعقل . " هو ظاهر الفساد "است نيست، بلكه مجموعي از عاقلها است و 
 در " متضايفان "و حال آنكه .  عاقل بالذات نهبوده باشد همواره عاقل بالعرض خواهد بود 

پس نفس بايد عين صورت معقوله باشد به .  هستند" متكافئان "بالذات و بالغير بودن نيز 
نحوي از عينيت و اگر نفس غير صورت معقوله باشد بطوريكه معقول از عاقل جدا باشد و 

، واقعا و حقيقه "   متضايفين" كه آيد نفس در مرتبه خود معقول نباشد و عاقل باشد، الزم مي
 ما " نباشند بلكه يكي از آن دو حقيقي و ديگري مجازي باشد و حال آنكه " متكافئين "

  . 1بالعرض البد ان ينتهي الي ما بالذات
  

  :پاورقي
 البد و ان ينحل " اگر ماده را جوهري در عرض صورت بدانيم و قائل شويم كه جسم، - 1 

يكي از دو حاشيه : تعبيرات صدرا آن را  و مطابق بعض" هو محض القوه في الخارج الي جوهر
ا ش نفي اتحاد مرتبه وجود  وجود بدانيم ناچار بايد به تركيب انضمامي قائل شويم و الزمه

 عالقه آن دو همان است كه در موضوع و عرض  ماده با مرتبه وجود صورت است و منتهاي
  .  حضرات محل ال مستغني است قول وجود دارد به اضافه اينكه به
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  : مقدمه هفتم 
: تركيب حقيقي نيز به حسب فرض بر دو قسم است  تركيب، يا حقيقي است يا اعتباري

  . اتحادي و انضمامي
 داشته باشند  تركيب اعتباري آن است كه اجزاي مركب هر يك وجود مستقل و اثر مستقل

ء واحد  ل بالذات و مستقل باالثر را، شيولي به اعتبار يك جهت بالخصوص، آن اجزاي مستق
 مرام و مسلك و عقيده واحد هستند، يك  اي از مردم كه داراي يك مثال عده كنيم فرض مي

ء واحد فرض نموده و هر فرد را يك عضو و   آنها را شي جنبه وحدت به آنها داده و مجموع
   حزب" يا "جامعه مسلمان  "گوييم  كنيم، مانند اينكه مي يك جزء از آن واحد اعتبار مي

  كارگر است گوييم فالن شخص جزء جامعه مسلمانان و يا عضو حزب  و آنگاه مي"كارگر 
بديهي است كه هر يك از افراد اين جامعه و يا هر يك از اعضاي اين حزب وجودي و 
شخصيتي جدا از وجود و شخصيت افراد ديگر دارد و مجموع افراد، يك شخصيت و وجود 

  . 1 افراد ندارد و جدا غير از وجودهاي مخصوص بهمستقل 
  .  اعتباري است اين قسم تركيب، مانند تركيب حزب و ملت و فوج از افراد، تركيب

 داده و مجموعا  تركيب حقيقي آن است كه افراد استقالل در وجود و در اثر را از دست
ي اين جهان، چه مركبات طبيع شخص واحدي را كه داراي اثر واحد باشد تشكيل دهند

مثال از تركيب دو عنصر هيدروژن و اكسيژن . حياتي و چه غير حياتي همه از اين قبيل است
  قبل از تركيب، هر يك از اين. آيد با نسبت معين آب بوجود مي

   
  :پاورقي

 اگر گفته شود جامعه يا حزبي كه افراد آن داراي مرامي واحد هستند مجموعا يك اثر - 1 
پس  ه همان مرام واحد است و لهذا هيچيك از افراد در اين اثر مستقل نيستندواحد دارند ك

چگونه گفته شد كه در اينجا افراد مستقل بالذات و مستقل باالثر هستند؟ در جواب 
شود منظور از وحدت وحدت   و مسلك واحد سخن گفته مي گوييم هنگامي كه از مرام مي

اي كه در ذهن و در قلب اين فرد  مرام و عقيده نوعي است، يعني  شخصي نيست بلكه وحدت
 نوع و يك  اي كه در ذهن و در قلب افراد ديگر است از يك  است، با مرام و عقيده نقش بسته

باشند،  سنخ است و مثال همه افراد داراي عقيده الهي هستند و همه طرفدار اجراي عدالت مي
ئم به نفس آن فرد ديگر، يك شخص از  قا نه اينكه عقيده قائم به نفس اين فرد و عقيده

  . عقيده است
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 دو عنصر داراي وجود و اثري مستقل و مخصوص به خود بوده، ولي پس از تركيب شخصيت 
 مستقل و مغاير با اثر هر يك از دو عنصر تشكيل  آيد كه داراي اثري است ديگر بوجود مي

  . دهنده
 شخصيت ،هاي متعدد  و از شخصيتدر تركيب حقيقي، بايد تكثير تبديل به توحيد شده

 اين امر امكان ندارد  واحد حاصل شود و مطابق آنچه در محل خود به تحقيق پيوسته است
 و فعليتي بر آنها " صورت " را به خود بگيرند و از نو " ماده "مگر اينكه اين دو عنصر حالت 

 "نصر كه به صورت اكنون در اينجا جاي يك سؤال هست و آن اينكه اين دو ع. افاضه شود
 صورت  شود، آيا افاضه شدن اين  جديدي به آنها افاضه مي" صورت "آيند و   در مي"ماده 

جديد متوقف است به از بين رفتن هر يك از دو صورت خاص آن دو عنصر و يا آنكه مانعي 
 "ه  ماد" و فعليتي كه دارند به عنوان  ندارد كه هر يك از اين دو عنصر با حفظ همان صورت

 جديد قرار گيرند؟ اين خود مطلبي است مهم و يكي از موارد اختالف نظريه " صورت "براي 
  . ابن سينا و صدرالمتألهين است و لزومي ندارد كه ما در اينجا وارد اين بحث بشويم

. " و انضمامي   اتحادي": توان فرض كرد نانكه گفته شد تركيب حقيقي را به دو نحو ميچ
 عبارت است از اين كه دو جزء  تصورش آسان است، زيرا تركيب اتحاديتركيب اتحادي 

تركيب انضمامي . اشكال در تصور تركيب انضمامي است. مجموعا وحدتي را تشكيل دهند
رسد و آن  اينجاست كه يك اشكال به نظر مي.  يكديگر واقع شوند يعني اينكه دو جزء ضميمه

ارجي وجود ندارد و مجموعا يك واحد را تشكيل اينكه اگر واقعا بين اين دو جزء وحدت خ
دهند پس اساسا اين تركيب، يك تركيب اعتباري است نه حقيقي و حال آنكه محل  نمي
 تركيب   تركيب حقيقي است، و اگر بين اين دو جزء وحدت خارجي برقرار است پس كالم

  . اتحادي است و بنابراين تركيب حقيقي انضمامي معني ندارد
توان به اين نحو پاسخ داد كه دو چيزي كه با يكديگر رابطه وجودي دارند و   را مياين اشكال

يكي اينكه احدي : دهند به دو نحو قابل فرض است مجموعا يك وجود واحد را تشكيل مي
المتحدين، متحصل الذات و مستغني از ديگري باشد بطوري كه تغيير و تبديل ديگري 

، مانند تركيب " تركيب انضمامي "گوييم  كه اين را مي  مستلزم تغيير و تبديل او نيست
يكي هم اينكه هيچيك از اين متحدين . جوهر و عرض كهيك تركيب حقيقي انضمامي است

  در وجود و يا لوازم وجود مستغني از ديگر نباشد مانند
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 تركيب جسم از ماده و صورت كه هر يك نيازمند به ديگري است، زيرا محقق شده است كه 
 ماده  ده در تحقق خود نيازمند به صورت است و صورت هم در قبول تشخصات نيازمند بهما

  . گويند چنين تركيبي را تركيب حقيقي اتحادي مي. است
  

  :مقدمه هشتم
 "اگر فرض كنيم .  اتحاد بين دو موجود بالفعل از آن جهت كه بالفعل هستند ممتنع است

 نيز بالفعل موجود است و متحصل، محال "  ب" بالفعل موجود است و متحصل، و "الف 
ء به اين است كه دو  زيرا واحد شدن اين دو شي. است كه بين دو موجود اتحاد حاصل شود

ء گردند يا هر دو  ء تبديل به يك شي و اگر اين دو شي.  بشود فعليت تبديل به يك فعليت
يكي از آنها باقي و ديگري  است و يا هيچيك از اين دو فعليت باقي نيست و يا  فعليت باقي
در صورت اول، وحدت حاصل نشده است و در صورت دوم چون هر دو . شود معدوم مي

  اند لذا وحدتي فعليت از بين رفته است و چيزي باقي نمانده است كه بگوييم متحد شده
ء سومي است كه با هر دو  شود و اگر فرضا يك واحدي بوجود آيد آن واحد شي حاصل نمي

 زيرا يكي از دو ،آيد در صورت سوم نيز وحدتي بوجود نمي. اول و دوم مباين استواحد 
 باقي است از اول هم بوده است  فعليت بكلي معدوم شده و ديگري باقي است، آن واحدي كه

  . 1و آن يكي كه از بين رفته است ارتباطي با اين واحد باقيمانده ندارد
 بين دو امري است  عل امكان ندارد، اتحاد هميشهپس اتحاد بين دو موجود، دو متحصل بالف

و يا بين دو امري است  كه يكي متحصل و ديگري ال متحصل استمثل اتحاد وجود با ماهيت
پس . كه هر دو ال متحصل است كه آن هم فقط با وساطت يك امر متحصل امكان پذير است

نين اتحاد بين دو امر ال  اتحاد بين دو امر متحصل بالفعل و همچ در حقيقت بايد گفت كه
 جهت كه آن دو امر خودشان، خودشان هستندنه از جهت اتحاد هر يك از  متحصل از آن

 امكان پذير است كه  اتحاد فقط در صورتي. محال است اينها با يك امر سوم كه متحصل است
  . يكي از دو امر، ال متحصل باشد

  
  : پاورقي

رباره دو موجود متحصل قبل از اتحاد جاري است،  اين برهان كه در اينجا ذكر شد د- 1 
 ديگري است، نظير  ولي در مورد دو موجودي كه وجود يكي از آن دو عين عروض براي

  .  جاري نيست"جوهر و عرض "
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 كه امري متحصل " وجود " كه امري ال متحصل است با " ماهيت "روي اين اصل، اتحاد 
م با يكديگر در مرتبه وجود به واسطه وجود بدون همچنين اتحاد مفاهي. است مانعي ندارد

چيزي كه معركه آراء و ميدان نبرد عقايد و نظريات شده است موضوع اتحاد  اشكال است
 طرف ماده امري است موجود و متحصل و يكي از جواهر  ماده با صورت است، زيرا از يك

ا متفاوت است، زيرا همانطور رود و از طرف ديگر فعليت ماده با ساير فعليته خمسه بشمار مي
 اينكه اين چيز   در محل خود ثابت شده است فعليت ماده جز فعليت قوهيعني فعليت كه
لهذا برخي از حكما كه به جنبه اول توجه نموده  چيز ديگري نيست تواند چيز ديگر بشود مي

و مدعي هستند اند  اند اتحاد ماده و صورت را منكر شده و به تحصل و فعليت ماده نظر كرده
 تواند يك تركيب اتحادي باشد بلكه يك تركيب انضمامي است  نمي كه تركيب ماده و صورت

 ديگر از حكما كه جنبه دوم را در نظر گرفته و بين فعليت ماده و سايرفعليتها تفاوت  برخي
دو  ندارد و آنچه محال است اتحاد  اند مدعي هستند كه اتحاد ماده و صورت مانعي قائل شده

صورت است، و بلكه از اين هم باالتر رفته، اتحاد صور طولي را ممكن دانسته و به آن قائل 
  . اند توان گفت كه اتحاد ماده ثانيه با صورت را نيز ممكن دانسته  مي اند، و در حقيقت شده

  
  :مقدمه نهم

 آنها را گيرد كه حكما و فالسفه  در حوزه وجود انسان بدون شك ادراكات مختلفي صورت مي
ادراك حسي، ادراك خيالي، : اند كه اين چهار درجه عبارتند از به چهار درجه تقسيم كرده
 روانشناسي نيز با همه اختالفي كه از لحاظ سبك و روش  علماي ادراك وهمي و ادراك عقلي

 دارند كم و بيش اين درجه بندي را پذيرفته و اين ادراكات مختلف را  تحقيق با پيشينيان
 مختلفي كه  هاي گوناگون حيات دروني انسان و يا بعبارت ديگر دليل بر قواي  بر جنبه لدلي

قوه :  قواي مختلف است توان گفت كه نفس داراي پس مي اند در نفس انسان است دانسته
   .1حسي، قوه خيالي و قوه عقلي

  
  : پاورقي

 مورد ترديد است  وهمي اينكه از قوه وهمي سخن نگفتيم از آن جهت است كه وجود قوه - 1
اي مستقل از   نيز قوه وهمي را قوه صدرالمتألهين. كه اكنون مجال بحث در اين مورد نيست

  . شود داند و در روانشناسي جديد نيز از قوه وهمي نام برده نمي قوه عقلي نمي
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كه و البته معلوم است كه اين قوا با همه اختالف و عددي كه دارند از هم جدا نيستند، بل
البته منظور . هاي متعدد است ها و شاخه  كه داراي جنبه نفس همچون يك ذات واحد است

هاي اين درخت   به منزله تنه درخت است و اين قوا به منزله شاخه اين نيست كه نفس
 است  ها را بزنيم باز هم تنه درخت به خودي خود باقي هستند بطوري كه اگر همه اين شاخه

 اگر قواي حسي و  اي است كه طع شده است، بلكه نحوه ارتباط به گونههايش ق و فقط شاخه
  . ماند خيالي و عقلي را از نفس بگيريم ديگر چيزي باقي نمي

دهند و لذا   مي قائلين به نظريه اتحاد عاقل و معقول، آن را به جميع مراتب نفس تعميم
يعني نفس در  شود صل مي حا"   خيال و متخيل" و اتحاد " حاس و محسوس "نظريه اتحاد 

مرتبه حسي با محسوسات متحد است و در مرتبه خيالي با متخيالت و در مرتبه عقلي با 
  . معقوالت

كه اكنون . توان به محصل بحث در اين مسئله پي برد پس از ذكر اين مقدمات اجماال مي
كر منكر ين تر شدن بحث طرز فكر قائلين به اتحاد عاقل و معقول و نيز طرز ف براي روشن

  . كنيم اتحاد عاقل و معقول را بيان مي
  

  :طرز فكر منكرين اتحاد عاقل و معقول
دانند و براي اين   منكرين اتحاد عاقل و معقول نفس را در ذات خود يك واحد جوهر مي

به وسيله اين قوا صور -رود و نفس جوهر قوايي قايل هستند كه اين قوا آالت نفس بشمار مي
 نسبت آن صور علميه به نفس  كند كه اي براي خود كسب و تحصيل مي كيهعلميه و ادرا

. روند  صور علميه اعراض نفساني بشمار مي مانند نسبت اعراض است به جوهر، يعني اين
 كه از منكرين نظريه اتحاد عاقل و معقول -توان گفت كه از نظر ابن سينا و اتباعش  مي

كند به منزله يك صفحه يا  ه كسب معلومات مي در طول مدتي ك  نفس-روند  بشمار مي
واضح است كه در  گردد جسم بي رنگ و نقشي است كه تدريجا صور و نقوشي بر آن ثبت مي

 به سطح  تمام اين مدت در خود جسم تغييري پيدا نشده بلكه همه تغييرات مربوط است
ق نظريه ابن سينا  طب و به قول صدرالمتألهين جسم و كيفياتي كه عارض بر جسم شده است

 يك فيلسوف و دانشمند پير در ذات  بايد قبول كنيم كه بين نفس يك كودك نوزاد و نفس
  خود از لحاظ قوت و كمال اولي
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 بر اين   فرقي نيست، تنها فرقي كه هست در قوت و كماالت ثانيه و نقوشي است كه  هيچ
سينا از آن هنگامي كه به بدين ترتيب بايد بگوييم نفس خود ابن  اند نفوس نقش بسته

 "صورت جنيني بوده تا هنگامي كه آخرين مراحل افكار فلسفي خود را بصورت كتاب 
  . كرده، جز از لحاظ صور و نقوش عارضي فرقي نكرده است  خالصه مي"اشارات 

 است داراي قواي  به هر حال از نظر منكرين اتحاد عاقل و معقول، نفس در ذات خود جوهري
و  روند آن قوا در بدن حلول داشته و به منزله آالت و ابزارهاي نفس بشمار ميمختلف كه 

 تدريجا به واسطه اين قواي ادراكي صور و  نفس در ذات خود يك جوهر تمامي است كه
هنگامي كه نفس   استعداد قبول اين اعراض را دارد شود و نفس نقوشي در آن حاصل مي

ء  است و شي ده، خود نفسو يا قوه و آلت نفسانيكند عامل ادراك كنن چيزي را درك مي
 مدرك يا عاقل،  پس. ادراك شده همان صورت است كه قائم به نفس و حال در نفس است

يك جوهر است كه همان خود نفس است و مدرك يا معقول، يك عرض است كه همان 
سوس پس هميشه عاقل غير از معقول و همچنين حاس غير از مح. صورت ادراك شده است

  .  غير از متخيل است و متخيل
 كه با قلمي و  اي است بنابر قول منكرين اتحاد عاقل و معقول، مثل نفس، مثل نويسنده

 نويسنده، و قواي ادراكي از  يعني نفس به منزله شخص. نويسد مركبي بر صفحه كاغذي مي
ر تماس با آنها صورت  و مواد خارجي كه در اث، قبيل قوه باصره و سامعه و غيره به منزله قلم

 و صفحه ذهن و لوح نفس به منزله صفحه كاغذ است و ، شود به منزله مركب پيدا مي
يكي از . شود نفس نيز چنين است همانطور كه كاغذ در اثر نقوش بر كاغذيتش افزوده نمي

 است و هر ادراكي محلي در " بدن "اشكاالت اين قول اين است كه آيا محل ادراكات ما، در 
اگر محل ادراكات بدن است پس اين اعراض .  است" نفس "دن دارد و يا محل ادراكات، ب

 " نفس "و اگر محل ادراكات   مطلب ايرادات ديگري هم وارد است نفساني نيستو البته بر اين
 چگونه نفس در عين بساطت محل عوارض متكثر عرضيه واقع شده؟ آيا بنابر اتحاد صور  است

 با عقل بسيط اجمالي  شود صور تفصيلي ر مرتبه كه صور سابقه احضار ميطوليه است و در ه
شود؟ و بعالوه نفس و ادراكات دو سنخ و دو  شود و يا آنكه قبض و بسط پيدا مي انشاء مي

جنس از قبيل كاغذ و خطوط نيستند، بلكه نفس يك جوهر ادراكي است و در اينكه هر دو از 
شود نگفت كه هر دو از سنخ وجودند و وجود  ا هم نميجنس ادراك هستند شريكند و اين ر

   جوهر است، و با عرض، عرض، زيرا از براي ادراكات تعيني ،با جوهر
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 بعضي را جوهر و بعضي را عرض بدانيم و مخصوصا در صور معقوله هيچ  كه نيست
  .  نيست كه منشأ عرض بودن آنها واقع شود خصوصيتي

  
  ل و معقولطرز فكر قائلين به اتحاد عاق

 با طرز فكر قائلين به تعدد عاقل و معقول آشنا شديم، اكنون ببينيم طرز فكر طرفداران 
 نفس را حقيقتي صاحب مراتب  اينان در عين اينكه. نظريه اتحاد عاقل و معقول چگونه است

يعني در . دانند قائل به تعدد و تكثر بين نفس و قواي نفساني و صور ادراك شده نيستند مي
 تشكيكي براي حقيقت نفس قائل هستند ولي به اين نوع كثرت  ين اينكه يك نوع كثرتع

ء مجزا و مستقل، يكي بعنوان جوهر و معروض و يكي بعنوان عرض و سومي  كه سه شي
اوال جوهر ذات :  ابزار و وسيله، وجود داشته باشند قائل نيستند، بلكه مدعي هستند كه بعنوان

 قواي نفساني يكي است و ثانيا  ايني ندارد، يعني نفس با مجموعنفس با قواي نفساني تب
 ماده است به صورتو نه مانند نسبت معروض به  نسبت هر قوه به صورت ادراكي مانند نسبت

 نيست كه نفس يا قوه نفساني يك امر متحصل تام التحصيل است و  يعني چنين. عرض
 ادراكي  ت مدركه در هر مرتبه از مراتبپذيرد، بلكه نفس با پذيرفتن هر صور عرضي را مي

شود و يا به   مستكمل مي" صورت "و يا به عبارت ديگر نفس به آن  شود عين آن صورت مي
روند نه كمال ثانوي آن، بنابراين،  عبارت سوم صور مدركه كمال اولي نفس بشمار مي

هاي  به منزله شاخه درختي است و قواي نفساني  تشبيهي كه قبال گفته شد كه نفس به منزله
تشبيه نزديكتر به  اي وجود ندارد اين درخت است درست نيست و اساسا در اينجا تنه و شاخه

 به  اي فرض كنيم كه مرحله  است كه نفس را در مرتبه عقل هيوال ني به منزله نطفه واقع اين
  . ست مراتب ا شود با اين تفاوت كه نفس يك حقيقت تشكيكي و صاحب مرحله متكامل مي

 نوبت آن است كه   اكنون كه با طرز فكر منكرين و طرفداران اتحاد عاقل و معقول آشنا شديم
  . ببينيم هر يك از اين دو گروه چه داليلي دارند
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  ادله منكرين اتحاد عاقل و معقول 
ادله اين گروه صرفا اين است كه اتحاد بين دو موجود را به كلي منكرند وتنها چيزي را كه 

شود و   تغييرات كيفي ناميده مي اي است كه انند قبول كنند يكي تغييرات استحالهتو مي
 بيان مقدمات، دليل كساني را كه اتحاد بين  ما قبال در ضمن. ديگري هم كون و فساد است

  .  كرديم و الزم به تكرار نيست دو موجود را منكرند بيان
  

  ادله قائلين به اتحاد عاقل و معقول 
گويند وقتيكه ما نظر به حيثيت معقول  ن به اتحاد عاقل و معقول اين است كه ميدليل قائلي

 اموري هستند كه حيثيت ذات  ايم بينيم آنچه را كه به نام صور معقوله ناميده كنيم مي مي
 اين امور ذواتي باشند كه داراي صفتي به نام  آنها جز معقوليت چيز ديگري نيست، نه اينكه

شود و چون عاقليت و   معقوليت از مرتبه ذات اين صور انتزاع مي پس. 1معقوليت هستند
 عاقليت،   هستند پس بايد در يك مرتبه باشند، يعني در مرتبه" متضايفين "معقوليت،

 يك چيز است كه وقتي  معقوليت هم هست و در مرتبه معقوليت عاقليت هم هست، يعني
گوييم   عبارت ديگر اينكه ما به نفس مي  بهكند هم عاقل است و هم معقول، و فعليت پيدا مي

همانطور . گوييم متصور به صورت شده است متعقل است عينا مانند ين است كه به ماده مي
 صورت  كه تصور ماده به صورت در مرتبه ذات ماده نيست، بلكه در مرتبه تلبيس ماده به

يعني نفس در مرتبه است كه همان مرتبه خود صورت است، تعقل معقول نيز چنين است، 
   2معقول، عاقل است نه در مرتبه ذات و مرتبه قبل از معقول

   
  پاورقي 

 بالواسطه، پس با قطع  و به عبارت ديگر چون صورت معقوله، معقول بما هو معقول است .1 
معقوليت است، زيرا   است و فرض او عين فرض  برايش ثابت" معقوليت "نظر از جميع اغيار 

 " معقول "آيد كه با قطع نظر از آن غير،  معقوليت او دخالت داشته باشد الزم مياگر غير در 
نباشد و اين منافات دارد با آنكه گفتيم كه معقول بالفعل، معقول بما هو معقول است، و چون 
با قطع نظر از هر غيري معقول است پس با قطع نظر از هر غيري عاقل است، زيرا عاقليت و 

  . باشند  مي"فين  متضاي"معقوليت 
اما حقيقت اينست كه آنچه گفتيم كه ماده در مرتبه صورت متصور است نه در مرتبه  .2

  ذات، مبتني بر تركيب
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فيض -انكه- يكي1 است شود، زيرا در آنجا دو مطلب از اينجا جواب نقض به عليت هم داده مي
البته . مرتبه ذات علت است داردو در اين  ء نيست بلكه وجود او را بحد اعلي ء فاقد شي شي

   عليت و صحت- البته نه به معناي قوه و استعداد 2 مرتبه، مرتبه شأنيت بديهي است كه اين
 مرتبه معلول است و  عليت است و نه مرتبه خود عليت، مرتبه عليت و ايجاد و تجلي همان

  . بس
  

  بيان صدرالمتألهين در باب اتحاد عاقل و معقول
  : 2 كردلي تحلتوان آن را به چند مقدمه ذيل ي در اسفار دارد كه مي مرحوم آخوند بيان

 است و صورتي كه  صورت مادي كه مقوم به ماده و وضع و مكان:  صورت بر دو قسم است- 1
 صور معقوله و يا به تجريد ناقص،  مجرد از ماده و وضع و مكان است يا به تجريد تمام، مثل

تواند معقول و مدرك بالفعل واقع شود، ولي   نمي ماديصورت . مثل صور متخيله و محسوسه
صورت مجرد از ماده اگر تجريد تام داشته باشد معقول بالفعل است و اگر تجريد ناقص داشته 

زيرا  پس مناط معلوميت و معقوليت تجرد از ماده است باشد محسوس يا متخيل بالفعل است
ولي   معلوم في نفسه نيست  پسعلم حضور است و صورت مادي حضور في نفسه ندارد،

صورت مجرده خودش پيش خودش حاضر است و خودش از خودش غايب نيست، پس 
  ؛تواند معلوم في نفسه باشد مي
  

   : پاورقي
اما مطابق آنچه خود ما تحقيق .  در مقابل صورت است  انضمامي و قول به استقالل هيولي:ادامه قبل

  يست و فقط هيوالي بمعني اال عم مورد قبول است و هر صورتي مشائي درست ن ايم هيوالي اوالي كرده
دهند پس به حكم  ماده است براي صورت بعدي و چون صور، يك وحدت اتصالي و اشتدادي را تشكيل مي

اينكه معقول در مرتبه ذات، معقول است پس در مرتبه ذات، عاقل است، و از طرفي نفس بالضروره عاقل 
 اتصالي را  ذات نفس و مرتبه معقول اتحاد دارند، يعني يك صورت وحدانيپس مرتبه  آن معقول است

 به معقول نسبت هيوالي مشائي به  باشند، و حتي نسبت نفس دهند و همه، مراتب نفس مي تشكيل مي
  . صورت نيست، بلكه نسبت اتحاد واقعي و وحدت اتصالي است

  . فقط يكي از دو مطلب بيان شده است - 1
  . ه معناي قوه واستعدادالبته نه ب - 2
صفحه ،اين برهان در نيم صفحه از اسفار سابق چاپ شده استرجوع شود به اسفار چاپ قديم،مجلد اول - 3

  . 316- 313،صفحات7 مرحله تاسعه فصل 3وچاپ جديد،جلد276
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  .  خودش عين حضور پيش خودش است و خودش از خودش مكتوم و مخفي نيست  يعني
 الحكماء ان الصوره   قد صح عند جميع"ورت تعبير شده است كه مقدمه دوم به اين ص .2

توان به  اين جمله را مي.. ..المعقوله بالفعل وجودها في نفسها عين وجودها للعاقل بال اختالف
 وجوده " دارد و آن نسبت اينست كه " عاقل " نسبتي به "   معقول"اين نحو تعبير كرد كه 

 مقصود را   ولي اين تعبير خالف،اي للعاقل" لغيره  وجوده" عين " ولنفسه  في نفسه
 وجوده في لنفسه عين "رساند، خصوصا اينكه در تعبير ايشان اينطور آمده است كه  مي

؟ يعني ماهيت صورت " وجوده للعاقل   وجوده في لنفسه عين"، نه اينكه "وجوده للعاقل 
 وجود "گوييم   مورد ماهيت مي عاقل، مانند اينكه در معقوله چيزي نيست مگر وجود براي

 و يا در مورد وجود "ء للماهيه   ال كون شي"، " كون الماهيه " است از   عبارت"الماهيه 
 حقيقته انه وجود الماهيه لكن في الذهن وهو نفس وجود الماهيه للذهن ": گوييم ذهني مي

ء ليس امرا  ر الشيء آخر للماهيه في ظرف الذهن وهو ظهور الماهيه، وظهو ال انه وجود شي
  . 1"ينضم الي الذهن 

 ما عاقل را غير از  خالصه اينكه به اتفاق جميع حكماء نسبتي كه معقول با عاقل دارد ولو آنكه
 نسبت معقول به عاقل نظير نسبت  يعني. معقول بدانيم با ماهيتش و ذاتش دو معنا نيست

حسب ذات نسبتي با جسم  است كه اين ماهيت ب و جسم نيست كه سواد ماهيتي 2سواد
به عبارت ديگر سواد ذاتي است . كند  واقعيت، با جسم نسبت پيدا مي ندارد، بلكه بحسب نحوه

 نسبت بين معقول  ، ولي" ذات هو عين االضافه بالجسم " نه اينكه " له االضافه بالجسم "  كه
ز معقوليت ندارد ، ماهيتي غير ا"   معقول"زيرا . و عاقل بر خالف نسبت سواد و جسم است

 نداشته باشد، بلكه ذات و ماهيتش همان " عاقل "اي با  كه بحسب آن ماهيت رابطه
داشت و   عاقل است، و اگر معقول في حد ذاته ماهيتي جداگانه مي معقوليت و وجود براي

توانست علم و ظهور و انكشاف باشدو  بود نمي  آن ماهيت، كيفي از كيفيات مي مثال بحسب
  توانست نميهمچنين 

  
  :پاورقي

 عبارت است از وجود ماهيت در ذهن و البته وجود ذهني - وجود ذهني - حقيقت آن - 1 
 به عنوان ظهور ماهيت در  همان خود وجود ماهيت در ذهن است و نه اينكه چيز ديگري

ء نيست كه   امري جداي از حقيقت شي،ذهن بر ماهيت افزوده شود، زيرا كه ظهور هر چيز
  . دان افزوده شودسپس ب

   سواد يعني سياهي- 2
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  .  هستيم  بوده باشد كه ما در صدد اثبات آن" عاقل " عين 
سواد براي جسم .  همانطور كه معقوليت معقول و وجود معقول از براي عاقل مانند وجود- 3

 جسم نداشته باشد و اضافه از  نيست كه ماهيتي داشته باشد و بحسب آن ماهيت، اضافه به
 ذاته و ماهيته "و به عبارت ديگر معقوليت مانند سواد نيست كه . وه وجود پيدا شده باشدنح

 1" االضافه، بل ذاته عين المعقوليه وهو عين االضافه الي العاقل  السواد و ينتزع من وجوده
 عرض  جسميت است و يك 2همينطور هم مثل اسوديت جسم نيست كه ذات و ماهيتش

 مرتبه از واقعيت، جسم  رد و داراي دو مرتبه از واقعيت است، در يكخارجي به نام سواد دا
است و داراي ماهيتي و داراي وجودي است، و در مرتبه ديگر از واقعيت، سواد است كه 

 معقول بالفعل ماهيته عين المعقوليه فماهيته " ديگر چون  به عبارت. ماهيتي دارد و وجودي
   ذات عرض له"چون معقول بما هو معقول است نه  و نيز " العاقل  عين االضافه الي

ء آخر من   شي المعقوليه، فال مرتبه لوجوده بحسب هذه المرتبه، ال يكون معقوال بل يكون
 المعقوليه وهو معقول بما هو   ذات هي عين"، و به عبارت ديگر معقول بالفعل "االشياء 

 ليس ماهيته له به حسب صفته  و ايضا معقول فليس ماهيته له بحسب وجوده المعقوليه
  . وعرضه القائم به المعقوليه

شود   انتزاع نمي پس در مقدمه دوم نظر به اين است كه معقوليت تنها از نحوه وجود معقول
 هم مانند نسبت موضوع و  كه ماهيتش چيز ديگر باشد و قهرا نسبت بين عاقل و معقول

معقوليت چيزي، امري نيست كه ضميمه   و در مقدمه سوم نظر به اين است كه عرض باشد
 نظر به اضافه معقول به عاقل است كه عاقل زائد بر  پس در مقدمه دوم آن چيز شده باشد

ذات معقول نيست و در مرتبه سوم نظر به اين است كه در واقع و خارج، معقول منحل به دو 
 مقدمه مغني از ديگري حاال ببينيم آيا يكي از اين دو شود نمي.  از وجود و واقعيت مرتبه

  هست يا نيست؟
 بگوييم ماهيت  زيرا مانعي ندارد كه  شك نيست كه مقدمه دوم مغني از مقدمه سوم نيست

معقوليت، ماهيت اضافه به عاقل است ولي معقول بالفعل در مرتبه واقعيت و وجود منحل 
  ،اي كه به حسب آن واقعيت  متحققه شود به دو واقعيت، يعني به ماهيت مي
  

  : پاورقي
 يعني اينطور نيست كه ذاتش و ماهيتش سياهي باشد و از وجود او اضافه انتزاع بلكه - 1

  ذاتش عين معقوليت و عين اضافه به عاقل است
  يعني ذات وماهيت جسم-2
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 صفت عين معقوليت و عين اضافه به عاقل است و   معقول نيست و به صفتي كه به حسب آن
اي، بلكه عين اضافه و از مقوله مضاف  شود به ماهيتي و اضافه مي ن به حسب اين صفت منحل

   1است
شود به ذات و   نمي  از طرف ديگر اگر مقدمه سوم را بپذيريم و بگوييم معقول بالفعل منحل

 سئوال هست كه اين ذات كه داراي اين  باز هم جاي اين صفتي، بلكه يك ذات بيشتر نيست
شود و يا اينكه اين اضافه عين ماهيتش  مي.  وجودش انتزاع حوهاضافه است آيا اين اضافه از ن

  .  از مقدمه دوم نيست پس مقدمه سوم نيز مغني. است
 روي اين مطلب  ظاهرا علت خلط نمودن بين دو مقدمه اين است كه در هر دو مقدمه بحث

طلب است يا نه، و حال آنكه دو م است كه آيا ذات معقول عين اين اضافهيعني معقوليت
شود به ماهيتي   كه آيا ذات و ماهيت معقول منحل مي در يك مقدمه بحث از اين است. است

شود، و در مقدمه ديگر بحث در اين است كه آيا   وجودش انتزاع مي اي كه از نحوه و اضافه
شود به معروضي در خارج و عارضي كه آن عارض صفت معقوليت و   معقول منحل مي واقعيت

 عبارت ديگر در  به. شود  كه از وجود آن ماهيت صفت معقوليت انتزاع مييا ماهيتي است
معقول است يا  مقدمه دوم بحث در اين است كه آيا اضافه معقوليت زائد بر ماهيتو نه وجود

 است كه آيا معقوليت زائد بر وجودو به طريق اولي زائد بر  نه، و در مقدمه سوم بحث در اين
 يكي سخن از بساطت و تركب وجودي و در يكي ديگر سخن از در  است يا نه معقول ذات

  . بساطت و تركب عقلي است
     المعقول ال ينحل في الخارج الي ذات وصفه"توانيم بگوييم كه  پس ما مي

  
  :پاورقي

: شود  است، در دو مورد گفته مي شود معقول بالفعل، معقول بما هو معقول  اين تعبير كه مثال گفته مي- 1 
گويند   كه ماهيتي در وراء معقوليت ندارد، مثل اينكه مي شود و مقصود اين است  مورد گفته ميدر يك

شود و مقصود اين است كه در خارج ذاتي و واقعيتي  وجود، موجود بما هو موجود است، و گاهي گفته مي
نيست كه در شود بياض، ابيض بماهو ابيض است، يعني مثل جسم  ماوراء آن ندارد، مثل آنكه گفته مي

توان گفت كه مرجع اين دو يكي است و اين اختالف   باشد، اگر چه مي اي وراء ابيضيت داشته خارج مرتبه
يك وقت واسطه و ذي الواسطه دو مفهومند . شود از ناحيه نحوه واسطه در عروض با ذي الواسطه پيدا مي

هر حال اگر معقول بما هو معقول شد به .  جسم و بياض مثل ماهيت و وجود، و يك وقت دو واقعيتند مثل
  ذاتي كه معقوليت در خارج بر او عارض شده باشد نيست و همچنين ذاتي كه اي نداشت پس و واسطه

فقط مرحوم آخوند بود كه اين دو جهت را به  معقولي به حسب نحوه وجودش از او انتزاع شود هم نيست
ء و معقوليه، فهو بسيط   العقل وال في الخارج به شي  ال ينحل ال في"كرد كه  عنوان توضيح يادآوري مي

  "عقال وخارجا 
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كاالبيض اذا قيل علي الجسم وكذلك ال ينحل في العقل الي ماهيه هو غير االضافه و اضافه 
شود   است كه از نحوه وجود انتزاع مي اي اگر بگوييم معقوليت اضافه. 1"هو وجوده للعاقل 

 و بلكه نوعي از عرضيت است، -ه از خارجات محمول است  ك-شود  آنوقت نظير عرضيت مي
  . ء ديگر كه همان عاقل باشد ء براي شي شود از عرضيت شي زيرا عبارت مي

 است كه ما وجود   به حكم اينكه معقول بالفعل، معقول بما هو معقول است پس ممكن- 4
يار، يعني فرض غير  عدم جميع اغ  معقول باشد با فرض" معقول "معقول را فرض بكنيم و 

زيرا اگر فرض غير در . در معقوليت دخالت نداردگو اينكه در جهت ديگر دخالت داشته باشد
 "ء  آيد كه بدون فرض آن غير اين شي  دخالت داشته باشد الزم مي"   معقول"معقوليت 

 را   صفت معقوليت" معقول "آيد كه با فرض عدم غير،   نباشد، يعني الزم مي"معقول 
 معقول است نه به   بذاته" معقول "اشته باشد و حال آنكه ما در مقدمه سوم گفتيم كه ند

  . ء ديگر شي
ء هو   معقول بما هو معقول است و شي" معقول "بر طبق اين مقدمه به حكم اينكه 

شود، و از اين جهت نظير جسميت  المعقوليه است پس معقوليت از عين ذاتش انتزاع مي
 معقوليت انتزاع " معقول " با قطع نظر از هر چيز ديگر از صرف وجود پس. براي جسم است

، مانند، جسميت براي جسم و انسانيت براي " الخارج ام ال  ء من  سواء عقلها شي"شود،  مي
  اي از اين قبيل كه از حاق ذات و وجودش موجودي انتزاع شد طرفين و هر اضافه انسان

 است كه پس در  شود اين اكنون اشكالي كه مطرح مي نداضافه هر دو بايد در او صادق باش
  . گوئيد  چه مي مورد معلوليت نسبت به علت و متحركيت نسبت به محرك

 بتوان معلوليت را از  گوييم ما اين مطلب را قبول نداريم كه با قطع نظر از علت در پاسخ مي
، " ذات ثبت له المعلوليه "  معلول بما هو معلول است نه" معلول "بلي، . معلول انتزاع كرد

ولي انتزاع يك مفهوم از يك ذات ممكن است احتياج به حيثيت تقييديه نداشته باشد اما به 
 و تعليلي  پس معلول با قطع نظر از جميع وسائط تقييدي. اعتبار حيثيت تعليليه محتاج باشد

  معلول نيست، بلكه با قطع نظر از واسطه تقييدي فقط، معلول
  

  : پاورقي
 بر جسم  شود مانند ابيض هنگامي كه  معقول در خارج منحل به ذات و صفتي نمي- 1 

اي كه   است و اضافه شود به ماهيتي كه غير اضافه اطالق شود و همچنين در عقل منحل نمي
  . همان وجود معقول براي عاقل است
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  . ول است با قطع نظر از جميع اغيار معق" معقول "است و سخن ما در اين است كه 
 قياس كن، همانطور كه بر " موجود " را به " معقول "اكنون اگر گفته شود كه پس 

 مثل ماهيت، و بر موجودي   با واسطه تقييدي و تعليلي صادق است" موجوديت "موجودي 
 صادق است مثل موجوديت وجود ممكن و بر   با واسطه تعليلي و نه تقييدي" موجوديت "

  . اسطه مطلقا، صادق است پس معقوليت نيز بايد چنين باشدموجودي موجوديت بالو
 غير است ولي  اش به گوييم فرق است بين اين دو، موجوديت ممكن عين اضافه در پاسخ مي

يعني اعتبار وجود فقري، عين اعتبار حيثيت . اش به غير نيست معقوليت ممكن عين اضافه
معقوليت ممكن، عين اعتبار معلوليت ممكن  اعتبار  تعليليه و عين اعتبار معلوليت است ولي

  و اين مطلب صحيح نيست كه مثال بگوئيم.  اعتبار جسميت، ممكن است نيست، بلكه از قبيل
 اعتبار موجوديت  اعتبار جسميت جسم موقوف به اعتبار حيثيت تعليليه است به دليل اينكه

ديگر فرض معلوليت ممكن و  عبارت  و به. وجود جسم موقوف به اعتبار حيثيت تعليليه است
فرض وجود فقري ممكن عين فرض غير و عين اعتبار حيثيت تعليليه است، اما بالضروره 

 و عين اعتبار " غير "بينيم كه اعتبار معقوليت جسم و انسانيت انسان عين اعتبار  مي
ضافه به  اعتبار ا و به عبارت ديگر اعتبار معلوليت و وجود فقري عين.  تعليليه نيست حيثيت

ء است اعم از اينكه آن  ء لشي اما اعتبار معقوليت، اعتبارظهور شي. غير و اضافه اشراقي است
  . 1ء خودش باشد يا غير خودش شي

دخالتش قطعا بايد . عالوه بر همه اينها اگر فرض عاقل جداگانه از معقول دخالت داشته باشد
 باشد بايد در انتزاع صفت و در اتصاف  تهزيرا عاقل بما هو عاقل اگر دخالت داش. تقييدي باشد

 باشد، و اگر دخالتش تنها تعليلي باشد پس منافاتي نيست  ذات به معقوليت دخالت داشته
 واسطه در عروض واقع " عاقل " بالذات و بنفسه و با قطع نظر از اينكه " معقول "بين اينكه 

تواند   هستند و معقول نمي ينشود، معقول باشد، و بين اينكه عاقليت و معقوليت متضايف
  . بدون اعتبار عاقليت متصف به معقوليت گردد

 متضايفان متكافئان هستند قوه و فعال، و قابل انفكاك از يكديگر نيستند نه قوه و نه - 5
   معقوليت با قطع نظر از هر غيري پس اگر فرض كنيم كه. فعال، نه خارجا و نه عقال

   
  :پاورقي

  ء لغيره ء لنفسه باشد و خواه ظهور شي ور شي يعني خواه ظه- 1 
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 باشد، زيرا متضايفين محال است كه از  آيد كه عاقليت هم حاصل  حاصل باشد الزم مي
  . 1يكديگر انفكاك پذير باشند

اكنون آيا ممكن است كه ما دو واقعيت داشته باشيم مباين از يكديگر، ولو به نحو بينونت 
ء، و   از متضايفين باشد؟اگر معقوليت عين واقعيت يك شيوصفي، كه هر كدام مصداق يكي

اي داشته باشند و  آيد كه هر كدام مصداق جداگانه  مي ء ديگر شد الزم عاقليت عين وجود شي
شوند و موقع اضافه   باشند و حال آنكه متضايفين از يك منشأ انتزاع مي داراي دو منشأ انتزاع

يابد، حقيقت  ك نسبت بيشتر نيست كه تكرر ميو نسبت بين شيئين يكي است و بلكه ي
  .  است ابوت و بنوت دو اضافه نيست بلكه يك اضافه است كه مكرر شده

ا ند كه  توان بر بيان آخوند گرفت اين است كه ايشان همين قدر اثبات كرده ايرادي كه مي
ض معقول بالفعل معقول بماهو معقول است، يعني واسطه در عروض نداشته و در عرو

 فهو مع قطع النظر "گيرند  و سپس نتيجه مي 2معقوليت براي او هيچ غيري وساطت ندارد،
هو مع  در اينجا بايد گفت كه نتيجه مقدمه فوق اين است كه. 3"عن جميع االغيار معقول 

هو مع  شود كه و اين مطلب ثابت نمي. 4" النظر عن كل واسطه في العروض معقول  قطع
. 5" الثبوت معقول  الغيار وعن جميع الوسائط حتي الوسائط فيقطع النظر عن جميع ا

تواند بگويد كه هر چند در معقوليت معقول چيزي ديگر به عنوان واسطه  بنابراين كسي مي
 مانعي دارد كه چيز ديگري به عنوان واسطه در عروض  در عروض دخالت ندارد ولي چه

به عنوان واسطه در ثبوت دخالت داشته  مانعي دارد كه چيز ديگري  دخالت ندارد ولي چه
  توان گفت كه پس نمي. باشد

  
  :پاورقي

توان گفت قاعده كلي در متضايفين اين است كه هر گاه يكي از متضايفين عين واقعيتي شد   مي- 1 
اي از واسطه در عروض يا واسطه در ثبوت،   اعتبار ضم ضميمه يعني از حاق ذات واقعيتي انتزاع شد نه به

 ديگر هم بايد عين همان واقعيت و از حاق ذات همان واقعيت انتزاع بشود و اال انفكاك يكي از  تضايفآن م
  . آيد متضايفين از ديگري الزم مي

 نداريم، همين قدر كه ثابت كنيم  توان گفت كه نياز چنداني به مقدمه دوم  از چند مقدمه مذكور مي- 2
ي در عروض معقوليت براي معقول موجود ديگري غير از خودش  يعن معقول بالفعل، معقول بما هو هو است

  .  براي برهان كافي است واسطه نيست
   پس معقول با قطع نظر از جميع اغيار معقول است-  3
   معقول با قطع نظر از هر واسطه در عروض، معقول است- 4

قول است  مع  معقول با قطع نظر از جميع اغيار و جميع وسائط و حتي وسائط در ثبوت 5 -
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 اعتبار هيچ  قول بودن خود احتياج بهجواب اين ايراد اين است كه معقول بالفعل در مع
در مورد انسانيت بدون اينكه .  ندارد مثل انسانيت انسان- نه تعليلي و نه تقييدي -حيثيتي 

يا علت وجود را اعتبار كنيم انسانيت و  الزم باشد وجود راكه مناط ارتباط انسان با علت است
  ، مقصود تنها اين" معقول " مورد پس در. شود حيوانيت و امكان و امثال اينها انتزاع مي

 حيثيت تعليلي  نيست كه فقط حيثيت تقييدي در صدق مفهوم معقول معتبر نيست، بلكه
اينكه ضرورت ذاتي، .  اعتبار دارد نيز معتبر نيست، ولي در مورد معلوليت حيثيت تعليلي

كند، نه اينكه   نمي بقاء و لزوم دوام ذات را عقل اعتبار مادام الذات است براي اين است كه
كند، بر خالف ضرورت ازلي كه نفس تصور موضوع،  عدم دوام بنفسه و دوام بالعله را اعتبار مي

  . عين اعتبار دوام است
  

  اشكاالت وارد بر نظريه اتحاد عاقل و معقول
  : در باب اتحاد عاقل و معقول چند اشكال وجود دارد

 اشكال بر برهان  ال تضايف است كه البته اين يكي از اشكاالتي كه وارد شده است اشك- 1 
 مطلب اشكال ندارد كه در عقل الذات  معروف وارد است نه بر اصل مطلب، زيرا كسي در اين

در آنجا كه ادله قائلين به اتحاد عاقل و معقول را   متحد است" معقول " و " عاقل "للذات، 
 مرتبه  ين هستند پس بايد در يككرديم گفتيم چون عاقليت و معقوليت متضايف  مي بيان

اكنون   است و هم معقول هم عاقل. كنيد باشند يعني يك چيز است كه وقتي فعليت پيدا مي
  شود اين است كه اشكالي كه مطرح مي

  
  :پاورقي

 ] بكند يا نه  او را تعقل- از ذات معقول -ئي خارج  معقول، معقول است، چه شي[ – 1
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 است بين  پاسخ اين اشكال اين است كه همانطور كه در محل خود تحقيق شده است فرق
.  و اتحاد در مصداق مضاف حقيقي و مضاف مشهوري و نيز فرق است بين اتحاد در مفهوم

است  در و فرزندشود، اوال مغايرت بين دو انسانپ مغايرتي كه در مورد ابوت و بنوت ديده مي
چيزي كه . ء است  حقيقي، ثانيا مغايرت مفهومي اين دو شي اند نه مضاف كه مضاف مشهوري

 ندارند و به اصطالح از  هست اينست كه اين دو، مصداق حقيقي و ما بازاء حقيقي در خارج
روند كه منشأ انتزاعشان در خارج است نه در خودشان و از اين  معقوالت ثانيه بشمار مي

و اساسا مغايرت .  مصداق اب باشد و هم مصداق ابن كنيم كه هم ء پيدا نمي جهت ما يك شي
يابد كه آن مفهوم اضافي از مفاهيم   مشهوري در جائي تحقق مي مضاف حقيقي و مضاف

گيرد مانند مواردي  انتزاعي و از معقوالت ثانيه باشد و اال چنين اختالف و تغايري صورت نمي
ضايف از شئون وجود باشند نه از اعتباريات محضه، مثل عالميت و معلوميت، كه دو مفهوم مت

  . عاقليت و معقوليت و غير اينها
آيد و آن اينكه حتي با اين مقياس و معيار نيز مطلب  تري بوجود مي در اينجا اشكال دقيق

باز روند و متضايف هستند  شود، زيرا در مفاهيمي كه از شؤون وجود بشمار مي تمام نمي
مغايرت وجود دارد مثل مفهوم عليت و معلوليت، قادريت و مقدوريت و حتي مريديت و 

اي كه االن ذكر شد   اتحاد عاقل و معقول را با توجه به همان نكته پس عين برهان. مراديت
توان در باب علت و معلول و قادر و مقدور بكار برد و اتحاد علت و معلول و يا قادر و  مي

يجه گرفت و حال آنكه اتحاد علت و معلول و همچنين اتحاد قادر و مقدور به مقدور را نت
  .  باطل است ضرورت عقل

پاسخ اين اشكال اين است كه عليت و قادريت و مريديت و امثال اينها نيز با معلوليت و 
 و موجديت نيست و " ايجاد " چيزي جز " عليت "زيرا مثال . مقدوريت و مراديت متحدند

همچنين مريديت با مراد بالذات و قادريت .  وجود معلول است  عين" ايجاد " كه شك نيست
 همان مرتبه  با مقدور بالذات در خارج يك چيزند، پس مرتبه معلوليت و مقدوريت و مراديت

  عليت و قادريت و مريديت است همانطور كه مرتبه
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 آن  ست كه عليت و امثال نيز عينا همان مرتبه عاقليت است چيزي كه هست اين  معقوليت
 نيست بلكه به اين معني " از نقص به كمال رفتن " و " از قوه به فعل رسيدن "به معني 

و .  عبارت ديگر عليت عبارت از فعاليت است است كه مفيض كمال، واجد كمال است و يا به
نيز واجد  فعل واجد كمالي باشد به طريق أولي در مرتبه ذات  البته هر چيزي كه در مرتبه

  توانيم عالوه بر عليت و قادريت و مريديتي كه در مرتبه فعل هست پس ما مي آن كمال است
 مضايف با معلوليت  كه آن عليت عليت و قادريت و مريديتي نيز در مرتبه ذات قائل شويم

  . نيست
 اما عليت به آن  پس عليتي كه مضايف با معلوليت است همرتبه و هم عنان معلوليت است

اما در باب . اي وراء مرتبه معلوليت قرار دارد معنائي كه مضايف با معلوليت نيست در مرتبه
 از نقص به كمال " و " از قوه به فعل رسيدن " به معني  عاقل و معقول، عاقليت يك عاقل

  توان براي به همين سبب است كه نمي  است و ال اقل منافاتي با اين جهت ندارد"رفتن 
 صورت ادراكي با انشاء  آري، در مواردي كه. اي ماوراء مرتبه معقوليت قائل شد هعاقليت مرتب

توان براي مدرك يك مرتبه ديگر وراي مرتبه مدرك قائل  شود مي و فعاليت نفس پيدا مي
يكي به : قائل شد توان به دو نوع اتحاد عاقل و معقوليا اتحاد مدرك و مدرك شد، و اساسا مي

ه عبارت است از اتحاد مدرك با مدرك در مرتبه وجود خاص مدرك، نحو وحدت در كثرت ك
و ديگر به نحو كثرت در وحدت كه عبارت است از وجود مدركات در مرتبه وجود خاص 

  . 1اي كه ادراك به نحو انشاء و ابداع تحقق يابد مدرك، در مرتبه
ند اشكالي وجود  در اتحاد عاقل و معقول در صورتي كه عاقل غير ذات خود را تعقل ك- 2

  . دارد كه همان اشكال معروف شيخ است
 متعدده بوده  تواند مجمع عناوين پاسخ اين اشكال اين است كه يك حقيقت واحد بسيط مي

  . و ماهيات مختلفه بر او صادق باشد
ايشان را در باب اتحاد   اشكالي هم بر برهان آخوند وارد است و آن اينكه فرضا ما برهان- 3

  شود كه   ثابت مي عقول بپذيريم منتهاي مطلب اين است كهعاقل و م
  

پ  : اورقي
شود يا   بالفعل مي  اگر عالم از قوه به فعليت برسد مثل عقل بالقوه كه تبديل به عقل- 1

 فعليت عالميت عين مرتبه فعليت  شود مرتبه احساس بالقوه كه تبديل به احساس بالفعل مي
شود   نحو وحدت در كثرت و يا كثرت در وحدت نمي به بهو در اينجا دو مرت معلوميت است

  . فرض كرد
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 در ذات خود عاقل، و در " صورت " باشد يا " عرض "معقوالعم از آنكه نسبت به نفس، 
مرتبه خود عاقل است و معقول، و محال است كه خودش شعور به خودش نبوده و مشعور به 

 اين  نيست، زيرا اتحاد عاقل و معقول را فقط بهاما اين مقدار كافي .  باشد بالذات غير بوده
 بر او صادق است  كند كه صورت معقوله در مرتبه ذات خود، عاقل و معقولي معني ثابت مي

كند كه صورت معقوله با جوهر نفس متحد است و معناي او بر  ولي اين مطلب را ثابت نمي
صود از نفس و عقل مطلق توان گفت كه اگر مق هر چند مي. جوهر نفس صدق ذاتي دارد

 ذات خود باشد خود اين يك مرتبه از مراتب نفس است ولي اگر مقصود از  ء شاعر به شي
صورت معقوله نيز  نفس، جوهر عاقل باشد مدعا اثبات نشده است، زيرا اين مطلب با عرضيت

  . سازگار است
شود اين   ثابت مي پس خالصه اشكال اين است كه منتهاي مطلبي كه با برهان صدرالمتألهين

 اما بدين وسيله ما اثبات ، است كه معقول بما هو معقول در همان مرتبه عاقل هم هست
و به عبارت ديگر يك . ايم  عاقليت نفس را كرده ايم بلكه نفي وحدت نفس و معقول را نكرده

 وقت كنيم و يك دانيم و اتحاد نفس را با معقول اثبات مي وقت هست كه ما نفس را عاقل مي
 نه در   است" عاقل "كنيم بر اينكه معقول در مرتبه ذات خود   ما برهان اقامه مي هست كه

 اين از آن جهت باشد  ماند كه ممكن است آن وقت اين اشكال باقي مي. مرتبه خارج از ذات
 نفس به معقول مانند نسبت محل به  كه نفس يك نوع اتحادي با معقول پيدا كرده و نسبت

ي نسبت علت به معلول نيست و ممكن است از آن جهت باشد كه اساسا مرتبه حال و حت
 نيست، خواه آنكه نسبت نفس را به معقول مانند نسبت محل به حال " عاقل "ذات نفس 

  . بگيريم و يا مانند نسبت علت به معلول
 "ه به او  يعني آنچ، براي رفع اين اشكال بايد مقدمه ديگري اضافه نمود و آن اينكه ذات نفس

  . شود عاقل صورت معقوله است  گفته مي"من 
 شد و نيازي به  اي است كه در اول اين فصل گفته اين مطلب همان مقدمه ششم از نه مقدمه

شايد الزم باشد كه مطلب ديگري نيز اضافه شود و آن قبول اشتداد در . تكرار آن نيست
 اينكه ما  زيرا بين ن كافي نيستجوهر صوري است، و اال صرف رابطه ماده و صورت داشت

نسبت نفس را به صورت معقوله از قبيل نسبت ماده به صورت بدانيم و يا از قبيل نسبت 
  موضوع به عرض بدانيم در اين جهت فرقي نيست كه شأن هر دو قوه و قبول 
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است و صفحات حال را بالعرض دارند نه بالذات، و اگر قائل شويم كه صورت قابل اشتداد 
ولي اگر قائل به اشتداد صورت . شود  معقول نمي يست هيچگاه فعليت عاقل عين فعليتن

پس . جوهري شديم عاقل و معقول از لحاظ فعليت و تكافوء در فعليت در يك درجه هستند
   مقدمه تضايف براي اثبات اين است كه نسبت عاقل به معقول از قبيل نسبت توان گفت مي

 موضوع به عرض   بالفعل مثل نسبت ماده به صورت و يا نسبتيك امر بالقوه به يك امر
 فعليت كامله است و مطابق مسلك  نيست، بلكه از قبيل نسبت يك فعليت ناقصه به يك

 از اينكه فعليت ناقصه را ماده فعليت كامله  اي نيست مضايقه صدرانه مسلك شيخ
  . گويند يزي است كه ديگران ميولي غير از آن چ 1گويد بدانيمهمانطور كه خود صدرا نيز مي

   تكميل است شود كه بيان حاجي در منظومه چقدر ناقص و محتاج به از اينجا معلوم مي
  :پس در اينجا براي تكميل مطلب احتياج به چندين مقدمه داريم. 

 در اقتضاء  اينكه مناط علم و انكشاف چيست و اينكه علم حضوري و علم حصولي:  اول
  . عالم و معلوم چه فرقي دارندوحدت يا مغايرت 

  .  وجودش براي عاقل است عين اينكه وجود معقول في نفسهدر صور ذهنيه و يا مطلقا: دوم
اينكه نفس عاقل صورت معقوله استدر مقابل اينكه عاقل و معقول هر دو صورت ذهني : سوم

  . است و نفس اجنبي است
 رابطه ما بالقوه و ما  رت به اصطالح شيخاينكه رابطه بين موضوع و عرض و ماده و صو: چهارم

  .  صورت كامله كه يك فعليت است بالفعل است بر خالف رابطه صورت ناقصه در ضمن
  . آنكه اشتداد در صورت جوهريه جايز است: و پنجم

  
  برهان ديگر در مورد اتحاد عاقل و معقول

   ر كه گفتهتري بر اتحاد عاقل و معقول هست و آن اينكه همانطو  برهان ساده
  

  : پاورقي
  282.  اسفار، چاپ قديم، مجلد اول، صفحه- 1
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 "گوئيم كه   مي در اينجا هم 1"ء لغيره يتضمن تعقله لنفسه   تعقل الشي" شده است كه 
دانيم كه معقوليت و  از طرف ديگر هم مي. 2"ء لغيره فرع ظهوره لنفسه  ظهور الشي

از . 3"ظهوره لنفسه عين معقوليته لنفسه ء است، پس  ء لشي معلوميت، همان ظهور شي
 كه " اسفار " عالوه بر اينكه مقدمه اول مرحوم آخوند در  توان حدس زد كه اينجا مي

تواند  صورت مادي و صورت مجرد، و صورت مادي نمي: گويد صورت بر دو قسم است مي
 برهان  قدمات اين جزء م-تواند معقول بالفعل باشد   بالفعل باشد ولي صورت مجرد مي معقول
  . خود اين برهان هم ساده نيست. 4است

ماند و آن اينكه بنابراين قاعده، معقوليت اجسام براي ذات   بعالوه در اينجا يك سؤال باقي مي
ذات خودشان مثل مجردات، از مراتب . كند، آيا اجسام در مرتبه واجب، چه صورتي پيدا مي

  :گويد منظومه مي در  همانطور كه حاجي. علم باري هستند
  و قدر ينحل كون يرتضي             عنايه و قلم لوح قضا

 ظاهر " اسفار "يا اينكه اجسام از مراتب علم نيستند، كما اينكه از بعضي كلمات صدرا در 
ولي به هر حال در معلوم بودن اجسام در ساير . است؟ كه از سطح اين مباحث خارج است

  . مراتب علم سخني نيست
  

  :قيپاور
  .  تعقل كردن چيزي غير خود را متضمن تعقل كردن آن چيز است خودش را- 1 
  .  ظهور چيزي براي غير خودش فرع ظهور آن چيز است براي خودش- 2
  . ء براي خودش عين معقوليت او است براي خودش  ظهور يك شي- 3
 مقدمه اول برهان  ء است همان ء لشي  زيرا اينكه معقوليت و معلوميت عبارت از ظهور شي- 4

  . صدرالمتألهين است
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  8غرر 
   معقوالت ثانيه

  
  عقلك فالمعقول بالثاني صفي        ان كان االتصاف كالعروض في

  في العين او فيه اتصافه رسم           بما عروضه بعقلنا ارتسم
   ثانيهما مصطلح للفلسفي          فالمنطقي االول كالمعرف

  معقول ثان جا بمعني ثان            فمثل شيئيه او امكان
  اگر اتصاف معروض به عارض همانند

  عروض عارض بر معروض در ذهن باشد
   توصيف كن" ثاني "پس آن معقول را با صفت 

  رسم وتعريف شده است معقول ثاني. 
  به آنچه كه عروضش در ذهن ما باشد

  .  و يا در ذهن باشد خواه اتصافش در خارج
  ي، همان معقول ثاني به معنيپس معقول ثاني منطق

  معقول ثاني به معني. " معرف " است مانند  اول
   فلسفي است دوم هم معقول ثاني در اصطالح

  " يا امكان " شيئيت "پس مثل . 
  .  دوم است معقول ثاني به معني
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اند و همه  همه امور عامه فلسفه، معقوالت ثانيه. اين فصل در بيان معقوالت ثانيه است: شرح
گيرد مربوط به  مباحث و فصولي كه در بخش امور عامه فلسفه مورد مطالعه و بررسي قرار مي

 را يافته است كه " معقوالت ثانيه " از آن جهت عنوان  لكن اين فصل. معقوالت ثانيه است
 فصل   حقيقت معقوالت ثانيه و فرق آنها با معقوالت اوليه است و لهذا عنوان اين در مقام بيان

 يعني " االصطالحين فيه   غرر في تعريف المعقول الثاني و بيان" قرار داده شده است چنين
به هر حال اين فصل براي . " در بيان تعريف معقول ثاني و ذكر دو اصطالح مربوط به آن "

  . بيان ماهيت معقوالت ثانيه و فرق آنها با معقوالت اوليه است
 چيست و ثانيا " معقول "بايد اوال ببينيم معني  " معقوالت ثانيه "براي درك صحيح معني 

ببينيم معقول اولي و معقول ثانوي چه فرقي دارند و چگونه است كه معقوالت منقسم 
  . شوند به معقوالت اوليه و معقوالت ثانيه مي
  

  معقول چيست؟  
كات  االيام ادرا چنانكه در مباحث اتحاد عاقل و معقول گفته شد حكماء و فالسفه از قديم

يعني ادراكات حوزه وجود  اند  داده انسان را درجه بندي كرده و مجموعا چهار درجه تشخيص
 درجه و مرتبه قرار ندارند بلكه مراتب مختلفي دارند  انسان همه از يك سنخ نيستند و در يك

   .ادراك حسي ادراك خيالي ادراك وهمي ادراك عقلي: كه عبارتند از
علماي .  عبارتند از محسوسات، متخيالت، و هميات و معقوالتبنابر اين مدركات ذهني ما

روانشناس جديد نيز با همه اختالفي كه با پيشينيان در سبك و متد تحقيق دارند اين درجه 
اند   ادراك وهمي را به آن صورت كه قدما بيان كرده اند با اين تفاوت كه بندي را پذيرفته

   1اند نپذيرفته
 فالسفه و   ادراك حسي، ادراك خيالي و ادراك عقلي در بينبه هر حال سه مرتبه. 

  روانشناسان محل ايراد و اشكال نيست و فقط گروهي از فالسفه اروپا در قرون
  

  :پاورقي
 به نام ادراك   البته در ميان قدماء نيز صدرالمتألهين در وجود يك نوع ادراك خاص- 1 

توان   است كه در اين مختصر نمي ديد كردهوهمي و وجود يك قوه خاص به نام قوه واهمه تر
  .  پرداخت به ذكر نظريه صدرالمتألهين در اين زمينه
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 منكر ادراكات عقلي   وسطي هستند كه مطابق آنچه در كتب تاريخ فلسفه بيان شده است

 قرون جديد نيز بعضي مانند هيوم راهي را طي  از فالسفه. نامند مي 2اند و آنها را اسميون بوده
گردد و البته  اند كه منجر به انكار ادراكات عقلي به صورت يك نوع ادراك مستقل، مي كرده

  .  خود بطالن اين نظريه آشكار گرديده است در جاي
  :پردازيم اكنون براي روشن شدن مطلب به ذكر مثال مي

از يك كودك نوزاد نه .  شك نيست كه ذهن انسان در آغاز، خالي از هر تصور و ادراك است
انسان تصوري دارد نه از حيوان، نه از زمين و نه از آسمان، نه از جماد و نه از نبات، نه از 

همه اين تصورات . سياهي و نه از سفيدي، نه از شيريني و نه از تلخي و نه از هيچ چيز ديگر
فرض . اكنون ببينيم كيفيت پيدايش اين تصورات چگونه است. شود  او پيدا مي تدريجا براي

 حال كه اين مايع تلخ را  البته در آن. شود نيد براي اولين بار مايع تلخي به كام او ريخته ميك
  شود، اما بعدها هر چند خود اين احساس به احساس مخصوصي در او پيدا مي. خورد مي

 حافظه  صورت احساس، ديگر وجود ندارد ولي به واسطه استعداد خاصي كه آن را قوه
 كه آن را ذاكره  كند و به واسطه استعداد ديگري  آن را در خود حفظ ميناميم صورتي از مي
 نيست كه به ياد آوردن تلخي  تواند آن را در شرايط معيني به ياد آورد و شك ناميم مي مي

ء تلخ ديگري را  اكنون فرض كنيد اين نوزاد بار دوم يك شي. عين تلخ شدن ذائقه نيست
شود و قهرا به واسطه مشابهت دو   مخصوصي در او پيدا مي چشد و مانند بار اول احساس مي

كند، پس از اين كه  شود و ذهن دو صورت شبيه به هم را ضبط مي  مي حالت، تداعي معاني
شود   مي چند بار اشياء تلخ را چشيد و مكررا احساس تلخي در او پيدا شد تدريجا ذهن قوي

 ممكن است همين  آيد كه اين شكل در ميكند و تصور ذهني به  و استعداد ديگري بروز مي
هاي مختلف و  يعني اين تلخي. چيزي كه مكررا برايش پيدا شده بارهاي ديگر هم پيدا شود

 پيدا شده و هر يك متشخص به تشخص  متعدد كه هر كدام در شرايط معين و زمان معيني
همه يك چيز است، آيد كه   است به اين صورت در مي اي است و هر يك، غير ديگري جداگانه

يعني ذهن يك وحدت و يا  يك تلخي است كه مكرر شده و باز هم ممكن است تكرار شود
  كند كه بر هر يك  واحدي را انتزاع مي يك معناي

  
  :پاورقي

  ، نامگرايان، اسميون، اصحاب اصالت تسميه����������� .1
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 ه حكم به يك نوع وحدتشود ب  شباهت منتهي مي كند و ادراك  از آحاد و دفعات صدق مي
كند كه بر همه اين آحاد و دفعات قابل صدق است  لفظي را وضع مي لهذا براي اين معناي عام

  آيد كه مفهوم تلخي به صورت مجرد و تفكيك  تصور ذهني به اين صورت در مي و كم كم
  كليبه شود و موضوع قضاياي شده از خصوصيت زماني و مكاني و شرايط وجودي تصور مي

  . گيرد قرار مي
 يا دراك حسي است  مرحله اول، مرحله احساس: بنابر اين تلخي در ادراك ماسه مرحله دارد

مرحله . شود  چيزهاي تلخ پيدا مي كه عبارت است از همان تأثير خاصي كه در حال خوردن
 عبارت است از آن صورت ذهني خاصي كه از آن  دوم، مرحله تخيل يا ادراك خيالي است كه

. آورد ماند و در شرايط معيني انسان آن را به ياد مي  مي حساس مخصوص در حافظه باقيا
 تعقل يا ادراك عقلي است كه عبارت است از آن مفهوم كلي از تلخي كه  مرحله سوم، مرحله

  . نظر به احساس خاص و معيني ندارد
شود  مادرش آشنا مييك كودك نوزاد، ابتدا كه با . به همين ترتيب است تصور ما از انسان

شود، با پدر  فقط تصور بسيار مبهمي از مادر و پستان مادر دارد، بعد با افراد ديگر آشنا مي
شود و باز هم تصور مبهمي از اين افراد پيدا  شود، با خويشاوندان خود آشنا مي خود آشنا مي

را به ذهن خود ها، صورت پدر و مادر و ديگر افراد   تكرار اين احساس در نتيجه. كند مي
 مستعد  ها كم كم ذهنش گيري ها و صورت سپارد و در اثر تعدد و تكرر اين احساس مي
 "پس ادراك . شود شود كه مفهوم مطلقي بسازد كه در مقام تعبير با لفظ انسان تعبير مي مي

  . ادراك حسي، ادراك خيالي و ادراك عقلي:  سه مرحله" تلخي " نيز مانند ادراك "انسان 
 "گويد  بيند، مي يك كودك نوزاد وقتي اسبها را مي:  همين ترتيب است ساير محسوساتبه

يعني به تدريج اشياء در نظر او دسته . " ميوه "گويد  بيند مي ها را مي ، وقتي ميوه"اسب 
اند كه آن نام معين، نام كلي اينها است نه نام  بندي شده و تحت يك نام معين قرار گرفته

 هيچيك اسم ..." اسب "، " گوسفند "، " حيوان "، " انسان "الفاظ . وصييك فرد به خص
 كلي است كه شامل  ء معين و فرد بخصوص نيست، بلكه اسم يك معني و مفهوم يك شي

 نام دارد و فرق آنها با " معقول "اين معاني كلي عقلي . گردد تمام افراد آن كلي مي
  . كليت است محسوسات و مخيالت، در

كنيم يا محسوس است يا متخيل يا معقول وبه عبارت ديگر  ين هر آنچه ما ادراك ميبنابرا
  ادراك. ادراك حسي، ادراك خيالي و ادراك عقلي: ادراك ما بر سه نوع است
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  حسي، ادراكي است كه مستقيما به وسيله يكي از حواس ظاهريباصره، سامعه، شامه و ذائقه
 "شود  رتي كه در اثر اين احساس در ذهن پيدا ميصو. گيرد  مي و يا حواس باطني صورت

گيرد  در اينجا آن چيزي كه بدون واسطه مورد ادراك قرار مي.  نام دارد"  صورت محسوسه
 تصوير، در  بندد و اال واقعيت آن ء محسوس در ذهن نقش مي همان تصويري است كه از شي

ء محسوس با حواس ما  ن شيحال اگر ارتباط و مواجهه مستقيم آ. خارج است نه در ذهن
اش در ذهن باقي  اي كه در ذهن ما دارد خاطره قطع شود به كمك همان صورت محسوسه

 و " صورت خيالي " را در اين مرتبه  شود و آن داري مي ماند و در خيال يا حافظه نگه مي
  . نامند مي" ادراك خيالي "ادراك آن را 

ء محسوس كه در جهاتي با يكديگر اشتراك  اكنون اگر چندين صورت خيالي از چندين شي
 اين افراد را گرفته و يك مفهوم  دارند در نظر بگيريم ذهن ما قادر است كه وجه اشتراك همه

اين مفهوم كلي را كه بر افراد بسيار و حتي غير . كلي بسازد كه همه آن افراد را شامل گردد
  . 1نامند  مي" معقول "كند  متناهي صدق مي

يكديگر اشتراك . ي و ادراك خيالي هر دو ادراك جزئي هستند و از اين لحاظ باادراك حس
 اما ادراك عقلي، كلي است و از اين جهت با ادراك حسي و ادراك خيالي فرق دارد دارند

 حسي و ادراك خيالي با انسان اشتراك دارند و فقط مرحله  حيوانات نيز در دو مرحله ادراك
  دادراك عقلي را فاقد هستن

 معقول،ان معني   در آغاز سخن چيست" معقول "از اينجا معلوم شد كه مقصود ما از كلمه . 
و مفهوم كلي است كه قابل انطباق بر كثير ين است و در مرحله ادراك عقلي حاصل مي 

بس كليت صفت غيرقابل انفكاك معقول  شود نه در مرحله ادراك حسي يا ادراك خيالي
معاني و مفاهيم كلي نقش مهمي در ادراكات انسان  عقول نيستاست و هيچ مفهوم جزئي م

اغلب الفاظي كه مورد استفاده روزمره قرار  ايفا ميكنند
اگر به يك صفحه از يك   از اين قبيل هستند....انسان،ميوه،كبوتر،گوسفند،كتاب:ميگيرندمانند

ص يا شئئ يا مكاني كتاب بنگريد به تعداد بسيار معدودي الفاظ برخورد مي كنيد كه نام شخ
  حتي افعال و  باشد،بقيئه الفاظ همه الفاظ كلي هستند

  
  :پاورقي

 قوه خيال، قوه عاقله، و ما از ، قوه حاسه:  از آنچه گذشت ضمنا معلوم شد كه براي نفس سه قوه است-  1 
 چيست، آيا همين در اين كه راه اثبات اين قوا. توانيم به وجود اين قوا پي ببريم راه همين آثار مختلف مي

  اند  آن شده آثار مختلف است يا چيز ديگر، بحثهائي است كه حكماء در مباحث نفس متعرض
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  . حروف نيز از الفاظ كلي هستند
اكنون كه معني معقول دانسته شد بايد مقدمة توجه داشته باشيم كه تنها معقوالت هستند 

ات ومتخيالت را مي توان به اولي و كه به دو قسم اوليه و ثانويه تقسيم ميشود اما محسوس
لذا معقوالت ثانيه مورد بحث قرار ميگيرد اما هيچگاه از محسوسات . ثانوي تقسيم كرد

علت اين امر اين است كه انقسام به اولي و ثانوي در . ومتخيالت ثانيه سخن به ميان نمي ايد
  . 1ه مندندمورد مفاهيم كلي است و تنها معقوالت هستند كه از اين خصيصه بهر

 تعريف   روشن شد به بحث دوم يعني" معقول "اكنون كه بحث اول در مورد معني "
  :رسيم معقوالت ثانيه و فرق آنها با معقوالت اوليه مي

  
  تعريف معقوالت ثانيه و فرق آنها با معقوالت اوليه

 پيدا كنيم دو سنخ و دو دسته از مفاهيم و تصورات  وقتي كه ما به ذهن خود مراجعه مي
 و حيوان، نبات و جماد، زمين  مثال ما تصوري از انسان هايي دارند كنيم كه با يكديگر فرق مي

و آسمان، سردي و گرمي، سفيدي و سياهي، شيريني و ترشي و هزاران چيز ديگر داريم كه 
كنيم به وجود اين اشياء در خارج از ذهن خودمان و نيز خارج از نفس خودمان و  حكم مي

به  يم مثال ماده در خارج موجود است، قوه موجود است، حجر و شجر موجود استگوي مي
عالوه ما تصوراتي داريم از حاالت نفساني خودمان، تصوري از درد و تصوري از لذت، تصوري 

كنيم كه اين امور در نفس انسان موجود  از ترس، تصوري از نشاط و امثال اينها، و حكم مي
لسله از تصورات فقط در اين است كه تصورات نوع اول مربوط است وجه تمايز اين دو س است

 ما قرار دارند اما تصورات نوع دوم مربوط است به اموري كه  به اموري كه خارج از نفس و روح
 كمك  تصورات نوع اول به كمك حواس ظاهري و تصورات نوع دوم به در روح ما موجود است

   وجه مشترك اين دو نوع از تصورات در ايناما اند حواس باطني نزد ما حاصل شده
  

  :پاورقي
 كه يك مفهوم جزئي "تهران " بر همين قياس مي توان دريافت كه اساسا اين سوال كه ايا 

از  جزئ معقوالت اوليه است يا جزئي معقوالت ثانيه؟ويا زيد كه يك مفهوم جزئي است-است
  . بي موردي استسوال  معقوالت اوليه بشمار ميرودياازمعقوالت ثانيه
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 است كه هر فردي از يكي از اين دو سلسله از تصورات از رد ديگر همان سلسله جدا و 
متمايز است يعني هر كدام موجودي است غير از ديگري، هر يك از آنها نماينده يك موجود 

اما در برابر اين تصورات يك دسته تصورات ديگر در ذهن  خاص است در خارج و يا در نفس
وجود دارد مانند تصور وجود و عدم، وجوب و امكان و امتناع، عليت و معلوليت، وحدت و ما 

كثرت، حدوث و قدم، تساوي و ال تساوي، قوه و فعليت كه اين تصورات هيچيك، نماينده 
   نيستند و در عين حال هر يك از اين مفاهيم و يا هر دو تاي از آنها بر همه يك موجود خاص

يعني ما  يعني اين مفاهيم صور مستقيم اشياء خاص نيست ل استموجودات قابل حم
 يك دسته ...توانيم در عرض انسان و حيوان، نبات و جماد، درد و لذت، اراده و كراهت و نمي

توانيم  ديگر از موجودات مانند وجود و عدم، وجوب و امكان، وحدت و كثرت قرار دهيم و نمي
اين وجود است و اين :  اشاره حسي يا عقلي و بگوييم اشاره كرده به ء در خارج به يك شي

 است و آن   اين امكان است و آن وجوب، اين عليت است و آن معلوليت، اين حدوث، عدم
توان بر همه  اما از طرف ديگر هر يك از اين مفاهيم را مي قدم، اين وحدت است و آن كثرت
دوم، اين ممكن است و آن واجب اين موجود است و آن مع: موجودات حمل كرد و مثال گفت

 است و آن معلول، اين حادث است و آن قديم، اين واحد است  و آن ديگري ممتنع، اين علت
 دارند " وجود رابط "پس اين مفاهيم صفت موجودات ديگر هستند و به اصطالح  و آن كثير

رض ساير و يا موجوداتي در ع ولي خودشان موجود نيستندبه عقيده شيخ اشراق و اتباعش
كند   معقوالت و مفاهيم كليه كه ذهن انسان درك مي بنابراين. موجودات نيستندبنابر تحقيق

  :بر دو قسم است
 از واقعيات  يعني ذهن به يك واقعيتي  برخي از آنها صورت مستقيم حقايق خارجي است

گري در برخورد كرده و صورتي از آن در نزد خود ساخته است و از اشياء ديگر نيز صور دي
گردند و  سپس اين صورتها به طرز مخصوص در قوه خيال ضبط مي نزد خود ساخته است

يك معني   از اين صوركه در يك جهت اشتراك دارند پس از آن قوه عاقله از هر چند صورتي
بس انچه در مرتبه عقل موجود است همان صورت واقعي شئئ  عام در مرتبه عقل مي سازد

تخيل وتعقل   و سه مرحله احساس1عينيتي با وجود خارجي داردخارجي است كه يك نوع 
  مثال صورت كلي كه را بيموده است

  
  :پاورقي

  .  تحقيق شده است" وجود ذهني " مطابق آنچه در باب - 1 
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 از سفيدي يا گرمي يا تلخي در ذهن ما موجود است عين همان صورت جزئي است كه در 
موجود است عين همان چيزي است كه در حاسه موجود خيال موجود بوده، و آنچه در خيال 

  .  بوده و آنچه در حاسه موجود است عين همان چيزي است كه در خارج موجود بوده است
آنها را  توانيم با يك اشاره حسي يا غير حسيعقلي اين نوع معقوالت همانها هستند كه ما مي

 كه مقصود، " سفيدي " يا " سياهي " يا "   انسان"از ساير امور متمايز كنيم، و مثال بگوييم 
چنين معقوالتي  اين دسته بالخصوص از موجودات مثال انسانها است در مقابل ساير موجودات

 عده از  پس هر گاه در ذهن خود يك صورت مستقيم از يك ناميم را معقوالت اوليه مي
  . ناميم قول اولي مي آن صورت كلي را مع- به ترتيبي كه گفته شد -موجودات داشته باشيم 

 يعني آن چيزي كه -ماهيت . اند تمام ماهياتي كه در ذهن ما وجود دارد همه از اين دسته 
هر معنايي كه بشود با اشاره   است  معقول اولي- واقع شود " ماهو "صالحيت دارد در جواب 
 با آن معنا ء يا اشياء حمل كرده و آنها را ءاشيائي، آن را بر آن شي حسي يا عقلي به شي
 اين، فالن " و "ء ب است   اين شي" و "ء الف است   اين شي" كه  تبيين كرد و مثال گفت

هاي   و تذوت معقوالت اوليه مناط تمايز و افتراق ، معقول اولي نام دارد" و آن فالن  است
  . هاي جدا جداي آنها است مختلف اشياء و مبين تعيين

 را ندارند، يعني  اهيم ذهني ما اينطور نيستند و اين احكام اما برخي ديگر از معقوالت و مف
اين . هاي مختلف آنها نيستند صورت مستقيم اشياء خارجي و مناط تعينات اشياء و تذوت

كنيم حمل بشوند  ء يا اشيائي كه با اشاره حسي يا عقلي به آنها اشاره مي مفاهيم اگر به شي
فا بيان حالت و حكم اشياء هستند، آن هم حكم و  آنها نيستند بلكه صر مبين ذات و حقيقت

 از   كه خودش هم در ذات خود و في نفسه تعيني خاص از تعينات و موجودي خاص حالتي
ء يا اشيائي واقع   شي  نسبت به" ماهو "موجودات نيست، اين مفاهيم صالحيت اينكه جواب 

 كه داراي وجود خاص بوده  ذاتي شوند ندارند و به عبارت ديگر وجود في نفسه به معناي
 "اين معقوالت را . وجود، عدم، وحدت، كثرت، وجوب، امكان و امثال اينها: باشد ندارند مانند

  . نامند  مي"  معقوالت ثانيه
كه   وجود دارد مقوالت دهگانهيا بيشتر يا كمتر بر حسب اختالف نظري كه در اين مسأله

الت اوليه هستند و در حقيقت دسته بندي باشند از معقو شامل همه اجناس و انواع مي
   است، يعني معقوالت معروف در باب مقوالت دسته بندي معقوالت اوليه
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پس اگر سؤال شود كه يك معقول ثاني مانند وحدت، .  ثانيه از اين دسته بندي بيرونند

را مقسم اي، زي  است بايد بگوئيم در هيچ مقوله اي ها داخل در چه مقوله امكان و نظاير آن
  .  است مقوالت، معقوالت اوليه

 اساسي با  شود كه معقوالت اوليه و معقوالت ثانيه سه فرق از آنچه گفته شد معلوم مي
  :يكديگر دارند

 خارجي گرفته  اي هستند كه از اعيان هاي مستقيم و بال واسطه  معقوالت اوليه صورت- 1 
اما معقوالت . ري وساطت و دخالت ندارداند، يعني در ساختن اينها صورت ادراكيه ديگ شده

هائي هستند براي اشياء ولي البته نه   صرفا صفت هاي مستقيم اشياء نيستند، بلكه ثانيه صورت
 حالت موجود خاص باشد بلكه صفتي كه آن صفت بر موصوف  صفتي كه خود صورت يك

 وجود موصوف  خود اين صفت از خود، وجودي غير از توان گفت كه شود ولي نمي حمل مي
مثال اين كاغذ در خارج موجود است و اين كاغذ موجود سفيد است و نيز اين كاغذ . دارد

كاغذ از  كاغذ، سفيدي، وحدت: ما در اينجا سه مفهوم ذهني داريم موجود، واحد است
سفيدي به اين نحو است كه اين كاغذ و اين سفيدي در خارج وجودي دارند متمايز از ساير 

 حتي وجود سفيدي كه عرض كاغذ است از وجود خود كاغذ متمايز است، درباره موجودات، و
 انه موجود آخر، ": توانيم بگوييم  و درباره سفيدي مي" انه موجود ": توانيم بگوييم كاغذ مي

بينيم  دهيم مي ولي هنگامي كه صفت وحدت را مورد بررسي قرار مي. "عرض الموجود االول 
تو انيم موجودي را در عرض   از موجودات اين عالم نيست و نمي يك موجود خاص كه وحدت

 و اين حيوان است  ساير موجودات نشان بدهيم و بگوييم همان طور كه اين مثال انسان است
  . و اين هم وحدت است

در خارج فرض  گوييم اگر واحدي رامثال الف اين مطلب واضح است و براي توضيح بيشتر مي
 موجود است، حاال يا اينست كه اين صفت  در خارج واحديعني الف مثالكنيم البته خود اين 

الف يعني وحدتش وجودي جدا از وجود الف ندارد و موجود است به عين وجود الف فهو 
المطلوب، و يا از خود وجودي عليحده دارد، در اين صورت ما دو موجود داريم يعني دو واحد 

احد خواهد بود و مجموعا چهار واحد خواهد بود و به  و به همين دليل هر واحدي دو و داريم
همين دليل عينا آن چهار واحد هشت واحد خواهد بود و هكذا الي غير النهايه و منتهي 

  نخواهد شد به يك واحد حقيقي كه مجموع
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  .  دو واحد نباشد و در نتيجه غير قابل وجود خواهد بود
 و اشباه آن از اقسام " وحدت "كرد و آن اينكه توان بيان  فرق فوق را به تعبير ديگر هم مي

توانيم بگوييم موجود از  يعني نمي رود رود بلكه از احكام موجود بشمار مي موجود بشمار نمي
 است، بلكه همين قدر " وحدت " قسم از آن،  آن جهت كه موجود است اقسامي دارد و يك

ر حقيقت اين يك فرق را كه د توان گفت كه مثال جسم يا ساير موجودات واحد است مي
  :  به دو فرق تجزيه كرد توان گفته شد مي

 موجود و لذا در عرض  يكي اينكه معقوالت اوليه از اقسام موجودند و معقوالت ثانيه از احكام
 "توان مفهوم   نمي- " انه موجود " گفت  توان  كه در مورد هر يك از آنها مي-معقوالت اوليه 

   . ثانيه حمل كرد عقوالت را بر م"موجود آخر 
 خارجي  اي هستند كه از اعيان هاي مستقيم بالواسطه ديگر اينكه معقوالت اوليه صورت

  وساطت و دخالت ندارد اند و در ساخته شدن آنها در ذهن صورت ادراكيه ديگري گرفته شده
 براي ذهن  كه همان معقوالت اوليه هستند اما معقوالت ثانيه با وساطت صور ادراكيه ديگري

اند و به عبارت ديگر مفاهيمي انتزاعي هستند كه معقوالت اوليه منشاء انتزاع  به وجود آمده
و اما اينكه كيفيت اين انتزاع چيست مطلبي است كه خارج از بحث فعلي  رود آنها بشمار مي

  . 1ما است
س موجود  ح يعني اول در مرتبه باشند معقوالت اوليه مسبوق به احساس و تخيل مي .2 

مثال  اند  به خود گرفته بوده و بعد در مرتبه خيال موجود شده و سپس صورت كلي و عقالني
 و قبل از آن هم به 2، قبال به صورت خيالي در حافظه موجود بوده" تلخي "مفهوم كلي 

صورت جزئي و به صورت حسي در حاسه موجود بوده و بعدا به كمك قوه تجريد و تعميم 
اما معقوالت ثانيه مسبوق به احساس و تخيل و جزئيت . لي در آمده استذهن به صورت ك

 كه يك " وحدت "مثال . اند نيستند، يعني ابتدائا بطور جزئي و از راه حس وارد ذهن نشده
  . معقول ثاني است صورت خيالي و نيز صورت حسي نداشته و ندارد

 و يا يك جنس   يك نوع خاص معقوالت اوليه جنبه اختصاصي دارند، يعني اختصاص به- 3
   ثانيه جنبه عمومي  اما معقوالت خاص و يا حداكثر يك مقوله خاص دارند

  
  :پاورقي

 " پنجم در باب   مقاله" اصول فلسفه و روش رئاليسم "توانند به جلد دوم   طالبين مي- 1 
   . مراجعه كنند"پيدايش كثرت در ادراكات 

  . در حافظه موجود بوده است يعني تصور اين تلخي يا آن تلخي - 2
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ء  توان يك شي  خاص ندارند و نمي  دارند يعني اختصاص به نوع خاص و جنس خاص و مقوله
يا يك عده از اشياء را در ميان ساير اشياء متمايز كرد و آنها را به عنوان مصاديق آنها مفهوم 

  بارت ديگر معقوالت اوليهبه ع شود نشان داد و لهذا معقوالت ثانيه از امور عامه محسوب مي
معقوالت ثانيه  فاقد جنبه فلسفي و عمومي است اما معقوالت ثانيه واجد جنبه فلسفي است

 و اجناس به صورت جدا و  اي است براي ذهن كه علي رغم تصورات ما هوي كه انواع وسيله
اگر  آورد شود، تمام جهان را تحت مفاهيم و عناوين مشترك و مشابهي در مي مباين تصور مي

ما معقوالت ثانيه را نداشتيم، مفاهيم عامه كه سراسر هستي را شامل شود نداشتيم و اگر 
 را  مفاهيم عامه را نداشتيم فلسفه به معناي حقيقي كلمه را نداشتيم و اگر مباني اوليه فلسفه

   1. مينداشتيم هيچ علمي از علوم گوناگون را نداشت
كلي سازي دانسته و . را در مقابل ذهن حيوانات از جنبهمعموال حكماي اهميت ذهن انسان 

اند و  اند حيواني است ناطق، و مقصود از نطق را ادراك كليات گرفته در تعريف انسان گفته
اند ولي   قوه تجريد و تعميم و ادراك كليات دانسته فرق عمده انسان و حيوان را واجد بودن

ن از جهت ادراك معقوالت ثانيه است و فرق  اهميت بيشتر ذهن انسا حقيقت اين است كه
انتزاع معقوالت .  كه انسان با حيوان دارد از ناحيه ادراك همين معقوالت ثانيه است اي عمده

البته بواسطه قوه تعميم، ذهن قادر . تر از درجه تجريد و تعميم است ثانيه يك درجه عالي
تواند از اين مفاهيم  نيه است كه مي معقوالت ثا شود كه مفاهيم كلي بسازد ولي بواسطه مي

كلي قضاياي ضروري، و از قضايا قياس بسازد و از قياسات استنتاج كرده و علومي را به وجود 
عليهذا اگر در . آورد، و فكر و فلسفه داشته باشد و باالخره از طرز فكر منطقي برخوردار باشد

 و مقصود " حيوان فيلسوف "  م و يا بگوئي" حيوان ناطق فيلسوف "تعريف انسان بگوئيم 
تواند مفاهيم عامه فلسفي را درك   است كه مي خود را اينطور توضيح دهيم كه انسان حيواني

همين مفاهيم عامه است . ايم تر براي انسان ارائه كرده تر، كاملتر و صحيح كند تعريفي جامع
گيرد و با  علوم قرار ميكه با بكار بردن آنها فلسفه به عنوان يك فن خاص در برابر ساير 

 - شود   كه در علوم بكار برده مي-دخالت كردن همين مفاهيم است كه از معقوالت اوليه 
  .  آيد قضايا و قياسات و استنتاجات به وجود مي

  
  : پاورقي

 تا حدي توضيح " اصول فلسفه و روش رئاليسم "هاي جلد دوم   اين مطلب در پاورقي- 1
  . داده شده است
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 درجه دوم از آن جهت  ه گفته شد اين نكته آشكار گرديد كه معقوالت ثانيه يا معقوالتاز آنچ
اند، يعني در  اند كه در درجه دوم از لحاظ ادراك ذهن قرار گرفته به اين اسم ناميده شده

شود و در وهله دوم معقوالت ثانيه بعنوان   حاصل مي وهله اول معقوالت اوليه براي ذهن
  . گردند  اوليه در ذهن نمودار مي والتصفت و حالت معق

پس معقوالت ثانيه از لحاظ ذهن ما يعني از آن جهت كه معقوالت، معقوالت هستند در 
 مطلب و اينكه اين مفاهيم و عناوين  اند و البته منافاتي نيست بين اين درجه دوم قرار گرفته

و معقوالت اوليه در درجه دوم از نظر ديگر، يعني از نظر رابطه با عالم خارج در درجه اول 
 طوري كه طرفداران نظريه اصالت وجود آنجا كه بحث اصالت و اعتباريت  قرار گيرند، همان

  . دانند آورند وجود را اصيل و ماهيت را اعتباري مي رابميان مي
  

  :اصطالح حكماء در تعريف معقوالت اوليه و ثانويه
اكنون بايد دانست كه   فرق آنها با يكديگر بود تا كنون سخن از معقوالت اوليه و ثانويه و

پس سه   منطقي و معقوالت ثانيه فلسفي معقوالت ثانيه: معقوالت ثانيه خود بر دو نوعند
 معقوالت ثانيه منطقي و معقوالت ثانيه فلسفي معقوالت اوليه: دسته از معقوالت وجود دارد

 از  تمايز آنها با يكديگر، متأخرين هر يك از اين سه دسته از معقوالت و مالك  در تعريف
حاجي  حكماء تعبيري دارند كه خالي از اشكال و ابهام نيست و نيازمند شرح و توضيح است

  :سبزواري اين تعبير را در ضمن ابيات زير آورده است
  عقلك فالمعقول بالثاني صفي      ان كان االتصاف كالعروض في

  ين أو فيه اتصافه رسمفي الع        بما عروضه بعقلنا ارتسم
  ثانيهما مصطلح للفلسفي         فالمنطقي االول كالمعرف

  
شود و موضوع، متصف به آن  بر حسب اين تعبير، آنجا كه محمولي عارض موضوعي مي

يكي عروض محمول بر موضوع و يكي اتصاف : گردد دو نسبت متصور است محمول مي
  .  تصور استدر اينجا چهار حالت قابل . موضوع به محمول

 عروض عارض بر معروض خودش و اتصاف آن معروض به عارض هر دو در خارج است، - 1
   در خارج" آمدن "، در اينجا متصف شدن زيد به " زيد آمد "گوئيم  مانند اينكه مي
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، و " آمدن " است، يعني زيد در ظرف خارج و به وجود خارجي خود متصف است به صفت 
 عرضي است كه حال در موضوع " آمدن " است، زيرا  عارض زيد شده هم در خارج " آمدن "

  .  و عروض در خارج واقع شده است خودش است و اين حلول
حال آيا قيام  قيام و زيد: ، دو چيز وجود دارد" زيد قائم "گوييم،  همچنين در موردي كه مي

 "العكس؟ يعني، آيا  ملحق به زيد شده است يا ب عارض زيد شده است يا بالعكس؟ آيا قيام
   اصل است و زيد براي قيام" قيام " براي زيد پيدا شده است يا " قيام " اصل است و "زيد 

 زيد " عارض، و "   قيام"پس  پيدا شده است؟ واضح است كه قيام براي زيد پيدا شده است
اكنون بايد ديد كه ظرف عروض  شود  معروض و اين عمل، عروض يا لحوق ناميده مي"

گيرد يا در خارج؟ واضح است كه ظرف عروض،  چيست؟ آيا اين عروض در ذهن صورت مي
 چيست؟ آيا اتصاف زيد به قيام در خارج است يا در ذهن؟ مسلم  اما ظرف اتصاف خارج است

  .  ظرف اتصاف، خارج است، يعني وجود خارجي زيد متصف است به قيام است كه
 آن معروض به عارض هر دو در ذهن است،  عروض عارض بر معروض خودش و اتصاف-2 

آيا كليت، داراي انسان است و يا انسان داراي . " انسان، كلي است ": گوييم مانند اين كه مي
 " است و يا انسان عارض كليت؟ واضح است كه  كليت است؟ آيا كليت، عارض انسان شده

حال  عارض است " كليت " معروض و " انسان " است، پس   عارض انسان شده"كليت 
 كليت، در   عروض و ظرف اتصاف چيست؟ اوال واضح است كه ظرف اتصاف انسان به ظرف

 انسان خارجي هيچگاه كلي  انسان خارجي، يك امر جزئي و خاص است و البته ذهن است
ثانيا ظرف  شود  متصف به كليت مي نيست بلكه انسان در ظرف ذهن و از نظر وجود ذهني

زيرا كليت صفتي است كه فقط بر وجود ذهني   است ن نيز، در ذهنعروض كليت بر انسا
  . شود، يعني محمولي است كه موضوعش در ذهن وجود دارد و نه در خارج انسان اطالق مي

 " خارج " عارض   و ظرف اتصاف معروض به" ذهن " ظروف عروض عارض بر معروض، - 3
در اينجا البته . " انسان، واحد است "يا  " انسان، ممكن است ": گوييم است، مانند اينكه مي

مقصود اين است كه انسان در ظرف خارج، متصف به امكان يا وحدت است، يعني مقصود 
دانيم كه خود امكان يا وحدت در خارج  ولي از طرفي مي.  خارجي است بيان حالت انسان

 امكان در عين  پس.  مستقل ندارند تا عارض غير بشوندبه بياني كه قبال گفته شد وجودي
  . اينكه صفت انسان است ولي در خارج، عارض انسان نيست
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  .  است" ذهن " و ظرف عروض، " خارج "گوييم ظرف اتصاف،  اين است كه مي

 " ذهن " به عارض   و ظرف اتصاف معروض" خارج " ظرف عروض و عارض بر معروض، - 4
  . است

از سه قسم   است ت و محال و غير ممكناز اين چهار قسم، قسم چهارم، فقط فرض محض اس
باقيمانده، قسم اول را معقوالت اوليه، قسم دوم را معقوالت ثانيه منطقي و قسم سوم را 

  . 1نامند معقوالت ثانيه فلسفي مي
رسد كه   نظر مي اين بود خالصه بياني كه متأخرين در مورد معقوالت ثانيه دارند و چنين به

 پيدا شده باشد و شايد هم از   در ميان متأخرين-سبزواري هست  كه در منظومه -اين بيان 
تا كنون ما اين بيان را در كلمات ساير حكما و خصوصا  اختصاصات حكيم سبزواري باشد

 1ايم فقط در يكي از فصول اسفار حكماي بزرگ مانند ابن سينا و صدرالمتألهين نديده
د و شايد همين جمله منشاء بيان شو  اين مطلب از آن استشمام مي اي هست كه جمله

اما به هر حال اين نظريه مخدوش و ايرادات متعددي بر آن وارد است   باشد متأخرين شده
  :پردازيم كه به ذكر آن مي

  
  :  ايرادات وارده بر اين نظريه

 اقسام را عارض و   اولين ايرادي كه بر بيان حاجي وارد است اين است كه مقسم همه اين- 1
يعني هر وقت عارضي بر معروضي و يا محمولي بر موضوعي حمل  ل قرار داده استيا محمو

.  ثاني فلسفي و يا معقول ثاني منطقي شود آن وقت آن عارض يا معقول اولي است يا معقول
   اوليه و چه لزومي دارد كه ما مقسم معقوالت

  :پاورقي 
 فيزيك ما با نور، صورت،  ند، مثال در علمگير  معقوالت اوليه معموال در علوم مورد بحث قرار مي-  1 

بر عكس، . روند حرارت، الكتريسيته، آهن و غيره سر و كار داريم كه اينها همه از معقوالت اوليه بشمار مي
.  اوليه سر و كار ندارد دهد و به هيچوجه با معقوالت منطق، معقوالت ثانيه منطقي را مورد بحث قرار مي

اما معقوالت ثانيه . گردد نطقي بجز در منطق در ساير علوم ابدا مطرح نميهمچنين معقوالت ثانيه م
توان فلسفه بوجود  از معقوالت اوليه نمي. دهند  هستند فلسفه را تشكيل مي فلسفي كه همان معاني عامه

الت اما معقو.  سر و كار دارند معقوالت اوليه يكسره با خارج و معقوالت ثانيه منطقي يكسره با ذهن. آورد
 اوليه و از جهت ديگر شبيه معقوالت ثانيه منطقي هستند و از  ثانيه فلسفي از يك جهت شبيه معقوالت

 تعبيري 64، صفحه 2 در كتاب اسفار، جلد -  1. يك طرف با ذهن و از طرف ديگر با خارج ارتباط دارند
الت ما بر بيان كند و مؤيد اشكا هست در عروض خارجي و عروض ذهني كه با تعبير حاجي فرق مي

  .  است و بر خود آن بيان شايد چندان اشكالي وارد نباشد حاجي

  ١٠٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

پس چيزي كه عارض و محمول نيست جزء .  ثانويه را محمول بما هو محمول قرار دهيم
 هيچ ! اولي است و نه معقول ثاني كداميك از معقوالت است؟ بر حسب اين نظريه نه معقول

 نيستند، پس طبق اين نظريه جزء هيچ يك از معقوالت  زييك از معاني نوعيه عارض بر چي
 "پس لزومي ندارد كه يك معناي معقول . اند  مسلما جزء معقوالت اوليه نيستند و حال آنكه

 معناي معقول قطع نظر   باشد تا آنكه بگوئيم معقول اولي است و يا معقول ثاني، بلكه"عارض 
مثال انسان از آن . شود  مي" ثانوي " يا " اولي "از اينكه محمول واقع شود متصف به صفت 

 درجه اول است خواه آنكه اعتبار محمول واقع شدن از  جهت كه مفهوم انسان است معقول
  .  را در آن بكنيم يا نكنيم براي زيد و عمر و غيره

 ايراد دوم اين است كه چه مبناي صحيحي براي تفكيك، بين عروض و اتصاف و نيز - 2
اي دو نسبت وجود  ن ظرف عروض و ظرف اتصاف وجود دارد؟ آيا واقعا در هر قضيهتفكيك بي

  شود؟   مختلف مي دارد كه گاهي ظرف يكي از دو نسبت با ديگري
 مفاد قضيه  توان گفت اين است كه چيزي كه در اين زمينه در مقام توجيه كالم قوم مي

 است و به همين اعتبار  اي به عالوهحمليه تنها اتحاد و انطباق دو چيز نيست بلكه حاوي جن
گيرد و يكي عنوان   موضوع به خود مي شود و يكي عنوان دور كن قضيه از يكديگر متمايز مي

گوييم اين دو  كنيم و مي مثال ما گاهي دو كميت متصل را بر يك ديگر منطبق مي محمول
ولي مفاد  رع قرار دهيم يكي از آن دو را اصل و ديگري را ف مساوي يك ديگرند، بدون اين كه

 تنها بيان انطباق و اتحاد دو مفهوم با يكديگر در ذات يا در وجود نيست، بلكه  قضيه حمليه
دهيم و ديگري را به   قرار مي" اصل "در قضيه حمليه ما يكي از آن دو را به عنوان موضوع، 

چند يك نسبت  هر " فرع " با " اصل "اين اتحاد  كنيم عنوان محمول، بر آن متفرع مي
از ناحيه موضوع، دارا بودن و متصف شدن به : بيشتر نيست ولي اعتبارا دو نسبت است

محمول است و از ناحيه محمول، ملحق شدن و عارض شدن بر موضوع است، اسم آن واحد 
  .  است" عروض " و اسم اين ملحق شدن " اتصاف "بودن، 

ن كرد، اما اشكال و ايراد را بر طرف شد بيا اين، يك توجيهي بود كه در اين زمينه مي
  :زيرا. كند نمي
 اعتبار است،  توان گفت كه اين اصل و فرع بودن در همه قضاياي حمليه قابل نمي:  اوال

  . " حيوان ناطق   االنسان"، يا " زيد انسان "خصوصا در قضايائي مانند 
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 جدا كند كافي نيست، زيرا اين فرق اعتباري براي اين كه ظرف اين دو را از يكديگر: ثانيا
شود كه ظرف نسبت به يك  فرض اين است كه يك نسبت است كه دو اعتبار دارد، و نمي

لذا در قسم سوم كه بين ظرف عروض و .  باشد" خارج " و به اعتبار ديگر " ذهن "اعتبار 
 زيد ممكن "گوئيم  وقتي مي. رسد شود كمي غريب به نظر مي  مي ظرف اتصاف تفكيك

 آيا زيد خارجي ممكن الوجود است يا زيد ذهني؟ مسلم است كه هم زيد "ود است الوج
زيد خارجي قطعا ممكن الوجود است، زيرا در .  ممكن الوجود است و هم زيد ذهني خارجي

اما مسلم است كه زيد، ممتنع . غير اين صورت يا بايد ممتنع الوجود باشد يا واجب الوجود
از طرف ديگر واجب الوجود . گذاشت  وجود نمي نع بود پا به عرصهالوجود نيست، زيرا اگر ممت
شد و واضح   الوجود بود به صفت ممكن الوجود بودن متصف نمي هم نيست، زيرا اگر واجب

 آيا  اكنون. ، وجود خارجي زيد است" زيد ممكن الوجود است "است كه منظور ما از قضيه 
شود؟ اگر چنين باشد كه   براي او پيدا مي"كان  ام"كند و بعد صفت  اول زيد وجود پيدا مي
 در مرتبه بعد براي او پيدا " امكان " وجود داشته باشد و " امكان "زيد قبل از اتصاف به 

 واجب بود يا ممكن؟ طبق اين " امكان " شدن به صفت  شده باشد آيا زيد قبل از متصف
  زيد پيدا شده است، بايد زيد واجب در مرتبه بعد براي " امكان " صفت  گوئيم  كه مي-فرض 

 امكان "زيرا  ئي بشود كه وجود دارد زيرا امكان ندارد كه صفت امكان عارض شي الوجود باشد
 گردد شود و سپس موجود مي  ممكن مي ء در درجه اول  تقدم دارد و شي" وجود " ذاتا بر "

 زيد ممكن "ر مثال  د- كه وجود زيد بر قيام مقدم است - " زيد قائم "پس بر خالف 
 در خارج " امكان "بنابراين  ، تقدم وجود زيد بر امكان قابل تصور نيست"الوجود است 

 چه معمايي  اكنون اين اما اتصاف زيد به امكان در خارج است تواند عارض بر زيد بشود نمي
گردد زيد است آن هم در  بينيم آنكه متصف به صفت امكان مي است كه از يك طرف مي

چگونه چيزي  تواند در خارج ملحق به زيد شود  نمي" امكان "رج، اما از طرف ديگر صفت خا
  گيرد؟ كه در خارج وجود ندارد صفت اشياء در خارج قرار مي

 پاسخ آن است كه اگر صفتي در خارج، وجودي عليحده و جدا از موصوف خود نداشته باشد 
توان گفت كه آن   صورت مي ، در اينبلكه در خارج موجود باشد به عين وجود موصوف خود

علت اين امر هم  شود گردد اما معروض آن واقع نمي موصوف در خارج متصف به آن صفت مي
   صفت است و يا از باب يا از جهت اعتباري بودن آن
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 دارند ولي ذاتا يكي هستند، لذا صفت   اين است كه صفت و موصوف در خارج مفهوما كثرت

 از موصوف خود ندارد، بلكه با به وجود آمدن موصوف آن هم بوجود وجودي مستقل و جدا
  . آيد مي

 و انتزاعي است نه   صفت امكان، يك امر اعتباري" زيد ممكن الوجود است "مثال در مثال 
 عليحده از وجود زيد داشت يا عارض  زيرا اگر يك امر حقيقي بود و وجودي يك امر حقيقي

منظور از انتزاعي بودن اين است كه اين امر انتزاع شده با آن  شد و يا معروض آن بر زيد مي
 از  امر منتزع عنه، دو واقعيت ندارند، بلكه داراي يك واقعيت هستند، منتهي ذهن ماست كه

ء گاهي   شده از يك شي اين مفاهيم انتزاع كند آنها دو واقعيت و دو مفهوم جداگانه انتزاع مي
 است و گاهي به صورت يك كثرت  ي و ديگري اعتباريبه اين صورت است كه يكي حقيق

مثال ما صفات  كند  مختلف، صفات مختلفي را انتزاع مي مفهومي است كه ذهن ما به اعتبارات
 واقعيت  شناسيم، ولي همه اينها يك  را براي خداوند مي... علم، قدرت،، متعددي مثل حيات

شود اما علم حق   ذات ما عارض ميحيات و علم و قدرت براي ما صفتي است كه بر است
  . 1 ذات او است، در اينجا عروضي وجود ندارد تعالي عين ذات او است، قدرت حق تعالي عين

 است " خارج "   و ظرف اتصاف" ذهن "گوييم ظرف عروض،  پس رمز اساسي در اينكه مي
 به چيزي  است كه اساسا چيزي اين است كه در واقع عروضي نيست، يعني حقيقت امر اين

ملحق نشده است تا بگوييم ظرف عروض چيست و ظرف اتصافش كجاست؟ خارج است يا 
 است اما ظرف " ذهن " بر زيد، " امكان " عروض  گوييم ظرف ذهن؟ پس وقتي كه مي

 در " كليت "نيست كه همان گونه كه .  است به اين معني" خارج " ، اتصاف زيد به امكان
 خود " كليت " نيز در ذهن عارض زيد شده است زيرا "ان  امك"ذهن عارض انسان شده 
پس   يك صفت ذهني براي زيد نيست" امكان " براي انسان اما  يك صفت ذهني است

  در اينجا صرفا حمل كردن دو مفهوم مغاير است بر يكديگر و ال غير" عروض "مقصود از 
 بر - " امكان "  ني يع- در حقيقت محمول " زيد، ممكن الوجود است "پس در مثال 

   كه درست است  عارض نشده است- " زيد " يعني -موضوع 
  

  :  پاورقي
يعني خود آگاهي ما عين   علم و آگاهي ما به ذات خود كه همان خودآگاهي ماست نيز همينطور است- 1

   خودآگاهي بر آن عارض شده است ذات ما است، نه اينكه ما ذاتي هستيم كه
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ياي حمليه بر موضوع حمل شده است، اما محمول در اينجا وجودي  محمول مثل همه قضا
 و نه در خارج وجودي  عليحده و جدا از موضوع خود ندارد پس و چون محمول نه در ذهن

پس اين كه حكماء در . 1 است عليحده و جدا از موضوع خود ندارد عارض بر موضوع نشده
اند و  نوعي مسامحه در تعبير به كار بردهاند   ناميده اينجا حمل محمول بر موضوع را عروض

  :كردند  صورت تعبير مي بهتر بود كه به اين
 كه وجودي جدا از   محمول يا عارض بر موضوع است و يا عارض بر موضوع نيستاز باب اين

 خارج " عروض و ظرف اتصاف هر دو  اگر عارض بر موضوع باشد يا ظرف. موضوع خود ندارد
اگر ظرف عروض و ظرف   است" ذهن " اتصاف هر دو   و ظرف است و يا ظرف عروض"

   باشد محمول از معقوالت اوليه است و اگر ظرف عروض و ظرف" خارج "اتصاف هر دو 
اما اگر محمول از باب   باشد محمول از معقوالت ثانيه منطقي است" ذهن "اتصاف هر دو 

در . ندارد عارض بر موضوع نباشداينكه نه در خارج و نه درذهن وجودي جدا از موضوع خود 
  . رود اين صورت محمول از معقوالت ثانيه فلسفي به شمار مي

 " ظرف عروض،  شود كه  گفته مي- يعني معقوالت ثانيه فلسفي -اين كه در قسم سوم : ثالثا
 " خارج " است درست نيست، زيرا آن چيزي كه موضوع در " خارج " و ظرف اتصاف "ذهن 

شود   و آن چيزي كه در ذهن به موضوع ملحق مي ت مصداق محمول استبه آن متصف اس
  . مفهوم محمول استدقت شود

 آنجا كه گفته ،  در اينجا به دو معني مختلف به كار رفته است" عروض "به عالوه كلمه . 
، حلول وجودي قصد " عروض "شود ظرف عروض و ظرف اتصاف هر دو خارج است، از  مي

شود ظرف عروض، ذهن و ظرف  و آنجا كه گفته مي طالح باب مقوالتشده استعروض به اص
  . ء خارج از ذات قصد شده است  معناي حمل شي" عروض "اتصاف، خارج است، از 

 ظرف عروض و  شود كه  گفته مي- يعني معقوالت ثانيه منطقي -اينكه در قسم دوم : رابعا
 يعني معقوالت -يرا در قسم اول ز  است خالي از اشكال نيست" ذهن "ظرف اتصاف هر دو 

   اتصاف هر دو خارج  شود ظرف عروض و ظرف  كه گفته مي-اوليه 
  

  : پاورقي
 زيد " مانند - است " خارج " حتي در آنجائي هم كه ظرف عروض و ظرف اتصاف، هر دو -1

ايم   وجود ندارد و ما فقط حكم كرده  عروض به معني عارض شدن چيزي بر چيزي- "قائم 
  اتحاد قيام و زيدبه 
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شود و محمول هم در   محمول مي  است، منظور اين است كه موضوع در خارج متصف به
 طوري كه وجود موضوع و وجود محمول در  گردد به خارج عارض بر موضوع و ضميمه آن مي

عين اين كه با يكديگر متحدند ولي از يك جنبه ديگر از هم متمايزند و آنچه بالذات ما بازاء 
حال اگر   خاصي از وجود است كه بر اصل وجود موضوع عالوه شده است مول است مرتبهمح

شود   مي  كه گفته- يعني معقوالت ثانيه منطقي -منظور از عروض و اتصاف در قسم دوم 
 باشد الزمه آن اينست   است همين معني" ذهن "ظرف عروض و ظرف اتصاف آنها هر دو 

 شدن هر حالي به محل خود، و  شده باشد نظير ضميمهكه محمول در ذهن ضميمه موضوع 
 نفساني باشد ولي يك  حال آنكه هر چند مانعي ندارد كه يك حقيقت نفساني داراي عرض

 شدن يك وجود غير ذهني به آن  مفهوم ذهني از آن جهت كه ذهني و قياسي است ضميمه
ء خارجي  هني يك شيمعني ندارد و البته واضح است كه هيچ يك از اين عوارض وجود ذ

شود مانند   كه به عنوان مثال براي قسم دوم آورده مي دانيم مواردي به عالوه ما مي نيستند
 انسان، يك حقيقت نفساني نيست كه ضميمه وجود انسان در ذهن شده  كليت و نوعيت براي

 ديگر باشد بلكه كليت انسان به معني اطالق و رهائي و عدم تقيد مفهوم انسان به هر چيز
نمايند و آن را به عنوان يك  است و اينكه احيانا اين اطالق و كليت را تعبير به ارسال مي

گيرند و به اصطالح بين ال بشرط قسمي و ال بشرط مقسمي به اين  معني وجودي در نظر مي
در حقيقت  درست نيست ايم گذارندهمچنانكه در محل خود اثبات كرده طريق فرق مي

تر است به معقوالت ثانيه خاص فلسفي تا   منطقي شبيه معقوالت ثانيهتوان گفت كه  مي
 اتصاف يك موضوع در ذهن به معقوالت ثانيه منطقي شباهتش به  معقوالت اوليه، يعني

بيشتر  " شيئيت " و " امكان " مانند - موضوع به معقوالت ثانيه خاص فلسفي  اتصاف يك
  . عقوالت اوليهاست تا شباهت آن به اتصاف يك موضوع به م

اكنون با توجه به اين ايرادات، توجيه نسبتا صحيحي براي اين نظريه و اين گونه تعريف و 
 " و " وجود محمولي "، " عروض "تقسيم معقوالت وجود دارد و آن اينكه بگوئيم مقصود از 

شود  يعني آنجا كه گفته مي  است" وجود رابط " "   اتصاف" و مقصود از "وجود نفسي 
  وجود نفسي" است، و مقصود اينست كه ظرف " خارج " اتصاف هر دو  رف عروض و ظرفظ
  و
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 عروض و ظرف  شود ظرف  است، آنجا كه گفته مي" خارج " هر دو "وجود رابط   ظرف
 " وجود رابط " و ظرف " وجود نفسي "اتصاف هر دو ذهن است، مقصود اينست كه ظرف 

 خارج " و ظرف اتصاف، " ذهن "شود ظرف عروض،  مي است، آنجا كه گفته " ذهن "هر دو 
  . 1 خارج است" وجود رابط " ذهني و ظرف " وجود نفسي " است مقصود اينست كه ظرف "

 توجيه هم خالي  اين يك توجيه نسبتا صحيحي بود براي اين مطلب، اما واضح است كه اين
 " چه مناسبتي وجود رابط به نام  به زيرا بنابراين توجيه اوال معلوم نيست كه از اشكال نيست

ثانيا با قبول اين   ناميده شده است" عروض " نام   و وجود نفسي و محمولي به"اتصاف 
زيرا هر  شود  اين نظريه و اينگونه تعريف و تقسيم معقوالت بر طرف نمي توجيه باز هم اشكال

اش منحصر به  سيدر ذهن وجود نفسي ندارد و وجود نف چند بعضي از امورمثل ذات واجب
هم  كنند هايي كه خود قوم براي قسم اول ذكر مي خارج است ولي ساير امورمانند همان مثال

در خارج وجود نفسي دارند و هم در ذهن و به اصطالح ظرف عروضشان هم ذهن است و هم 
شود و آن  شود، زيرا قسم چهارمي به آن افزوده مي پس در حقيقت، تقسيم، رباعي مي خارج

  .  هم ذهن است و هم خارج كه ظرف عروضاين
شود، مفاهيمي مثل ابوت و بنوت و امثال  هايي كه براي قسم سوم آورده مي ثالثا در مثال. 

 و ،2شود  ثانيه فلسفي خوانده مي گردد و اين معاني اضافي از قبيل معقوالت اينها نيز ذكر مي
 كرديم اين معاني از معقوالت اوليه حال آنكه مطابق تعريفي كه ما از معقوالت ثانيه فلسفي

هستند و فرضا ما توجيه اخير رابپذيريم و مقصود از اتصاف را وجود رابط و مقصود از عروض 
 بدانيم باز هم بايد ابوت و بنوت را از معقوالت اوليه بدانيم نه از معقوالت ثانيه،  را وجود نفسي

وانند موجود يا معدوم باشند و چنانكه ت زيرا هر يك از آنها ماهيات مستقلي هستند كه مي
  . دانيم به اتفاق قوم مقوله اضافه يكي از مقوالت نه گانه عرضيه است مي

يكي بيان : پس از ذكر ايرادات وارد بر نظريه حكماء اكنون دو مطلب ديگر بايد گفته شود
يه فلسفي و ديگر مناط معقوالت ثانيه منطقي و بيان فرق آنها با معقوالت اوليه و معقوالت ثان

  بيان رابطه هر يك از معقوالت اوليه و معقوالت ثانيه منطقي و
  

  : پاورقي
شود برخي   بحث مي  در كتب مفصل فلسفي نيز آنجا كه از نحوه وجود معقوالت ثانيه فلسفي- 1 

  .  ندارندمعتقدند كه اين معاني در خارج وجود رابط دارند، و ليكن وجود نفسي فالسفهمانند صدرالمتألهين
  . 64 صفحه 2، مقوله مضاف، جلد " اسفار ":  رجوع شود به-  2
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  .  خارجيه و قضاياي ذهنيه و قضاياي حقيقيه  معقوالت ثانيه فلسفي با قضاياي
ما در مورد مطلب اول بايد گفت تعريف معقول اولي همان است كه قبال بيان شد، خواه آنكه 

 و حيوان و شجر و يا حقيقت نفساني باشد مثل مصداق آن حقيقت خارجي باشد مثل انسان
 ثاني فلسفي آن است كه صفت و حكم موجود  و اما معقول لذت و درد و محبت و كراهت

خارجي باشد بما هو خارجي، و خودش موجود خاصي از موجودات نباشد مثل وجود و عدم و 
 مثل معقول ثاني و اما معقول ثاني منطقي آن است كه. وجوب و امكان و امتناع و غيره

   صورت موجود خاصي از موجودات خارجي يا نفساني اين جهان نيست بلكه صفت فلسفي
خاصي است از صفات موجودات، لكن صفت وجود ذهني بما هو ذهنيبا صفات موجودات 

پس معقوالت ثانيه منطقي با معقوالت ثانيه فلسفي در اين جهت . نفساني اشتباه نشود
 نيستند و ذهن آنها را به عنوان حالت ماهيات  اهيات موجودات خاصيمشتركند كه صور و م

 كه معقوالت ثانيه فلسفي حالت ماهياتند به ماهي خارجيه و  كند و فرقشان اينست درك مي
توان حدس زد كه معقوالت ثانيه فلسفي را  و از اينجا مي.  ماهياتند بماهي ذهنيه اينها حالت

توانيم   ثانيه منطقي، يعني ما طبق مشرب خودمان نمي والتبايد اختصاص دهيم به غير معق
 -  فلسفي تعريف جامعي بكنيم كه شامل معقوالت ثانيه منطقي هم بشود  براي معقوالت ثانيه

 سلبي در آورده   مگر اينكه تعريف را به شكل-اند  همچنانكه قوم طبق مشرب خودشان كرده
  . ي فلسفي است، و فيه ما ال يخفيو بگوييم آنچه معقول اولي نيست معقول ثان

دهند و يك   مي بينيم ما سواي معقوالت اوليه دو دسته متمايز را تشكيل بعد از آنكه ما مي
 ديگر حاالت موجودات  دسته، حاالت موجودات خارجيه به ماهي خارجيه است و يك دسته

گانه تعريف كرده و اي را جدا اي نداريم از اينكه هر دسته ذهنيه بما هي ذهنيه است چاره
براي هر دسته اصطالح خاصي داشته باشيم و بهترين اصطالحات همان اصطالح منطقي و 

  . فلسفي است كما ال يخفي
 معقول " فلسفي،  و ظاهر اينست كه قد ما هم كه احيانا به معاني منطقي و گاهي به معاني

ز آنها معقول اولي يك معناي اند دو اصطالح متباين كه در قبال هر يك ا  اطالق كرده"ثاني 
اند اما شباهت و وجه   هر چند تفصيال بيان نكرده اند، بلكه آنان خاص پيدا كند نداشته

اند و آن اينكه هيچيك از اين دو دسته معقوالت، از  كرده  درك مي اشتراكي بين اين دو دسته
  اند  ماهيات و صور اوليه نيستند بلكه احكام صور اوليه سنخ
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و معلوم هم نيست كه قد ماي فالسفه معقول ثاني را به   تفاوت دارند ند خودشان با هم هر چ
   .1اند  معناي اعم از معقوالت ثانيه منطقي اطالق كرده يك

فرمايد كه قضايائي كه از معقوالت ثانيه  اما در مورد مطلب دوم، حاجي بيش از اين نمي
 از معقوالت ثانيه فلسفي   قضايائي كه است و" ذهنيه "شود، قضاياي  منطقي تشكيل مي

اما قضاياي حقيقيه را به معقوالت ثانيه فلسفي .  است" حقيقيه "شود قضاياي  تشكيل مي
كند و نيز از  كند و قضاياي ذهنيه را نيز به معقوالت ثانيه منطقي منحصر نمي منحصر نمي

ولي . برد نه قضايا نام نمي آنها با قسم خاصي است از اقسام سه گا معقوالت اوليه و رابطه
 ذهنيه   اين است كه معقوالت ثانيه منطقي منحصر است به قضاياي ذهنيه و قضاياي حقيقت

 خارجيه و حقيقيه ممكن  نيز منحصر است به معقوالت ثانيه منطقي، اما هر يك از قضاياي
  .  ثانيه فلسفي تشكيل شود است از معقوالت اوليه باشد و ممكن است از معقوالت

  
   از معقوالت ثانيه فلسفي است" امكان " و " شيئيت "

   معقول ثان جا بمعني ثان           فمثل شيئيه او امكان
 خواجه نصير  چون. كند به ايرادي كه بر خواجه وارد شده است حاجي در اينجا اشاره مي

والت ثانيه  دو را از معق الدين طوسي هنگامي كه به مفهوم شيئيت و امكان رسيده است آن
آگاهي   معقوالت ثانيهمنطقي و فلسفي شمرده است، و برخي از حكما كه از دو اصطالح

اند بر محقق طوسي ايرادي   معقوالت ثانيه آشنائي داشته نداشته و تنها با اصطالح منطقي
اند شيئيت و امكان، معقول ثاني نيستند، زيرا اگر معقول ثاني بودند بايد  وارد كرده و گفته

  . گرفتند  منطقي قرار مي زو مسائلج
   گويد معقول ثاني دو اصطالح سپس حاجي در مقابل ايراد آنها پاسخ داده و مي

  
  :پاورقي

گفتيم كه معقول ثاني   در اينجا بايد به اين نكته اشاره شود كه ما در تعبيرات خود مي- 1 
و : كه اصال وجود نداردگفتيم  آن است كه از خود وجود خاص و تعين خاصي ندارد ولي نمي

 " و " وجوب " و " وجود "گوئيم اين البته روي نظريه اصالت وجودي ما است كه مثال مي
، وجود خاص و تعين خاص در مقابل ساير موجودات ندارد، ولي البته يك فيلسوف "وحدت 

  هيات موجوداتما" احكام "تواند بگويد كه معقول ثاني آن است كه صرفا از  اصالت ماهوي مي
  . است و خودش به هيچ وجه واقعيت و ما بازائي ندارد
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معقول ثاني به اصطالح منطقيين و معقول ثاني به اصطالح فالسفه و مقصود محقق :  دارد
 معقوالت ثانيه فلسفي  طوسي از اينكه گفته است شيئيت و امكان از معقوالت ثانيه است

  . است نه معقوالت ثانيه منطقي
اند كه شيئيت و امكان از معقوالت ثانيه  ر اين مورد كه تشخيص دادهپس سخن آنها د

 اين قبيل مفاهيم جزو معقوالت  منطقي نيستند درست است اما از طرف ديگر بايد بدانند كه
اگر شما به كتابي كه روي ميز است . گيريم  را در نظر مي" شيئيت "مثال . اوليه هم نيستند

 را " چيزي بودن " يا " شيئيت "، مفهومي به نام "چيزي است  اين، "اشاره كرده و بگوئيد 
اگر شيئيت معقول اولي باشد بايد عروض شيئيت بر كتاب و اتصاف . ايد بر كتاب حمل كرده

 كه قيام را بر زيد حمل " زيد قائم "كتاب به شيئيت هر دو در خارج باشدهمانطور كه در 
 "آيد كه در خارج دو  ارج باشد پس الزم مي بايد در خ و چون عروض. كنيم چنين است مي

گوئيم آيا  اكنون اگر چنين است مي.  وجود كتاب و يكي وجود شيئيت  باشد، يكي"وجود 
ء نيست الزم   شي ء هست يا نه؟ و اگر بگوئيم ، شي" شيئيت "خود كتاب قبل از اتصاف به 

ء  توان يافت كه شي  را نمي آيد كه شيئيت از امور عامه نباشد و حال آنكه هيچ موجودي مي
ء هست اما شيئيت بر آن  و اگر بگوئيم شي.  باشد"ء   ال شي"نباشد، و محال است كه كتاب 
كنيم كه آيا قبل از اينكه اين شيئيت بر آن عارض شود   مي عارض شده است باز نقل كالم

ي كه شيئيت بر او ء بوده است يا نه، اگر بگوئيم بلي، داراي شيئيت بوده است به اين معن شي
. كنيم و همين طور الي غير النهايه عارض شده است باز هم نقل كالم به اين شيئيت سوم مي

 نهايت شيئيت داشته  ء بي آيد كه يك شي انجامد و الزم مي پس اين فرض هم به تسلسل مي
پس . توان گفت  مي" امكان "نظير همين بيان را در مورد . باشد و آخر هم به جائي نرسد

 نه از معقوالت ثانيه منطقي هستند و نه از معقوالت " و امكان " شيئيت "مفاهيمي از قبيل 
  .  ناميديم اوليه، لذا در دسته ديگري از معقوالت قرار دارند كه ما آنها را معقوالت ثانيه فلسفي
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  9غرر 
   انقسام وجود به مطلق و مقيد

  
   اطالق و تقييد قسمكال من           ان الوجود مع مفهوم العدم

  وجود و مفهوم عدم هر يك از اطالق و تقييد
  اطالق،:  ديگر به عبارت. كند را قسمت مي

  و. يا اطالق وجود است و يا اطالق عدم
  تقييد نيز يا تقييد وجود است يا تقييد عدم

  
شوند به دو قسم   مي مقصود از اين بيت، اين است كه هر يك از وجود و عدم منقسم: شرح

  :شود  حاصل مي پس دو تقسيم است و مجموعا چهار قسم. طلق و مقيدم
  .  وجود مطلق و وجود مقيد

  . عدم مطلق و عدم مقيد
 وجود مطلق، وجودي است كه در قضاياي بسيطه، ": در تعريف وجود مطلق گفته شده است

دي  وجود مقيد، وجو":  است  و در تعريف وجود مقيد گفته شده". شود محمول واقع مي
 و در تعريف عدم مطلق گفته شده است ". شود است كه در قضاياي مركبه، محمول واقع مي

 و در تعريف عدم مقيد گفته شده است " وجود مطلق   عدم مطلق، عبارت است از رفع": كه
  . " عدم مقيد، عبارت است از رفع وجود مقيد ": كه
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  :براي توضيح بيشتر مطلب ذكر چند مقدمه الزم است
  

   مقدمه اول
  .  بسيطه و مركبه اند به دو قسم قضاياي  منطقيين، قضاياي حمليه را از يك نظر تقسيم كرده

 " وجود "اي است كه موضوعش يكي از مفاهيم و ماهيات و محمولش  قضيه بسيطه، قضيه
. 1 و امثال اينها" عدد موجود است " و " انسان موجود است ": گوئيم است مانند اينكه مي

ين گونه قضايا ما صرفا در مقام بيان هستي و نيستي اشياء هستيم و خواسته ما اين است در ا
  . ء موجود است يا معدوم است  يا بفهمانيم كه فالن شي كه بفهميم

 و آن را موضوع  اي است كه يك معني و مفهومي را مفروض الوجود گرفته قضيه مركبه، قضيه
كنيم به نفي  ثبوت صفتي از براي او و يا حكم ميكنيم به  دهيم و سپس حكم مي قرار مي

كه در اين قضيه، انسان را مفروض  2" است   انسان كاتب": گوئيم صفتي از او مانند اينكه مي
كنيم كه اين  كنيم و سپس حكم مي  صفتي از صفات او بحث مي الوجود گرفته و درباره

و وجود دارد و يا از او منتفي  نامش انسان است صفت نويسندگي براي ا حقيقت موجود كه
  .  است

 گاهي در مقام  دانيم كه بديهي است كه اين دو قسم قضيه با يكديگر متفاوتند و ما خود مي
 هستي آنها نداريم، بلكه هستي  ادراك و يا بيان هستي و نيستي اشياء هستيم و گاهي نظر به

 3معموال در علوم. ات آنها هستيم بيان صفتي از صف آنها را مفروض و محقق گرفته و در مقام
  مثال در علم. كنند گيرند و از احكام و حاالت آن بحث مي يك حقيقتي را مفروض الوجود مي

 و از  شود بلكه هستي آن فرض شده  بحث نمي" كم متصل "هندسه از هستي و نيستي 
 و علم " عدد "  همچنين است علم حساب نسبت به. شود حاالت و احكام آن سخن گفته مي

 و همچنين ساير علوم " حيوانات " و حيوان شناسي نسبت به " بدن انسان "طب نسبت به 
   است كه و معموال فلسفه. نسبت به موضوعاتشان

  
  : پاورقي

  . " عنقا، موجود نيست ": گوئيم  و مانند اينكه مي- 1
  " حجر، كاتب نيست ": گوئيم  و مانند اينكه مي- 2
   بكار رفته است" فلسفه " در مقابل " علوم "  در اينجا اصطالح- 3
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  . كند  مستقيما از هستي و نيستي اشياء بحث مي
به هر حال اين دو سنخ قضيه وجود دارد و به عقيده منطقيين فرق اين دو قسم قضيه از 

قضاياي بسيطه گاهي .  است لحاظ بساطت و تركب است به تفصيلي كه در منطق گفته شده
 مفاد ليس "و  در قضاياي موجبه" مفاد كان تامه "   و يا به نام"بسيطه  1 هليات"به نام 

  . 2شود نيز خوانده مي در قضاياي سالبه"تامه 
  

  : مقدمه دوم
 دو قسم موجبه و  اند به دانيم در منطق، قضايا را از يك نظر ديگر تقسيم كرده چنانكه مي

 و -مانند ابن سينا –دماء از فالسفه اما در اينكه مفاد قضاياي سالبه چيست بين ق. سالبه
 نظري است كه در كتب مبسوطه  طبقه متأخر از اينها تا حدود قرن يازدهم هجري اختالف

آنچه كه مطابق تحقيق است و قدماء فالسفه اسالمي و همچنين طبقاتي از . بيان شده است
ين است كه قضيه اند ا فالسفه اسالمي كه نزديك به زمان ما هستند، آن را انتخاب كرده

پس قضيه سالبه بسيطه مفادش جز رفع .  ايجابي مفاد ديگري ندارد سالبه، جز رفع نسبت
  به معناي خاصي كه در محل خود بايد گفته.  موجبه بسيطه چيز ديگري نيست مفاد قضيه

  . و مفاد قضيه سالبه مركبه هم جز رفع نسبت قضيه موجبه مركبه چيز ديگري نيست شود
  

  :وممقدمه س
بينيم كه محمول، وجود مطلق است  كنيم مي  هنگامي كه به مفاد قضاياي بسيطه تو چه مي

كنيم  ، و هنگامي كه به مفاد قضاياي مركبه توجه مي" انسان هست ": گوئيم مانند اينكه مي
انسان كاتب : گوئيم بينيم مثل اين است كه محمول، وجود مقيد است مانند اينكه مي مي

   پس فرق است" انسان، هست كاتب ": ايم گفته، كانه "است 
  

  : پاورقي
  .  استفهامي مشتق شده است" هل " هليه، مصدر انتزاعي است كه از - 1
در " مفاد كان ناقصه " و " هليات مركبه " به همين ترتيب قضاياي مركبه گاهي به نام -2 

  . شود خوانده مي در قضاياي سالبه" مفاد ليس ناقصه "و  قضاياي موجبه
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، در هر دو " انسان، هست كاتب ":  و يا اينكه بگوئيم" انسان هست ":  بين اينكه بگوئيم
ايم، لكن در يك مورد هستي مطلق را محمول قرار   را محمول قرار داده"   هستي"مورد 
 كه در قسم دوم،  توان گفت ايم و در مورد ديگر، هستي مقيد را، گر چه از نظر ديگر مي داده
 " رابط " است و وجود فقط " كاتب " نيست بلكه محمول همان " وجود "سا محمول، اسا

  .  اين بحث در اينجا نيست و به هر حال جاي. قرار گرفته است
پس از ذكر اين مقدمات، معني آنچه در تعريف وجود مطلق و وجود مقيد و عدم مطلق و 

 تقسيم درباره عدم خالي از  اينو ضمنا واضح است كه . گردد عدم مقيد گفته شد روشن مي
مطلق و مقيد، : شود به دو قسم زيرا در مواقع و نفس االمر، عدم منقسم نمي. مسامحه نيست

بلكه آنچه داريم عدم وجود مطلق و عدم وجود .  مقيد نداريم يعني واقعا عدم مطلق و عدم
 كه  استيا عدميمقيد است و البته واضح است كه فرق است بين عدمي كه خود، عدم مطلق 

 كه آن چيز مقيد  با عدم چيزي كه آن چيز مطلق استيا عدم چيزي خود، عدم مقيد است
 ناشي شده كه عقيده آنها در باب  و ظاهر اين است كه اين تعبير از ناحيه كساني. است

  .  انتخاب كرديم مغاير است قضاياي سالبه با آنچه كه ما در مقدمه دوم
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   12غرر 
   و ثبوت و شيئيتمساوات وجود

  
  ء لدينا االيسا  قد ساوق الشي         ما ليس موجودا يكون ليسا
  من الوجود و من النفي العدم         و جعل المعتزلي الثبوت عم

  و قولهم بالحال كان شططا        في النفي و الثبوت ينفي وسطا
  و شبهات خصمنا مزيفه          نفي ثبوت معهما مرادفه

  .  است" نيست محض "موجود نيست، آنچه كه 
  . ، مساوي است" موجود " و "ء   شي"  اسالمي در نزد ماحكماي

  و معتزلي ثبوت را اعم از وجود، و
  .  آورد عدم را اعم از نفي، به حساب

  واسطه بين ثبوت و نفي را نفي معتزلي
  .  ناصواب است" حال "و سخن متكلمين در مورد . كند مي

  دم و وجود مرادفنفي و ثبوت با ع
  . و شبهات خصم ما مردود است. است

 
  . شود در اينجا قسمتي از احكام عدم و معدوم ذكر مي: شرح
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 و وعائي از اوعيه  شك نيست كه عدم، عينيت واقعي ندارد يعني بدون شك در ظرفي از ظروف
لت وجود شود و مطابق آنچه در مبحث اصا واقع، از براي عدم، يك مصداق واقعي يافت نمي

شود و بنابراين عدم در دفتر  گذشت از براي هيچ چيزي غير از وجود مصداق واقعي يافت نمي
 وجود " در ذهن ما مفهومي دارد كه مغاير با مفهوم " عدم " بدون شك،  واقع حسابي ندارد ولي

هوم  است و همانگونه كه مفهوم وجود زائد بر ماهيت است مف" ماهيات "نيز مغاير با مفاهيم 
عدم نيز چنين است و هر يك از دو مفهوم وجود و عدم بالضروره مغاير با يكديگرند و بالضروره 

، موضوع و يا محمول آن قضايا قرار " معدوم " يا " عدم "  كند كه ذهن احكامي صادر مي
 دخالت "   معدوم" و " عدم "توان گفت كه قضايائي كه در تركيب آن قضايا،  و نمي. گيرد مي
پس تصورات .  دخالت دارد" موجود " و " وجود "رد كمتر است از قضايائي كه در تركيب آنها دا

 " و " عدم " آميخته با يك سلسله ماهيات است آميخته به  هاي ذهني ما همانطور كه و انديشه
 هر چند در دفتر واقع و نفس - همانند ماهيات - " معدوم " و " عدم "پس .  نيز هست"معدوم 

 "هاي   دارد و ما در پاورقي ر حسابي ندارد ولي در دفتر انديشه سازي ذهن حساب مهمياالم
تا هنگامي كه ذهن و طرز انديشه سازي ذهن را : ايم كه  گفته"اصول فلسفه و روش رئاليسم 

  .  به معناي واقعي داشته باشيم، توانيم فلسفه ايم نمي كامال نشناخته
مرحله عين و واقع نقشي ندارد، ولي از اركان ضروري به عبارت ديگر عدم و معدوم در 

شناخت و معرفت است، همانطور كه بدون تصور وجود و عدم و كليت و جزئيت و ساير 
 بدون تصور عدم و معدوم هم شناخت  معقوالت ثانيه فلسفي و منطقي شناخت ناميسر است

  . ناميسر است
انديشه سازي ذهن و نقش آن در  در طرز " معدوم " و " عدم "اكنون كه به اهميت 

  .  پردازيم شناخت بشر اشاره شد به مسائل مربوط به عدم و معدوم مي
  

  : مسأله اول
 ثابت و منفي و  شود به  يكي از مسائل مربوط به عدم و معدوم اين است كه عدم منقسم نمي

 " محض  نيست"به عبارت ديگر هر چيزي كه معدوم است خواه ممكن باشد و خواه ممتنع، 
و . و منفي است و همانطور كه وجود درباره او صادق نيست ثبوت هم درباره او صادق نيست

  به عبارت ديگر زيادت و مغايرت ماهيت با وجود فقط در ذهن
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 است و بس و در خارج بين وجود و ماهيت، مساوقت و عينيت است و ماهيت از وجود 
ك از وجود، عينيت و ثبوت و تقرري دارد و  قول به اينكه ماهيت منف پس. انفكاكي ندارد

  . درست نيست 1احكامي بر آن مترتب است
 آنها را در بن  ولي برخي از متكلمين معتزلي به سبب دچار شدن به بعضي از اشكاالتي كه

اند به اينكه بين وجود و ثبوت و نيز بين عدم و منفي فرق  بست قرار داده است قائل شده
معدوماتي كه يك نوع تقرر و :  معدومات بر دو قسم است اند به اينكه است و لذا معتقد شده

 آنان  به عقيده.  معدوميت دارند و معدوماتي كه هيچگونه ثبوت و تقرري ندارند ثبوتي در عين
  . ممكنات معدومه از قسم اول و ممتنعات از قسم دومند

  . كند  پيدا مي  دو صورت" چيزي موجود نيست "گوئيم  گويند وقتي كه ما مي متكلمين مي
  .  چيزي هست و موجود نيست- 1
  .  چيزي نيست كه موجود نيست- 2

 و " زيد ثابت است " و يا " زيد موجود است "و لذا معتقدند كه فرق است بين اينكه بگوئيم 
 " ثبوت ". " زيد منفي است " و يا "   زيد معدوم است"نيز فرق است بين اينكه بگوئيم 

يعني اشيائي .  نيست، بلكه ثبوت اعم از وجود، و ثابت اعم از موجود است"جود  و"مترادف 
رود هم موجود   مي مثال زيدي كه االن در كوچه و خيابان راه.  ثابتند يا موجودند يا معدوم كه

 الباري كه يك امر محال است هم  اما شريك. است و هم ثابت، و نه منفي است و نه معدوم
اما انسان دو سر كه امري است .  است و نه موجود دوم، زيرا نه ثابتمنفي است و هم مع

  :بنابراين به عقيده متكلمين.  است ولي منفي نيست ممكن و غير محال، معدوم
  .  است و هم معدوم  هر ماهيتي كه ممتنع است نه ثابت است و نه موجود، بلكه هم منفي- 1
پس اشياء موجود، هم . ت هم هست هر ماهيتي كه ممكن است و موجود است ثاب- 2

  . موجودند و هم ثابت و قهرا نه معدومند و نه منفي
  پس چنين.  هر ماهيتي كه ممكن است ولي موجود نيست مسلما ثابت است- 3
  

  :پاورقي
در قطب  گويند ماهيت منفك از وجود، ثبوت و تقرري دارد  اين نظريه متكلمينكه مي- 1 

گويند ماهيت و وجود حتي در ذهن نيز   مي به آنها است كهمخالف آن نظريه ديگر منسوب 
  . عينيت و وحدت دارند
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  .  ماهياتي گر چه معدومند ولي منفي نيستند
اما بين ثبوت و  1پس بين وجود و ثبوت و نيز بين نفي و عدم، عموم و خصوص مطلق است

  :زيرا 3 و 2عدم، عموم و خصوص من وجه است
  . رود زيدي كه اكنون در خيابان مي: د مانند بعضي از ثابتها موجودن-1
  . انسان دو سر:  بعضي از ثابتها معدومند مانند-2
  . شريك الباري: مانند.  بعضي از معدومها منفي هستند- 3

 كه موجود  اما از نظر حكماء مسلم است كه وقتي چيزي موجود نيست قطعا چيزي نيست
 مرادف يكديگرند و ، و لذا وجود و ثبوت. نيست نه اينكه چيزي هست ولي موجود نيست

از .  يكديگرند و فرقي بين آنها نيست فرقي بين آنها نيست همچنانكه عدم و نفي نيز مرادف
زيرا اشيائي كه .  حرفي است پوچ و غير منطقي نظر حكماء تفكيك بين وجود و ثبوت

ء  جود نيست، اصال ال شي كه مو ء نيستند، چيزي اند اصوال شي متكلمين آنها را منفي دانسته
و لذا در مورد چيزي كه موجود نيست ديگر . مطلق است و اطالق لفظ ثبوت بر آن غلط است

  . شود كه آيا ثابت است و موجود نيست و يا اينكه ثابت هم نيست اين بحث مطرح نمي
توان گفت كه اين بحث، يك بحث لفظي است و مربوط به لغت است كه  از يك نظر ديگر مي

 يكديگرند و يا اينكه ثبوت، اعم از  ثال در لغت، آيا وجود و ثبوت و نيز عدم و نفي مرادفم
 واضح است كه اگر بحثي صرفا جنبه لغوي داشته باشد  البته. وجود و عدم اعم از نفي است

اما اين بحث، صرفا جنبه لفظي .  بلكه مربوط به لغت است و بس مربوط به فلسفه نيست
 معلوم ،4دهد هاي متكلمين نيز وفق مي ه در شروع اين بحث گفتيم و با گفتهندارد و از آنچ

 پس ،شود كه اين بحث مربوط است به مغايرت و انفكاك ماهيت از وجود در ظرف خارج مي
جدا جنبه معنوي دارد و مقصود از آن اين است كه آيا ماهيات ممكنه در عين اينكه معدوم 

اي از مراتب نفس االمر را  باشند و مرتبه أ برخي آثار مياي هستند كه منش هستند به گونه
  اند يا نه؟ اشغال كرده

  
  : پاورقي

اي معدوم است ولي هر  و نيز هر منفي.  يعني هر موجودي ثابت است اما هر ثابتي، موجود نيست-  1 
  . معدومي منفي نيست

  .  يعني بعضي از معدومات، ثابت و بعضي از ثابتات، معدومند-  2
  .  و بين وجود و منفي، تباين است-  3
  .  رجوع شود به محصل فخر رازي و غيره- 4

  :مسأله دوم
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ا ي   يكي ديگر از مسائل مربوط به عدم و معدوم اين است كه آيا بين وجود و عدم واسطه
  :اند معدوم بر دو قسم است  گفته هست يا نه؟ در مسأله اول، عقيده معتزله را بيان كرديم كه

 موجود نيستند ولي  كه عبارت است كه از كليه معدومات ممكن، كه گر چه:  ثابت معدوم- 1
  . ثابت هستند

  .  موجودند و نه ثابت كه عبارت است از كليه معدومات ممتنع كه نه:  معدوم غير ثابت- 2
  الثابت"و بنابراين قهرا وجود را در مقابل عدم و ثبوت را در مقابل نفي قرار داده و به مصداق 

 المعدوم اما " از وجود است و نيز به مصداق  اند ثبوت اعم  گفته"اما موجود و اما معدوم 
در اين نظريه، حد وسطي ميان وجود و . اند عدم، اعم از نفي است  گفته"منفي و اما ثابت 

. معدوم ثابت، معدوم منفي: دانند شود و فقط معدوم را بر دو قسم مي  نمي عدم فرض
گويند ثابت بر دو قسم  شود و فقط مي  نمي  نفي و ثبوت هم حد وسطي فرضهمچنانكه ميان

  .  است، ثابت موجود، ثابت معدوم
.  قائل هستند اما برخي ديگر از معتزله نظريه ديگري دارند و ميان وجود و عدم حد وسطي

 1"  ما ليس بموجود فهو ليس مطلقا": اند اين دسته از متكلمين، نظريه حكماء را كه گفته
گويند برخي از اشياء هستند كه نه موجودند و نه معدوم، بلكه واسطه بين  نفي كرده و مي

 است كه كسي قائل نيست كه مطلقا بين وجود و عدم واسطه  البته واضح. موجود و معدومند
 ممكن است كه نه موجود باشد و نه معدوم، بلكه صرفا در بعضي از  هست يعني هر چيزي

 موجودند و نه معدوم،  اند كه اين صفات نه به اين نتيجه رسيده فات انتزاعي موجوداتص صفات
  . اند  ناميده" حال "ها را اصطالحا  اين واسطه

  
  :  پاورقي

به عبارت ديگر .  است" نيست محض "ء،   يعني هر آنچه موجود نيست، پس آن شي- 1
  . تصور نيستچيزي نيست كه موجود نيست، و لذا بين وجود و عدم حد واسطي م
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  :نقد نظريه معتزله
واضح البطالن است و لذا   دوم بيان شد  هر دو نظريه معتزلهكه در ضمن مسأله اول و مسأله

 بر آيد زيرا كه معدوم از آن جهت كه معدوم است منشأ  ارزشي ندارد كه كسي در مقام برهان
   و نيز محتاج به برهانهيچ اثري نيست و هيچگونه كينونت و واقعيت و نفس االمريت ندارد

تواند نه موجود باشد و نه معدوم زيرا در محل خود  نيست كه اثبات شود كه يك چيز نمي
 اجتماع نقيضين، اول االوائل  ثابت شده است كه امتناع ارتفاع نقيضين و همچنين امتناع

اسخ به تنها چيزي كه در اينجا سخن گفتن درباره آن ارزش دارد پ. وابده البديهيات است
 از متكلمين را در بن بست قرار داده و ناگزيرشان ساخته است  هائي است كه اين دسته شبه

 بحث  اما پيش از مطرح كردن اين شبهات. هاي واضح البطالني را ارائه دهند  نظريه كه چنين
 برخي از علما  شود كه كنيم و آن اينكه چگونه مي ديگري را به عنوان مقدمه بيان مي

 نيست گاهي به نظرياتي  مندان كه در فضل و دانش آنها هيچگونه شك و ترديديودانش
. ها ي عادي نيز واضح و آشكار است  انسان گردند كه بطالن آن نظريات حتي براي معتقد مي

  زيرا علما و دانشمندان همچون. پاسخ آن است كه چنين امري باعث تعجب و شگفتي نيست
 رسيدن به قله كوه  اري از راه پر پيچ و خم كوهستان را برايرهرواني هستند كه مسافت بسي

اند و لذا لغزش آنان به همان اندازه بزرگ و خطرناك است و اي بسا به دره  طي كرده
   وشوند  كه به چنين سقوطي دچار نمي اما افراد عادي .1هولناكي سقوط كنند

  
  :پاورقي

 در -الف : كنيم  است ذكر مي ا كه بشر به آن دچار شدههائي ر  براي مثال چندين نمونه از لغزشگاه- 1 
 يعني آيا در ذات خدا كه فاطر آسمانها و "   أفي اهللا شك فاطر السموات واالرض": قرآن مجيد آمده است

زيرا بشر با . زمين است شك داريد؟ مراد اين است كه در اين موضوع، جاي هيچگونه شك و ريبي نيست
كند و آن قدر اين موضوع واضح و آشكار است  ي خود اين مطلب را درك ميهمان فطرت اصيل و عموم

اكنون اگر كسي بگويد پس چرا اينهمه مردم در اين موضوع و يا . كه شك و ترديد در آن راه ندارد
شك : گوئيم  مي اند در پاسخ كنند و حتي برخي منكر اين حقيقت روشن شده  نظير آن شك مي موضوعاتي

ها خارج  اند از آن بن بست  است كه نتوانسته هائي  گونه مسائل بخاطر برخورد به بن بستو شبهه در اين
 اينكه  بشر، در مسأله خدا، از باب.  ناداني و عدم آگاهي خود اعتراف كنند اند كه به شوند و نيز حاضر نشده

كبات را تجزيه كرده در بين مخلوقات به جستجو و كاوش پرداخته و مثال در باب عناصر تحقيق كرده، مر
  و به اين مطلب رسيده كه بيش از چهار عنصر اصلي آب و هوا و خاك
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اند تا سقوط كنند بلكه در پاي   نكرده مانند از آن جهت است كه اصال مسافتي را طي  صحيح و سالم مي
  . پردازيم  اكنون به طرح شبهات معتزله و پاسخ آنها مياند كوه توقف كرده

  :پاورقي
تر شدن تجربياتش پي برده است كه اين چهار عنصر  و آتش، عنصر ديگري در عالم وجود ندارد و سپس با دقيق :قبلادامه 

 است خدا را نيز در بين همين  هم عناصر بسيط نيستند و به مدد علم به عناصر ديگري دست يافته است و آنگاه خواسته
  توان در عرض  خود مطرح كرده است كه آيا موجودي اين چنين را مي را براي مخلوقات و عناصر پيدا كند و لذا اين سئوال

  . اين اشياء پيدا كرد يا نه؟و واضح است كه طرح اين سئوال از اصل غلط است
 همانند تحقيق " زمان " چگونه بايد تحقيق كرد؟ آيا تحقيق درباره " زمان "در مورد .  مسأله ديگر، مسأله زمان است-ب 

ها به جستجوي آن پرداخت؟ آيا زمان همچون جزئي از اجزاء عالم  لل سرطان است؟ آيا بايد در آزمايشگاهدرباره علت يا ع
  اينكه چيزي است كه همه اشياء را در بر گرفته و در همه جا هست وبعدي از ابعاد همه اشياء است؟: است و يا

در واقع، جستجو براي پيدا .  اه خطا رفته است رد بهپندا  پاسخ آن است كه كسي كه زمان را همچون جزئي از اجزاء عالم مي
اما اگر .  پرتگاه است كردن زمان كاري عبث و بيهوده است و مسلما نتيجه اين كار عبث هم رسيدن به بن بست و لغزيدن به

 بعد ديگري است آيا  عالم كه داراي ابعاد سه گانهطول و عرض و عمق از اول، مسأله به صورت صحيح طرح شود كه آيا اين
توان به اين نتيجه  كند و خيلي زود هم مي  مي  هم براي آن متصور است يا نه، مسلما طرز تحقيق هم فرق" زمان " نام  به

  . " است از حقايق عالم   زمان هم حقيقتي": رسيد كه
اي نهفته است كه هر  هان، ماده آيا در هر يك از اشياء اين ج است كه ماده اصلي عالم" ماده اولي " مسأله ديگر، موضوع -ج 

توان در بين اشياء عالم چنين چيزي را جستجو كرد زيرا هر چه را از  آيد؟ در اين مورد هم نمي  صورتي در مي وقتي به يك
پذيرد  هائي كه مي نسبت ماده به صورت. هاي اين ماده و نه خود اين ماده اشياء اين عالم بيابيم، خود صورتي است از صورت

. گيرد  كه به خود مي- فتحه و كسره و ضمه و سكون -ند نسبت يكي از حروف الفبا است نسبت به حركات گوناگوني همان
 حركات را دارد و هر گاه كه تلفظ شود حتما با يكي از اين   را در نظر بگيريم هميشه يكي از اين" ب "مثال اگر حرف 
اي است كه با يكي از اين   ماده" ب "  حرف. حركات است؟ هيچكدام كداميك ا ز اين " ب "اما حرف .  است حركات همراه

 كه جدا از   چيزي است"ب "حرف . گيرد  هميشه يكي از اين چهار صورت را به خود مي و اين ماده. شود حركات توأم مي
 ب "پس حرف . نيمك  حركات است وجودش را درك مي اي كه همراه اين كند اما به عنوان ماده اين حركات وجود پيدا نمي

ئي را در عرض اشياء   شي زيرا فرق است بين پيدا كردن، يعني. توان درك كرد توان پيدا كرد ولي وجودش را مي  را نمي"
 "پس اگر كسي بخواهد حرف . توان درك كرد  را همراه اشياء ديگر مي ديگر قرار دادن، و بين درك كردن، كه وجود چيزي

كرد ولي اگر در پي درك كردن آن به همراه اشياء . : يدا كند هرگز آن را پيدا نخواهد را به صورت مري جدا پ"ب 
  . باشد مسلم است كه به نتيجه خواهد رسيد ديگريعني فتحه و كسره و ضمه و سكون

 لذا برخي از. در هر يك از مسائل فوق اگر مسأله به صورت صحيح طرح نشود انسان را ازجاده مستقيم خارج خواهد كرد
و يا .  نه خارجي  يك امر ذهني است" زمان "اند   مسأله، وجود زمان را انكار كرده و گفته فالسفه در اثر عدم طرح صحيح

اند مسلما وجود  اند و نيز خدائي كه آنها، آن گونه طرح كرده  كرده بلي زماني و مكاني كه آنها طرح. اند خدا وجود ندارد گفته
 خوب طرح كردن مسأله، ": اند لذا گفته. شدند ست طرح كرده بودند بطور قطع دچار اشتباه نميولي اگر مسأله را در. ندارد

  نيمي از پاسخ آن است 
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  :شبهه اول
 معتزله   از جمله شبهاتي كه مرحوم حاجي سبزواري در شرح منظومه آورده اين است كه

شود خبر  وم مطلق نمي، از معد" المعدوم المطلق ال يخبر عنه "طبق قاعده كلي : گويند مي
 "اما شما در همين قضيه . تواند موضوع حكمي قرار گيرد داد، يعني معدوم مطلق نمي
اگر معدوم مطلق است چگونه از آن خبر . 1ايد  از آن خبر داده"المعدوم المطلق ال يخبر عنه 

دوم مطلق ايد و به بيان ديگر از آن جهت از مع  هست كه از آن خبر داده ايد؟ پس چيزي داده
 مطلق به معني  پس معدوم. ايد كه معدوم مطلق، ثبوت دارد هر چند كه وجود ندارد خبر داده

  . " است " ليس بموجود " نيست، بلكه به معني " ليس بثابت "
 موجود است و به   در ذهن" معدوم مطلق "گوئيم خود اين موضوع  در جواب اين شبهه مي

 معدوم مطلق، معدوم مطلق است  پس. ايم ز آن خبر دادهاعتبار همين وجود ذهني است كه ا
معدوم .  مطلق نيست به حمل شايع صناعي به حمل اولي ذاتي و معدوم مطلق، معدوم

شود از آن خبر داد معدوم مطلق به حمل اولي ذاتي است يعني آن چيزي كه  مطلقي كه نمي
  .  و نه مفهوم معدوم مطلق مصداق معدوم مطلق است

  
   .پاورقي

  :نظير همين شبهه است دو مثال زير .1 
اگر كسي بگويد هر چه كه من بگويم دروغ است، اكنون آيا خود اين خبر هم دروغ است يا :  مثال اول

گويد و اگر  شود او خبر راست هم مي  پس معلوم مي راست است؟ اگر بگوئيم خود اين خبر دروغ است
گويد و در هر دو صورت با اين   كه او خبر راست نيز ميشود بگوئيم اين خبر راست است باز معلوم مي

  .  منافات دارد" هر چه من بگويم دروغ است ":  كه گفت سخنش
 است و همان شخص  گويد خبري كه ظهر به شما خواهم داد دروغ شخصي هنگام صبح مي: مثال دوم

 اين دو خبر صحيح است؟ اكنون كداميك از. گويد خبري كه صبح به شما دادم دروغ است موقع ظهر مي
 باشد پس خبر ظهر هم دروغ  و اگر خبر صبح دروغ. اگر خبر ظهر راست باشد پس خبر صبح دروغ است

و در نتيجه خبر صبح و خبر ظهر هم . و اگر خبر ظهر دروغ باشد پس بايد خبر صبح راست باشد. است
ن آن است و دروغ بودن آن نيز  زيرا راست بودن خبر ظهر مستلزم دروغ بود، راست است و هم دروغ

 آن است و دروغ بودنش  همچنين راست بودن خبر صبح مستلزم دروغ بودن. مستلزم راست بودن آن است
  تواند هم راست باشد و هم دروغ  كه يك خبر نمي و حال آنكه واضح است. مستلزم راست بودن آن است
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   :شبهه دوم
. اند  ناميده" حال "ود و عدم قائل شده و آن را  گروهي ديگر از معتزله به حد وسطي بين وج

، موجود است يا معدوم است؟ و " وجود "اي كه براي آنها مطرح شده اين است كه آيا  شبهه
 موجود باشد پس " وجود "زيرا اگر .  موجود است و نه معدوم  نه" وجود "اند كه  معتقد شده

 دوم بايد وجود داشته باشد و به " وجود "و همينطور اين.  داراي وجود است" وجود "
ء  انجامد، يعني براي اينكه يك شي  كه اين مسأله به تسلسل مي همين ترتيب الي غير النهايه

از .  وجود داشته باشد كه بطالن آن واضح است" وجود " باشد بايد بي نهايت  وجود داشته
 معدوم باشد بايد آن " وجود "زيرا اگر .  معدوم است" وجود "توان گفت  طرف ديگر نمي

 نه موجود است " وجود "پس . معدوم باشد 1ذات و ماهيتي هم كه عارض وجود شده است
  .  موجود و معدوم است و نه معدوم، بلكه حد وسط ميان

زيرا .  نيست  موجود است و مستلزم تسلسل هم" وجود "گوئيم كه  در پاسخ اين شبهه مي
  .  شد مبحث اصالت وجود گفتهوجود و موجود يك چيزند چنانكه در 

  
  :شبهه سوم

زيرا اگر .  و نه معدوم  نه موجود است" انسان " مانند و " كلي "گويند   شبهه ديگر اينكه مي
 موجود شد بايد متشخص به  موجود باشد بايد در خارج موجود باشد و اگر در خارج
  . نخواهد بود " كلي "خصوصيتي باشد و اگر چنين شد، فرد است و جزئي و ديگر 

 معدوم هم نيست زيرا اگر معدوم باشد نبايد بر افراد خارجي صدق " كلي "از طرف ديگر 
 نه موجود است و نه " كلي ": پس بايد گفت. كند كند و حال آنكه بر افراد خارجي صدق مي

  . معدوم
  : گويد حاجي در جواب اين شبهه مي

  
  :پاورقي

 ذات و ماهيتي كه وجود بر آن عارض شده است ":  گفتها بايد  به تعبير اصالت ماهيتي- 1 
" .  
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اما در پاسخ گفتار شما كه پس در صورت موجود بودن، مشخص .  موجود است" كلي "
زيرا كلي طبيعي خود همان طبيعتي . كلي طبيعي، از شخصيت اباء ندارد: گوئيم است، مي

كه كلي طبيعي، ال بشرطي شود خصوصا اين  مي است كه در عالم ذهن، كليت بر آن عارض
 معدوم " كلي "گوئيم  و يا مي.  مطلقه و مخلوطه و مجرده است كه مقسم است براي ماهيت

 جزء " كلي "زيرا .  سخن، اين نيست كه موجود متقوم به معدوم است است و الزمه اين
  . ء موجود نيست خارجي شي

 حاجي سبزواري،  دهيم و آن اينكه ياي را مورد توجه قرار م در پايان اين گفتار نكته: نكته
ء   في أن المعدوم ليس بشي":  است  چنين قرار داده" شرح منظومه "عنوان اين فصل را در 

 ما ليس موجودا ":  سروده است چنين بيان كرده است  كه به نظم" متن منظومه " ولي در "
  با اندك تدبري. ه است و هر دو نظريه معتزله را در اين فصل نقل و رد نمود"يكون ليسا 
زيرا تعبير . شود كه تعبير دوم كه در نظم بكار برده است از تعبير اول رساتر است واضح مي

 كه فقط بر بطالن نظريه اول معتزله  دوم داللت بر رد هر دو نظريه دارد بر خالف تعبير اول
  . داللت دارد
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   13غرر 
  عدم تمايز و عليت بين أعدام

  
  و هو لها اذا بوهم ترتسم         دام من حيث العدم ال ميز في االع

  و ان بها فاهوا فتقريبيه           كذاك في االعدام ال عليه
  از حيث عدم تمايزي در بين اعدام نيست

  براي و در اين صورت آنتمايز
  گردد اعدام در وهم مرتسم مي

  همچنين عليتي در بين اعدام نيست
  ئلقا و اگر به عليتدر بين اعدام

   شوند بر سبيل تقريب و مجاز است
  

  :پردازيم  در اين فصل به بررسي دو مسأله از مسائل مربوط به عدم مي
  

  عدم تمايز بين اعدام:  مسأله اول
دانيم چنين   ما همانطور كه در ذهن خود، وجودهاي اشياء را از يكديگر جدا و متمايز مي

   يعني همانطور، جدا و متمايزندهاي اشياء نيز از يكديگر كنيم كه عدم تصور مي
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 نحوي كه وجود هر چيزي را غير از   كه بين وجودات اشياء، كثرت و مغايرتي قائل هستيم به
وجود زيد : گوئيم كنيم و مثال مي  مي دانيم و هر يك را از ديگري سلب وجود چيز ديگر مي

 كثرت و مغايرتي بين غير از وجود عمرو است و وجود عمرو غير از وجود زيد است، همچنين
عدم زيد غير از عدم عمرو است و عدم عمرو : گوئيم  به طوري كه مي اعدام اشياء قائل هستيم

يابيم كه هر عدمي غير از عدم ديگر است و لذا دو  غير از عدم زيد است و بالضروره چنين مي
متمايز دارد  براي ما دو معني مختلف و " عمرو معدوم است " و " زيد معدوم است "قضيه 

 براي ما دو معني " عمرو موجود است " و " زيد موجود است "همانطور كه دو قضيه 
 اعدام و همچنين تمايز بين وجودات پي برديم  اكنون كه به تمايز بين. مختلف دارد

  خواهيم بدانيم منشاء تمايز اعدام چيست؟  مي
آوريم كه در واقع و نفس االمر، توانيم بحث از تمايز به ميان  شك نيست كه هنگامي ما مي

ء و يا فرضا از   بتواند از يك شي ء چيزي نيست كه دو شيئيت وجود داشته باشد وگرنه ال شي
 لباسي دارم و شما لباس ديگري داريد و يا من  مثال اگر من. ء، تمايز پيدا كند يك ال شي

ق اين دو لباس و يا اين دو توانيم از فر  ديگري داريد در اينجا مي كتابي دارم و شما كتاب
اي داده شده است و به عمرو نيز   سخن بگوئيم و يا اگر فرض كنيم به زيد جايزه كتاب
اما اگر .  به ميان آوريم توانيم از تشابه يا تمايز اين دو جايزه سخن اي داده شده است مي جايزه

باسي كه من ندارم با توان گفت فرق اين ل اي در ميان نيست آيا مي لباس و كتاب و جايزه
 و يا فرق كتاب معدوم من با كتاب معدوم شما در چيست و  لباسي كه شما نداريد در چيست

   دريافت نشده زيد با جايزه دريافت نشده عمرو در چيست؟ مسلم است كه يا فرق جايزه
 و پس بايد شيئيت و واقعيتي در كار باشد تا بتوان از تشابه. پاسخ اين پرسش، منفي است

  . تمايز سخن گفت
 اند اعدام از آن جهت كه اعدام هستنديعني مصاديق عدم و اعدام به حمل اولي حكماء گفته
واقعيت . ء محض هستند از يكديگر تمايزي ندارند، زيرا تحقق و واقعيتي ندارند چون ال شي

 از عدم در ذهن دو جنبه دارد،.  فقط وجود ذهني دارد عدم فقط واقعيت ذهني است يعني
 " عدم نيست و از آن جنبه كه عدم است وجود نيست و به اصطالح  آن جنبه كه وجود است

 عدم " ديگر  به عبارت. ، وجود است به حمل شايع" عدم "، عدم است به حمل اولي و "عدم 
 است حقيقتا عدم و معدوم  پس آنچه در ذهن.  در ذهن، مفهوم عدم است و حقيقت وجود"

ا وجود و موجود است ولي از آن جهت كه عدم بما هو عدم در ذهن يك نيست، بلكه حقيقت
  حقيقت موجود بيشتر نيست و هر حقيقتي به
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 خودي خود قطع نظر از انضمام و ضمائم معني ندارد كه متكثر باشد عدم هم در ذهن به 
 عدم :كند كه در مقام تعبير ميگوئيم اعتبار نسبتش به معاني و مفاهيم ديگر تكثر پيدا مي

  .  و غير آن زيد، عدم عمرو، عدم سفيدي، عدم سياهي
 از جنبه ديگري  پس معلوم شد كه عدم از آن جنبه كه عدم است واقعيت ندارد و واقعيتش

ء ديگر متمايز   ندارد كه از شي ء واقعيت نداشته باشد معني است كه موجود است و تا شي
في براي تمايز نيست بلكه بايد مناط كثرتي ء نيز شرط كا شود و به عالوه واقعيت داشتن شي

به عبارت ديگر تمايز .  قابل تصور باشد تا تمايز تحقق پيدا كند هم باشد يعني بايد غيريتي
 پاي  پس هر گاه.  است و كثرت، فرع واقعيت داشتن و مالزم با غيريت است فرع كثرت

آيد و اال اگر واقعيت نبود يا  واقعيت و غيريت، هر دو در كار آمد پاي تمايز هم در كار مي
واقعيت و غيريت به دو نحو ممكن است .  ندارد واقعيت بود اما غيريت و تكثر نبود تمايز معني

دار هيچ وجه مشتركي با يكديگر نداشته  يكي به اين نحو كه دو امر واقعيت: وقوع پيدا كند
  . ا از يكديگر متمايز كندباشند، ديگر اينكه وجه مشترك داشته باشند اما قيودي اينها ر

، يعني مصداق عدم، واقعيتي ندارد و همين كافي " عدم در خارج "خالصه مطلب اينكه 
زيرا چنانكه گفتيم .  باشد است براي اينكه در خارج تمايزي هم در بين اعدام معني نداشته

 نه تمايز هم فرع وجود است و هم فرع كثرت و غيريت، و چيزي كه واقعيت عيني ندارد
 تشابه دارد و نه تمايز، لكن عدم در ذهن واقعيت دارد و به واسطه  وحدت دارد نه كثرت، نه

هاي مختلف در ذهن محقق  كند و لهذا عدم  به معاني و مفاهيم مختلف، كثرت پيدا مي اضافه
اين .  در ظرف خارج شوند نه پس اعدام فقط در ظرف ذهن از يكديگر متمايز مي. شود مي

  : گوئيم ياست كه م
  و هو لها اذا بوهم ترتسم          ال ميز في االعدام من حيث العدم

  
  :مانند در اينجا سه اشكال يا سه سؤال باقي مي

 سئوال اول اينكه مطابق آنچه در ابتداي سخن گفتيم ادراك ما از اعدام به صورتي است - 1 
 به حسب نظر ما در خارج، عدم كنيم، يعني كه اين اعدام را در خارج از يكديگر متمايز مي

پس اين نظريه چگونه با اين سخن كه .  صرفا در ذهن زيد متمايز از عدم عمرو است و نه
  دهد؟  شوند وفق مي گفته شد اعدام فقط در ظرف ذهن از يكديگر متمايز مي
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 سئوال دوم اينكه تمايز وجودات در چيست؟ آيا تمايز وجودات از يكديگر در خارج است - 2
يعني آيا . شوند يا در ذهن؟ و آيا موجودات به واسطه اضافه شدن قيود از يكديگر متمايز مي

 ذهني است يا نه، اينطور نيست؟ و اگر اينطور نيست ، تمايز وجودات هم مانند تمايز اعدام
  پس چگونه است؟

 اذا بوهم  ال ميز في االعدام من حيث العدم و هو لها" سئوال سوم اين است كه اين شعر - 3 
  :كند  در حقيقت دو قسمت را بيان مي"ترتسم 

 يكي اينكه اعدام از آن جهت كه اعدام هستند تمايزي در بين آنها نيست و ديگر اينكه تمايز 
 كه در اين دو قسمت بيان شده است  اكنون آيا اين دو صفت. اعدام از يكديگر در ذهن است

از اختصاصات عدم  ي از اين دو صفتاولي يا دوميهر دو از اختصاصات عدم است و يا اينكه يك
 است كه " عدم "است و يا اينكه مجموع اين دو صفت با هم از اختصاصات عدم است و اين، 

اين هر دو خاصيت را با هم دارد و غير عدم يعني ماهيت و وجود از اين دو خاصيت توأما 
  مند نيستند؟  بهره

  :مپردازي اكنون به پاسخ اين سؤاالت مي
  

  : پاسخ سؤال اول
 درستي است، زيرا  كنيم سخن  اينكه گفته شد كه ما اعدام را در خارج از يكديگر متمايز مي

 زيد معدوم "گوئيم  مثال آنجا كه مي. كند ذهن ما عدم را يك صفت خارجي اشياء اعتبار مي
گوئيم اين  يكنيم، يعني م خارج اعتبار مي  اين نسبت را ، ظرف اين عدم راو يا ظرف"است 
اينجا است كه مشكل بزرگي در ميان فالسفه قديم و .  معدوم است ء در ظرف خارج شي

شود؟ آيا واقعا عدم  جديد بروز كرده است داير بر اينكه چگونه خارج، ظرف عدم واقع مي
  . موجود است؟ چنين چيزي كه تناقض است

 اين معما را   ماهوي استقدماء فالسفه اسالمي كه طرز فكرشان بر حسب معمول، اصالت
  :اند اند كه امور بر دو گونه اينگونه حل كرده

  .  ظرف وجود يا ظرف عدم آنها است" خارج " بعضي از امور - 1 
 ثانيه فلسفه به معني  و بلكه جميع معقوالت" عدم " و " وجود " بعضي از امور مثل -2 

  .  ظرف خود آنها است" خارج " ،اخص
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 ظرف وجود " خارج " به اين معني است كه " زيد موجود است "گوئيم   ميبنابراين آنجا كه
 زيد "گوئيم  همچنين آنجا كه مي.   ظرف خود وجود است" خارج "و تحقق زيد است و نيز 

 ظرف " خارج " ظرف عدم زيد است و نيز " خارج " به اين معني است كه "معدوم است 
گرفتند كه موجود يا معدوم خارجي  نتيجه مي از اين مطلب چنين  آنگاه. خود عدم است
   ظرف وجود يا عدم او باشد و در نتيجه اشكال، حل و تناقض" خارج "  چيزي است كه

 ظرف " خارج " هر چند " زيد معدوم است در خارج "گوئيم  گردد، زيرا وقتي مي مرتفع مي
س اين تناقض كه پ. عدم زيد است ولي مستلزم اين نيست كه عدم در خارج موجود باشد

آيد كه در خارج موجود  ء باشد در خارج، الزم مي ، صفت شي" عدم "ادعا شده بود كه اگر 
  . گردد باشد مرتفع مي

  :زيرا.  اما اين پاسخ كه مبتني بر طرز فكر اصالت ماهوي است جواب صحيحي نيست
و نه معدوم و تنها الزمه اين بيان اين است كه هر يك از وجود و عدم نه موجود است :  اوال

زيرا به . ماهيت است كه صالحيت اتصاف به موجوديت و معدوميت را دارد و اين باطل است
 كنيم يا در خارج موجود است يا معدوم، نه  ضرورت حكم عقل هر چيزي را كه ما فرض

ممكن است كه هم موجود باشد و هم معدوم، و نه ممكن است كه نه موجود باشد و نه 
ايم   كامال توضيح داده" اصول فلسفه و روش رئاليسم "هاي  مچنانكه در پاورقيمعدوم، و ه

 امتناع تناقض يكي از دوپايه و يكي از دو اصل متعارف اساسي فلسفه است و شبهاتي  اصل
 كه در بين متكلمين پيدا شده و نيز " حال " اصل شده است مانند قول به  كه در مورد اين

 الزمه اين  در هر صورت. پيدا شده در جاي خود رفع شده استشبهاتي كه در عصر جديد 
جواب و آن طرز فكر اين است كه هر يك از وجود و عدم نه موجود باشند و نه معدوم و اين، 

 را خود وجود " حال " يكي از مصاديق " حال "متكلمين هم در قول به . باطل است
 به شمار " حال " را نيز از مصاديق " عدم " گذشته  اند و حال آنكه مطابق بيان دانسته

اند و   تعريف كرده" صفه الموجود ال موجوده و ال معدومه " را به " حال "ولي آنها . آورند مي
 موصوف بايد موجود  و البته اين ايراد وارد است كه تخصيص اينكه. عدم، صفت موجود نيست

  . باشد بال وجه است
:  نيست و واقعيتي نداردهر چند به قول آنها بگوئيمچيزي كه خودش در خارج موجود: ثانيا

دار نيست چگونه ممكن است يك صفت  و موصوفش نيز موجود و واقعيت معدوم هم نيست
  خارجي باشد و افرادش در خارج از يكديگر متمايز باشند؟
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ء   وجود، صفت يك شي شد چنين گفت كه آري بنابر نظريه گذشته، در باب وجود مي
 و نه عين آنچه در مورد قاعده - شبيه   است در خارج، ولي خودش موجود نيستدار واقعيت

 و هر گاه "ء فرع ثبوت المثبت له ال الثابت  ء لشي  شي  ثبوت": فرعيه گفته شده است كه
   داشته و موجود باشد كافي است براي اينكه صفت هم به تبع او خارجيت موصوف خارجيت

 ممكن است كه  ولي چگونه.  ظرف خودش باشد" خارج "ثل داشته باشد به اينكه في الم
 موصوف و در عين حال  چنانكه مقتضي اين نظريه است نه خود صفت موجود باشد و نه

   باشد؟" خارج "ظرف اين صفت، 
 پاسخ صحيح اين سئوال اين است كه عدم هر چند بالذات در خارج موجود نيست ولي 

براي توضيح بيشتر ناگزير از ذكر دو مقدمه زير . ستبالعرض و المجاز در خارج موجود ا
  :هستيم

  
  :  مقدمه اول

 و واقعيتي  بطور كلي مفهوم ذهني، عين حكايت است و متقوم است به اينكه از چيزي
حكايت كند، خواه آن چيز، واقعيت ذهني باشد و خواه، واقعيت خارجي باشد، و خواه آنكه 

 معني تصور شده از اين مفهوم ذهني در خارج محقق  اين حكايت، بالذات باشد يعني عين
اساسا معني ندارد كه ذهن مفهومي را بسازد كه آن .  بالعرض باشد باشد و يا آنكه اين حكايت

 انسان و نه   هيچگونه مصداقي نداشته باشد، نه بالذات و نه بالعرض، نه در درون نفس مفهوم
 گفته شد كه عدم مصداقي ندارد  بتداي اين فصلبنابراين آنچه در ا. در خارج از نفس انسان

 بالذات ندارد و اما چگونه ممكن است كه ذهن بدون  بايد اينطور توجيه شود كه عدم، مصداق
  . 1مفهومي را از پيش خود بسازد مالك و بدون مناط يك

   
  : پاورقي  
ه تخيل بي  ك  مشروحا بيان شده است" اصول فلسفه و روش رئاليسم " در جلد دوم - 1 

.  باشد محال است اساس به معني اينكه يك صورت بسيط ذهني اصال مصداق نداشته
شود   در اثر قوه متصرفه پيدا مي تخيالت بي اساس براي ذهن انسان همانا تركيباتي است كه

  .  بطور قطع و يقين بدون مصداق نيست  مفهومي است بسيط، پس" عدم "و چون 
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  :مقدمه دوم
موجبه و  يقت تصور و تصديق و مبحث اجزاء قضيه آنجا كه فرق بين قضيه در مبحث حق
شود تحقيق شده است كه حقيقت قضيه سالبه در مورد قضاياي بسيطه حكم  سالبه بيان مي

. به ارتفاع موضوع است و در مورد قضاياي مركبه حكمبه ارتفاع محمول از موضوع است
شود   و يا حكم مي" الف معدوم است "شود كه مثال   مي بنابراين در مورد قضايا آنجا كه حكم

   اوال و بالذات و در واقع و نفس االمر حكم شده است به ارتفاع" نيست  ج   الف"به اينكه 
 قيد منفي است ،" در خارج "ء در خارج، بطوري كه قيد  ء از خارج و يا ارتفاع صفت شي شي

 معنايش اين نيست " در خارج  وجود نيست زيد م"گوئيم  يعني هنگامي كه مي. نه قيد نفي
 به اين معني " زيد كاتب نيست در خارج "گوئيم  كه نيستي زيد در خارج است و يا اگر مي

همچنانكه در جاي خود ثابت شده است اگر قيد .  زيد در خارج است نيست كه كاتب نبودن
 خود خارج  ز سالبه بودن و يا هر قيد ديگري را قيد سلب و نفي بدانيم قضيه ا" در خارج "

  .شود مي
 " - اگر اين تعبير صحيح باشد -شود   پس بطور كلي در قضايا آنجا كه حكم سلبي صادر مي

ها واقع نشده است ديگر اين   سلب  ظرف" خارج "ظرف سلب و نفي نيست و چون : "خارج 
  . در خارج متمايز از يكديگرند شود كه چگونه اعدام و سلوب بحث مطرح نمي

يك اعتبار : گوئيم، سلوب و اعدام در ذهن ما دو اعتبار دارند  پس از بيان اين دو مقدمه مي
همان اعتباري است كه از نظر حكم و تصديق دارند و چنانكه ديديم از اين نظر، مظروف 

، موضوع يا " عدم "اعتبار ديگر، جنبه تصوري اعدام و سلوب است كه . اند خارج، اعتبار نشده
 عدم زيد غير از ": گوئيم گيرند مانند اينكه مي  يا جزء موضوع يا محمول قرار ميمحمول و

 زيد ال حجر است " و يا " وجود زيد مسبوق به عدم زماني او است " و يا "عدم عمرو است 
 ظرف اعدام و سلوب اعتبار شده است و بهتر است كه از " خارج "از اين نظر است كه . "

 و در مورد تصورات " سلوب " كنيم و در مورد تصديقات، اصطالح لحاظ اصطالح هم تفكيك
 ظرف " خارج "گوئيم در مورد سلوب چون  اكنون مي.  را بكار ببريم" اعدام "اصطالح 

 است بلكه ظرف متعلقشان اعتبار شده است تمايزي كه مشاهده  خودشان اعتبار نشده
  شود مربوط به متعلقات مي
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 جهت كه حكم سلبي هستند  خود سلوب و اساسا خود سلوب از آن سلوب است نه مربوط به 
  .اند و حكمي ندارند معاني حرفيه

 خارج " دارند و   اما اعدام كه جنبه تصوري و معناي اسمي همين سلوب هستند البته حكم
ء حادث است  گوئيم فالن شي  مي زيرا بالضروره وقتي كه. شود  ظرف خود آنها اعتبار مي"

قسمتي كه : كنيم يعني زمان را به دو قسمت تقسيم مي. ق به عدم زماني استيعني مسبو
يعني براي خود عدم، ظرف زمان . ء است  وجود شي ء است و قسمتي كه ظرف ظرف عدم شي

 در واقع زيد را مصداق عدم حجر " زيد ال حجر است "گوئيم  و يا اگر مي. كنيم اعتبار مي
  .كنيم اعتبار مي

اي از وجود را از مرتبه   مرتبه رات در اين موارد، اعتبارات ثانوي است يعني اول اينگونه اعتبا
گرديم و از همين سلب، مفهومي   بر مي كنيم به سلب تحصيلي و دوباره ديگر سلب مي

 را " خارج "دهيم و   مفهوم را موضوع يا محمول قرار مي سازيم كه مفهوم عدم است و اين مي
پس در حقيقت چه در موردي كه يك عدم طولي براي موجودي . كنيم ظرف آن اعتبار مي

 عدم عرضي   و چه در موردي كه يك" اين موجود، حادث است ": گوئيم كنيم و مي  مي اثبات
هائي   در وهله اول سلب"   زيد ال انسان است": گوئيم كنيم مثال مي براي موجودي اثبات مي

لي تنها اين جهت كافي نيست براي اينكه ذهن بتواند و. اند اند كه به اين صورت در آمده بوده
زيرا قبال گفتيم مفهوم بدون مصداق ممكن .  است بسازد" عدم "يك مفهومي را كه نام آن، 

اي از   يك جهت ديگر هم دخالت دارد و آن اينكه بعد از آنكه ذهن يك مرتبه بلكه. نيست
 صورت گيري كرد آنگاه ذهن انسان  سلبوجود را از مرتبه ديگر سلب كرد و از طرفي از خود 

از او سلب شده   موجود، و يا صفت اينموجود كند كه آن مرتبه وجود كه اين چنين فرض مي
 سلب و عدم است از اين نظر هر مرتبه از مراتب موجود كه فاقد  است خودش مصداق همان

گوئيم زيد  كه ميپس اين. شود مرتبه ديگر است عين فقدان و عدم موجود ديگر اعتبار مي
 جهت است  كنيم به اين مسبوق به عدم زماني است و خود عدم را در ظرف زمان اعتبار مي

 و البته آنها مصداق حقيقي  ايم كه ساير موجودات قبلي زماني را مصداق عدم زيد اعتبار كرده
م عدم زيد نيستند، بلكه مصداق مجازي آن هستند و اين همان مطلبي است كه قبال گفتي

  . بالذات كه عدم بالعرض در خارج است نه عدم
ء، ساير   شي گوئيم مصداق عدم يك اي كه بايد يادآوري كنيم اين است كه وقتي مي  نكته

   اشياء اشياء است نه به اين معني است كه مفهوم عدم مستقال عنوان آن
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نكه آن اشياء موجود اش اين بود كه به اعتبار اي شود كه اگر چنين بود الزمه  قرار داده مي
بلكه مقصود آن است كه وجود ساير . هستند بتوانيم بگوئيم كه مثال عدم زيد موجود است

  .شوند  مي ء واقع اشياء مصداق عدم رابط يك شي
  

  :  پاسخ سؤال دوم
 است به اصالت  اين مطلب كه تمايز وجودات به چيست مطلب دقيقي است و البته مبتني

 وجودات از يكديگر بالذات متمايزند و  بر اساس اين دو نظريه. جودوجود و كثرت تشكيكي و
در عين حال يك نوع اشتراك و سنخيت بين آنها وجود دارد و از اين مطلب اينگونه تعبير 

  به هر حال آنچه مربوط به.  االشتراك وجودات عين ما به االمتياز آنها است شود كه ما به مي
  .يزوجودات، عين ذوات آنها استاين سؤال است اين است كه تما

  
  :  پاسخ سئوال سوم

  :توان تفسير و توجيه كرد در پاسخ اين سئوال بايد بدانيم كه اوال اين شعر را به دو نحو مي
 است كه عدم   يكي به همان نحو كه در متن سئوال آمده است كه بگوئيم مقصود اين- 1

  .  است و لواحقبماهو هو كثرتي ندارد و كثرتش به واسطه اضافات 
 حيث، عدم است و   ديگر اينكه بگوئيم مقصود اين است كه عدم دو حيثيت دارد، از يك-2 

و از يك حيث ديگر   باشدحيثيت خارج مصداق و ما بازائي ندارد كه احتياج به تمايز داشته
  و از اين حيث اعدام از يكديگر متمايزند، چون در واقع عدم، عدم نيست بلكه وجود است

  . وجوداتي هستند
و اگر آنگونه . شود اگر شعر را به نحو دوم توجيه كنيم اين سئوال اساسا مطرح نمي: ثانيا

 صفت اول اختصاص به عدم  گوئيم كه توجيه كنيم كه در متن سئوال آمده است در پاسخ مي
  وجود هم چنين استاگر مقصود از وجود را ندارد و ماهيت نيز چنين است و بلكه حقيقت

اما صفت دوم اختصاص به عدم دارد و   صرف الوجود بگيريم وجود بماهو هو و وجود مطلق
   گفتيم كه عدم به يك اعتبار، خارجيت دارد مطابق آنچه
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  . بايد از قسمت دوم صرفنظر كنيم
  

  عدم عليت بين اعدام :  مسأله دوم
  و ان بها فاهوا فتقريبيه           كذاك في االعدام ال عليه

شود علت عدم فالن چيز، عدم فالن چيز ديگر است مانند اينكه  ي در تعبيرات گفته ميگاه
گوئيم علت خوب نبودن محصول، نيامدن باران است يا علت ياد نگرفتن درس، نداشتن  مي

شود وجود فالن چيز، علت عدم فالن چيز ديگر است  فرصت مطالعه است، و گاهي گفته مي
خالصه اينكه گاهي عدمي را علت عدمي و : د چيز ديگر استو يا عدم فالن چيز علت وجو

اكنون اين سئوال . شناسيم  عدمي و گاه هم عدمي را علت وجودي مي گاه وجودي را علت
   علت يا معلول و به-ء محض است   كه ال شي-شود كه چگونه ممكن است عدم  مطرح مي

  ؟عبارت ديگر اثر يا منشاء اثر واقع شود
 علت يا " عدم "  گردد كه واقعا و بالذات ال نيز از مطالب گذشته آشكار مي پاسخ اين سئو
كند كه فالن عدم در خارج، علت يا  شود و هر چند ذهن ما چنين اعتبار مي معلول واقع نمي

 را ظرف عليت عدم يا معلوليت " خارج "معلول فالن وجود يا فالن عدم واقع شده استيعني 
حقيقت اين است كه اوال و بالذات، حكم ما اين است كه وجود، علت   ولي كنيم آن اعتبار مي

 ، كنيم عليت وجودي را از براي وجودي در خارج يعني رفع مي. وجود واقع نشده است
 براي عدم، خارجيت و  آنگاه مسامحه.  قيد منفي است نه قيد نفي" در خارج "بطوريكه قيد 

كنيم و   ديگر عدمي را علت عدم ديگر اعتبار مينفس االمريت اعتبار نموده و با يك مسامحه
  .  نيست اين جز تسامح و تقريب چيز ديگري

 براي عدم صحيح  اكنون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه اين توجيه در مورد عليت عدم
 چگونه " وجود " را براي " عدم "   و يا عليت" عدم " را براي " وجود "است اما عليت 

  رد؟توان توجيه ك مي
 ماشين آتش  چون: گوئيم شناسيم و مثال مي  اما در موردي كه عدمي را علت وجودي مي

نشاني نيامد خانه به كلي سوخت، پاسخ آن است كه در اينجا ما عدم 
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 فالن امر عدمي  گوئيم فالن امر وجودي، امر وجودي، علت  بر همين قياس است آنجا كه مي
كنيم و حال آنكه معلول   مي در اينجا ما عوامل دسته دوم را علت عدم معلول فرض. است

 عوامل دسته اول نيز چيزي جز تغيير مجرا  نتيجه مستقيم عدم عوامل دسته اول است و عدم
  .مسير يك سلسله عوامل نيستو 

 به هر حال در باب عليت و معلوليت اعدام هميشه يك مجاز حقيقت نما دخالت دارد و اين 
  : گويد است معني آن شعر كه مي 

  و ان بها فاهوا فتقريبيه           كذاك في االعدام ال عليه
   

  :پاورقي
له هشتم بحث مبسوطي درباره  در مقدمه مقا" اصول فلسفه و روش رئاليسم " ما در - 1 

  . ايم شود نموده اين مطلب كه موجود معدوم نمي
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   14غرر 
   امتناع اعاده معدوم 

  
   و بعضهم فيه الضروره ادعي        اعاده المعدوم مما امتنعا

  اعاده معدوم از جمله مسائل ممتنع است
  اند  ادعاي ضرورت كرده و برخي از فالسفه در مورد آن

ء   اينكه يك شي اعاده معدوم يعني. حث مهم فلسفه مبحث اعاده معدوم است يكي از مبا
پس در .  مجددا موجود شود- و نه مثل آن -ء  موجود، معدوم گردد و سپس عين همان شي
خواند و بار  شوند مانند اينكه شخصي آواز مي مورد چيزهائي كه مثل و مانند آنها اعاده مي

گويندنه  اينگونه مسائل را تكرار مي. خواند بحثي نداريم  مي ريديگر مثل همان آواز، آواز ديگ
شود كه  در تكرار، وجوداتي در طول زمان پيدا مي. شود ء تكرار مي  وجود يك شي يعني اعاده

ء شبيه و همانند در دو مكان قرار  همانطور كه ممكن است دو شي. شبيه و همانند يكديگرند
ء شبيه و همانند در دو زمان قرار گيرند، ولي مسلم   شيگيرند همچنين مانعي ندارد كه دو

  . است كه هر كدام غير از ديگري است
 " عدم "  ء در دو زمان ء كه فقط بين آن شي پس اعاده معدوم يعني اعاده عين همان شي

  اگر شخصي را كه اكنون در سن پنجاه سالگي قرار دارد در. فاصله شده باشد
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 از سن بيست و پنج  بينيم  پنج سال قبل از آن مقايسه كنيم مي نظر گرفته و با بيست و
سالگي تا سن پنجاه سالگي يك وجود است كه ادامه و استمرار داشته است و اين وجودي كه 

 سالگي رسيده با وجودي كه در سن بيست و پنج  ادامه و استمرار يافته تا به سن پنجاه
ه در سن بيست و پنج سالگي بوده هم اكنون  ك" من "زيرا همان . سالگي بوده، يكي است
 است كه ادامه يافته تا به سن پنجاه سالگي رسيده و پس از " من "نيز وجود دارد و همان 

 انساني واقعا نيست و  اكنون اگر فرض كنيم كه. آن نيز تا به هنگام پيري ادامه خواهد يافت
 زماني اعاده شود بطوري كه نابود شود و براي مرتبه دوم عين همان شخص، پس از مدت

  .فقط زمان، بين آن دو فاصله شده باشد، در اينجا اعاده معدوم انجام گرفته است
 است و  رسد كه اين مبحث اولين بار در بين فالسفه اسالمي مطرح شده  چنين به نظر مي

طرح  اصل معاد آنرا  شايد براي اولين بار متكلمين به مناسبت يك اصل از اصول دين يعني
  .كرده باشند

 را مطرح   متكلمين در ضمن مباحث وجود و عدم به مناسبت عقيده به معاد اين سئوال
ء يعني همان  ء پس از آنكه معدوم شد عينا همان شي اند كه آيا ممكن است يك شي كرده

 -اند   كه البته تحقيقي نداشته برخي از متكلمين. شخص و همان واحد موجود گردد يا نه
 معاد همان اعاده معدومات است، به اين معني  اند كه موضوع حشر و قيامت و مسأله هپنداشت

شوند و بار ديگر خداوند متعال آنها را باز   انسانها يك بار معدوم مي كه اشياء و يا حداقل
و از طرف ديگر چون موضوع حشر و قيامت از ضروريات دين و مذهب است لذا . گرداند مي

.  جواز اعاده معدوم و بلكه وقوع و تحقق آن از ضروريات دين و مذهب استاند كه معتقد شده
 حشر و  ولي محققين از متكلمين و قاطبه فالسفه اعاده معدوم را امري محال و موضوع

دانيم در آثار مقدس ديني و مذهبي نيز  اند و چنانكه مي قيامت را بيگانه از اين مسأله دانسته
همه آن .  به اعاده معدوم ندارد ست هيچ كدام حتي اشعاريتعبيراتي كه از حشر شده ا

تعبيرات اشعار يا تصريح دارد به اينكهنشئه ديگري موجود است كه حكم دنباله اين نشئه را 
 حشر و " و آن ديگري " دنيا " است، اين، " عقبي " و آن ديگري " اولي "دارد و اين نشئه، 

   است"نشر و قيامت 
اند، يك اشتباه شرعي و ديني كه موضوع   مرتكب دو اشتباه بزرگ شدهمتكلمين در اينجا. 

 و فلسفي كه اعاده معدوم را جايز  اند و يك اشتباه عقلي حشر و قيامت را اعاده معدوم دانسته
   و از" كبري " و از اشتباه دوم "   صغري"و از اشتباه اول، . اند دانسته
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اوال اعاده معدوم، محال است و اگر : فه معتقدند كهاما فالس. اند  مجموع قياسي تشكيل داده
 و  آيد عين آن نخواهد بود، بلكه شبيه چيزي نيست و معدوم شد، آنچه كه دوباره به وجود مي

  :گويد  مي كند چنين لذا حاجي سبزواري كه از مشرب فالسفه پيروي مي. همانند آن است
  لضروره ادعي  و بعضهم فيه ا        اعاده المعدوم مما امتنعا

  
 - از فالسفه  و برخي. يعني اعاده معدوم از جمله مسائلي است كه ممتنع و محال است

 است و نيازي به دليل و   مدعي هستند كه اين مسأله از بديهيات-خصوصا بو علي سينا 
ولي در عين بي نيازي از دليل و برهان، باز هم فالسفه داليلي براي اثبات . برهان ندارد

  . آنها اشاره خواهيم كرد اند كه به خود اقامه كردهمدعاي 
شوند تا اينكه   معدوم نمي- خصوصا انسانها-و اشياء . و ثانيا معاد به معني اعاده معدوم نيست

مثال انساني كه . پس از انعدام مجددا مخلوق شوند بلكه معدوميت، معدوميت نسبي است
ه است، نه اينكه به كلي از صفحه وجود محو  معدوم شد اي كه داشته است ميرد از زندگي مي

و بلكه به يك معني بنابر عقيده فالسفه هيچ چيز از صفحه وجود معدوم . و نابود شده باشد
كند كه عقيده متكلمين در مورد  حاجي سبزواري نيز در آخر اين مبحث ذكر مي. شود نمي

شوند مضر به قول   مي ه اعادهانعدام مخلوقات و معاد جسماني كه اجسام پس از انعدام دوبار
كند به باب  دهد ولي ارجاع مي  نمي گر چه در اينجا راجع به اين مطلب توضيحي. ما نيست

 امتناع اعاده معدوم با اعتقاد به معاد جسماني منافاتي  معاد كه در آنجا ثابت كرده است كه
  .ندارد

 ما گاهي در تعبيرات  البته 1 پس مقصود از اعاده معدوم، اعاده عين شخص معدوم شده است
 را در " نوع "كنيم و يا به جاي شخص،  ء فرض مي ء را عين خود آن شي خود شبيه يك شي

 چيزي است " نوع "مثال در بعضي از موارد از لحاظ آنكه غرض انسان قائم به . گيريم نظر مي
ينكه انسان به گيرد، مانند ا  آن، نوع آن چيز را به جاي شخص در نظر مي" شخص "نه به 
  مند است، ولي به يك واحد معين و  عالقه پول

  
  :  پاورقي

 اساسا موجود   در اينجا ممكن است اين شبهه براي عده ديگري پيش بيايد كه چون- 1
 اصول فلسفه و " مقاله هشتم  ما در مقدمه. شود بنابراين اين بحث موضوع ندارد معدوم نمي

جواب اين شبهه را از آنجا بايد مطالبه . ايم  كرده بحث كافي درباره اين مطلب "روش رئاليسم 
  . كرد
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و . تواند قائم مقام آن بشود  شخص معين از پول عالقه ندارد، بلكه هر واحد معادل ديگر مي
 داراي يك اسكناس يكصد ريالي باشد و كسي آن را از او بگيرد و او هم موفق  لهذا اگر فردي

گويد پولم را از او پس گرفتم و حال آنكه   ديگر از او بگيرد ميشود يك اسكناس يكصد ريالي
 آن چيزي كه از او ربوده شده است باز پس گرفته نشده است، بلكه  عين آن واقعيت و عين

 هر دو  اما چون از لحاظ غرض و هدف اين شخص. مثل و شبيه آن باز پس گرفته شده است
گويد پولم را پس گرفتم اين  شوند مي ه ميواحد پول علي السويه هستند و يك چيز شمرد

. " نوع " است نه به " شخص "حالت بر خالف آن مواردي است كه غرض انسان قائم به 
 شخص را ربوده بودند و او تنها موفق شده بود كه  مثال فرض كنيد كه بجاي پول، فرزند اين
اين گونه مسامحات . ام رفتهگفت كه فرزندم را پس گ فرزند طرف را بگيرد، در اينجا هرگز نمي

رود و   كار مي  غالبا مربوط به كيفيت تعلق غرض متكلم است در محاورات عرفي زياد به كه
 بدهيم و سپس آن شكل را از بين  اگر ما جسم نرمي را شكل. ضرورت هم دارد كه به كار رود

گوئيم شكل اول  مي شكل اول در آوريم، در اينجا  برده و دو مرتبه آن جسم نرم را به همان
در . دانيم كه اعاده شده است  شكل دوم را عين شكل اول مي مجددا پيدا شده است يعني

   است كه مسامحه به كار رفته است، زيرا شكل اول و دوم يك واقعيت اينجا نيز واضح
 بالنوع است نه  نيستند، بلكه دو واقعيتند، وحدت اينها وحدت مجازي و باصطالح وحدت

اما چون خصوصيات فردي مورد نظر ما نيستند و يا مورد توجه و دقت قرار . الشخصوحدت ب
كنيم كه از  خيال مي.  چيز بود، رفت و دوباره برگشت پنداريم كه يك اند ما چنين مي نگرفته

بين رفتن شكل اول و پديد آمدن شكل دوم مثل اين است كه شخص واحدي از يك مكان 
ن مكان مراجعت كند، يعني رابطه شكل و ذي شكل را نظير رابطه بيرون رود و دوباره به هما

  . پنداريم ء مي ء با آن شي مكان عرفي يك شي
ما قبال در مبحث اتحاد عاقل و معقول اشاره كرديم كه پيدايش عرض در موضوع يا پيدايش 

  بيايد و در موضوع يا ماده جاي صورت در ماده از اين قبيل نيست كه موجودي از خارج
بگيرد، بلكه عروض و حلول عرض بر موضوع و يا صورت بر ماده عين تحقق يافتن آنها است 
نه اينكه آنها قطع نظر از انتساب به موضوع و ماده از خود تحققي دارند و بعد براي آنها اين 

شود، و اين است معناي صحيح قول حكما در   كه نامش حلول و عروض است پيدا مي نسبت
   وجوده": اند تهباب عرض كه گف
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  ." في نفسه عين وجوده لموضوعه 
 اعاده معدوم به آن   همين اشتباه و بلكه باالتر از اين، اشتباهي است كه متكلمين در باب

ء،   معدوم شدن و موجود شدن يك شي اند كه اشتباه آنها اين است كه پنداشته. اند دچار شده
به عبارت . باز گشتن او به همان محل استنظير خارج شدن انسان از يك محل و دو مرتبه 

 توجه داشته باشند وجود و عدم را به منزله دو اضافه و نسبت  ديگر متكلمين بدون اينكه
  اند كه هويت و خوديت و تشخص يك اند و چنين پنداشته اعتباري زائد بر ذات فرض كرده

ء، و   و تشخص شي بر هويتچيز، ربطي به وجود او ندارد و وجود، معنائي است عارض و زائد 
ء محفوظ است و او، او است   شي ء از او گرفته شود هويت و هذيت و بودن آن فرضا وجود شي

ء به هويت و خوديت   و دوباره موجود شدن شي هر چند معدوم باشد و بنابر اين معدوم شدن
د در ذهن ما آنچه  اشتباه شايد از قياس خارج به ذهن پيدا شده باش اين. رساند او آسيبي نمي

 مثل  شود صورت خاص ذهني او است ء است و ذات او شمرده مي مناط هويت و خوديت شي
 وجود و عدم در ذهن  صورتي كه از زيد در ذهن داريم و به عبارت ديگر ماهيت او، و مفهوم

دو مفهوم عارضي است كه در ذهن معروض واحد دارند و هيچ يك از اين دو عارض، مقوم 
 است، ذات ذهني غير از ذات خارجي است، وجود در  ذهن، درست عكس خارج. ستندذات ني

ذهن عارضي است و در خارج عين ذات، عدم در ذهن عارض هويت است و در خارج عارض و 
بار ديگر ثابت . شود اين اشتباه از قياس خارج به ذهن پيدا مي.  از اين لحاظ نيست معروضي
  . توانيم فلسفه داشته باشيم  نميما تا ذهن را نشناسيم: شد كه

ء   كه ما براي شي به هر حال دانستيم كه نظريه امكان اعاده معدوم مبتني بر اين فرض است
 شدن را به منزله زوال  قطع نظر از موجود بودن، هويت و تشخصي قائل شويم و معدوم

رود  گمان نمي. برد ء را از بين نمي  شي ء بدانيم كه هويت و واقعيت آن حالتي عرضي از شي
 باشد نظريه سخيف امكان اعاده معدوم را بپذيرد،  كه هيچ حكيمي كه تا حدي حقايق شناس

كنند كه از مسائل حكمي جز الفاظ و كلمات چيزي  موضوع بحث مي تنها كساني از امكان اين
 اين نظريه  توانيم ما چه بنا را بر اصالت وجود بگذاريم و چه بر اصالت ماهيت نمي. دانند نمي

 قطع نظر از وجود و حيثيت مكتسبه " ماهيت "زيرا حتي بنابر اصالت ماهيت نيز . را بپذيريم
از فاعل، شخصيت و هويتي ندارد، تنها در مرتبه اتصاف ماهيت به موجوديت است كه ماهيت 

  داراي
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   1شود  مي" او بودن " و هذيت و   تشخص و هويت
  

  ناع اعاده معدومداليل و براهين فالسفه در امت
  
  :  دليل اول- 1 
  :  است ز جمله براهيني كه حاجي سبزواري در شرح منظومه اقامه كرده است اينا

  في الشخص تجويز تخلل العدم        فانه علي جوازها حتم   
 " عدم "ء،   شي كند كه ميان يك  يعني بنا بر فرض آنكه اعاده معدوم جايز باشد ايجاب مي

 فاصله شود؟ البته " عدم "آيا ممكن است يك چيزي بين خود و خودش . شدفاصله شده با
 بدون اشكال - مانند فاصله بين سعدي و حافظ - در بين دو شخص " عدم "فاصله شدن 

 و خودش قابل تصور - مانند يك انسان -ء   در بين يك شي" عدم "است اما فاصله شدن 
  ء تواند بين يك شي نيست و حتي زمان نيز نمي

  .  بيشتر نيست"ء   يك شي"و خودش فاصله شود، زيرا آن، 
  

  :  پاورقي
 در خارج قائل نيست يعني قائل   قائل به اصالت ماهيت نيز براي ماهيت، ذاتي مجزا از وجود و عدم- 1

شود و گاهي معروض عدم، بلكه   معروض وجود واقع مي نيست كه ذات واحد و متعيني گاهي در خارج
 ماهيت، قطع نظر از وجود و مرتبه موجوديت در خارج ذاتي و خوديتي ندارد زيرا در غير مدعي است كه

 به اصالت ماهيت نيز تنها در ذهن  قائل. آيد  الزم مي" ماهيت منفكه عن الوجودين "اين صورت قول به 
 و به "قل  بتحليل من الع"داند، آنهم نه در حاق ذهن بلكه   مي ماهيت را ذاتي منفك از وجود و عدم

اين انفكاك هم بين ماهيت و مفهوم وجود و عدم . ايم  دقيقي كه ما در حاشيه شرح منظومه كرده تحقيق
 و از همين جا است كه برهان معروف و متين اصالت وجود زنده - مراجعه شود - است، نه واقعيت وجود 

ت اين است كه هر چند قائلين به حقيق. "االشياء   كيف و بالكون عن استواء قد خرجت قاطبه"شود كه  مي
 همين   ثبوت معدومات و جواز اعاده معدوم نيستند ولي الزمه قول به اصالت ماهيت اصالت ماهيت قائل به

اند  اند ولي متوجه نشده  البطالن شده چيزي كه هست زير كان قوم منكر اين دو مسأله بديهي. لوازم است
 مثل بعضي -اند   و مغفلين يكي از اين دو مسأله را پذيرفته كه الزمه اصالت ماهيت اين دو الزم است

 شده،   و صدرا كه دقيق- مثل برخي از متكلمين - اند   و يا هر دو مسأله را پذيرفته- مدعيان زمان ما 
متوجه شده است كه اساسا نظريه اصالت ماهيت سخيف است ولي او نيز متوجه نشده است كه الزمه 

 علت اساسي اين است كه اصالت ماهيت و وجود در بين قدما  البته. سأله استاصالت ماهيت اين دو م
  . شد اش با اين دو مسأله كامال روشن مي مطرح نبوده و اال رابطه
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   : دليل دوم
 اصالت وجود مبتني  تر است و بر نظريه تر و واضح اين برهان از ساير براهين اين باب روشن

  . است
 كنيد اين قلم  مثال فرض. يت اشياء ناچار مالك و مناطي داردمقدمه بايد دانست كه هو

 است خود اين قلم عينا به  اكنون ممكن. خاص كه در دست شما است از شما گرفته شود
 شما باز گردانده شود و يا ممكن است  شما مسترد گردد و يا ممكن است يك قلم ديگر به

گاهي اين قضيه بطور تحقيق صادق است كه يعني .  شود چيز ديگري غير از قلم به شما داده
 " آن " شده عودت داده شده است و گاهي اين قضيه صادق است كه  همان قلمي كه گرفته

 در موردي كه  اين هر دو قضيه صادق است و مطابق با واقع، ولي. قلم، عودت داده نشده است
ي صادق است اين  ديگر اين قضيه صادق است آن ديگري صادق نيست و در موردي كه آن

 خصوصيت و مالك و مناطي در كار است  پس در واقع و نفس االمر، يك. يكي صادق نيست
 قلم عودت داده شده و در يك جا صادق " آن "  كه در يك جا اين قضيه صادق است كه

 بودن كه از آن به عنوان هويت و هذيت و تشخص " آن " مناط  نيست اكنون بايد ببينيم
  م چيست؟كني تعبير مي

ء   ممكن است در ابتدا اينگونه خيال كنيم كه هر چيزي ذاتي دارد شخصي و خوديت آن شي
 هويت است كه گاهي موجود  ء است و همين ذات متشخص و ذي منوط و وابسته به ذات شي

پذيرد و گاهي صفت   وجود را به خود مي شود يعني گاهي در خارج صفت و گاهي معدوم مي
ولي كمتر .  قابل اين است كه در ذهن ما موجود شود ذات شخصي است كهعدم را، و همين 

 ثبوت " كنيم الزمه اين نظريه و اين تصور ابتدائي قول به  توجهي كافي است كه ما درك
 تشخص و  پس بطور قطع. است يعني قول به ثبوت معدومات" عن الوجودين  ماهيات منفكه

ء موجود شد  ء وابسته است، اگر آن شي ن آن شيء به موجود بود  بودن شي" آن "هويت و 
به اين معني است كه هويت خاصي به وجود آمده است واگر اين موجوديت از بين رفت ديگر 

  . هويت ثانوي است، ماند و قهرا وجود ثانوي هويتي باقي نمي
ست  اكنون با توجه به مقدمه فوق اگر فرض كنيم معدومي بخواهد اعاده شود معني آن اين ا

  كه بايد دوباره ايجاد شود، پس اعاده يعني ايجاد
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اكنون آيا ايجاد ثانوي همان ايجاد اولي است؟ مسلم است كه ايجاد ثانوي كه در .   ثانوي
گيرد غير از ايجاد اولي است يعني دو ايجاد است نه يك ايجاد، زيرا اگر  زمان بعد صورت مي

آيد كه در هر جا ايجادي  معني ندارد و يا الزم مي  ايجاد ثانوي همان ايجاد اولي باشد اعاده
  . شده باشد يعني هر وجود ابتدائي را اعاده بدانيم صورت گيرد اعاده معدوم

 اكنون كه ايجاد ثانوي غير از ايجاد اولي است وجود ثانوي هم غير از وجود اولي است، زيرا 
 "هاي  اند و ما نيز در پاورقي هزيرا حكما گفت. محال است كه ايجاد دو تا باشد و وجود يكي

پس اگر  2ايم كه ايجاد عين وجود است  و مشروح ثابت كرده با بيان واضح 1"اصول فلسفه 
دو تا است و اگر وجود دو تا شد عدد هم دو تا است يعني وحدتي  ايجاد دو تا شد وجود هم

 عين موجود  يم، اعادها بين موجود اولي و موجود ثانوي بر قرار نيست، پس آنچه را فرض كرده
آري اگر مالك هويت و وحدت را چيزي غير از وجود . اولي نيست بلكه ايجاد مماثل او است

 " اصالت وجود " اين برهان مبتني بر نظريه  بدانيم اين برهان تمام نيست ولي ما گفتيم كه
، مناط هويت " وجود "ء قطع نظر از   كه اين نظريه كه ذات شي است و به عالوه بيان كرديم

  :گويد حاجي سبزواري نيز مي.  است نظريه بسيار سخيفي است و تشخص
   مستأنفا و سلب ميز يبطله      و جاز أن يوجد ما يماثله  
  

جايز است كه مماثل معدوم، ابتدائا ايجاد شود و حال  واگر اعاده معدوم ممكن باشد:  يعني
به عبارت ديگر اگر اعاده . كند را باطل مي  چنين امري آنكه عدم امتيازبين مماثل و معاد

زيرا .  فرقي بين اعاده معدوم و ايجاد مثل معدوم نباشد آيد كه معدوم ممكن باشد الزم مي
 نيز " اعاده معدوم " غير از مسأله ايجاد مماثل، مسأله ديگري به نام  متكلمين معتقدند كه

ء  توان مثل و مانند شي يعني مي. اما از نظر حكما ايجاد مماثل محال نيست. وجود دارد
 غير از ايجاد اولي است و  معدوم را پس از انعدام ايجاد كرد و مسلم است كه ايجاد ثانوي

وجود ثانوي نيز از نظر زمان و مكان غير از وجود اولي است اما از ساير جهات وجود اولي و 
  پس ايجاد. وجود ثانوي با يكديگر مشابهند

  
  : پاورقي

" -  1  110– 113 صفحات -هاي مقاله هشتم  پاورقي- جلد سوم - "ول فلسفه و روش رئاليسم  اص
 " وجود " را از يك نظر   يعني ايجاد و وجود هر دو يك چيز است و به عبارت ديگر يك معلول-  2 

  .ناميم  مي" ايجاد "دهيم   مي گوئيم و از نظر ديگر كه آن را به فاعل نسبت مي
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گويند و مورد قبول  كن و مورد اتفاق همه فرق اما آنچه را متكلمين مي مماثل امري است مم
اكنون از .  كه امري است محال و غير ممكن حكماء و فالسفه نيست اعاده عين معدوم است

پرسيم اگر عالوه بر مسأله ايجاد مماثل، اعاده معدوم نيز ممكن باش پس چه  متكلمين مي
 كه اين هر دو كار را   اگر قدرتي يافت شد و خواستفرقي وجود دارد بين معاد و مماثل؟

انجام دهد، يكي اينكه عين معدوم را باز گرداند و ديگر اينكه مماثل آن را ايجاد كند چه 
فرقي بين اين دو كار وجود دارد؟ در حقيقت فرقي وجود ندارد و آن كاري كه پنداشته شده 

  .ل است در واقع همان ايجاد مماث است اعاده معدوم است
  
  :  دليل سوم- 3 

اگر فرضا دست خود را از سمت راست به سمت چپ بطور افقي حركت دهيد اين حركت در 
  . گردد يك زمان معيني وجود پيدا كرده و پس از آن معدوم مي

پس حركت اول . اكنون اگر همين عمل را تكرار كنيم حركت دوم غير از حركت اول است
 حركت دوم عين حركت اول باشد نه  عاده معدوم اين است كهاعاده نشده است، زيرا معني ا

 در زماني واقع شده است غير از زماني كه حركت  تكرار آن و يا مثل آن، و چون حركت دوم
زيرا زمان چيزي نيست .  پس حركت دوم غير از حركت اول است اول در آن واقع شده است

 است،   ديگر قرار داد، چنين چيزي محالء را از يك زمان برداشت و در زمان  شي كه بتوان
 حركت غير از زمان  پس هنگامي كه زمان يك. زمان حركت قابل تعويض و جابجائي نيست

لهذا در مورد اموري كه از مقوله . حركت ديگر است خود آن دو حركت نيز غير يكديگرند
  . ندارد امور است، اعاده معدوم معني  حركت هستند، يعني زمان جزئي از خود آن

 در مورد آنها  گيرند اعاده معدوم روي اين اصل است كه تمام اشيائي كه در زمان قرار مي
 زمان آن نيز اعاده شود و حال  امكان ندارد، زيرا اعاده چنين موجودي مستلزم اين است كه

 كساني كه به اعاده معدوم در مورد امور زماني.  آنكه نفس زمان قابل بازگشت و اعاده نيست
اند بيگانه از زمان هستند و آنها را   اشيائي كه در زمان قرار گرفته اند كه اند پنداشته قائل شده
.  كنند اند كه در ظرفي قرار داشته باشد و سپس آن ظرف را عوض  آبي فرض كرده همچون
  اند كه انسان در لحظه دوم همان پنداشته
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ان تغيير يافته است و حال آنكه حقيقت  بوده و فقط ظرف زم  انساني است كه در لحظه اول
  .  است غير از اين
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  16غرر 
   مناط صدق در قضايا

  
   مثل الحقيقيه للعين انطبق        الحكم ان في خارجيه صدق 
   طبق لنفس االمر في الذهنيه         و حقه من نسبه حكميه 

  حكم در قضيه خارجيه زماني صادق است
   منطبق گردد  خارجيكه مانند قضيه حقيقيه بر عين

  در قضيه ذهنيه اگر حكم با نفس االمر
  تطبيق كند قضيه صادق است

  
كند   قسمت بيان مي و مالك صدق و كذب قضايا است يعني اين 1 اين فصل در بيان مناط

  .كه صدق و مطابقت قضاياي مختلف با واقع در موارد گوناگون و مختلف به چه نحو است
 

ه قديم مورد شك و ترديد نبود كه تعريف صدق يا حقيقي بودن  اين جهت در ميان فالسف
گفتند قضيه احتمال صدق و   مي عبارت است از مطابقت فكر و قضيه با واقع، و آن جا كه

  كذب را دارد يعني هر قضيه صالحيت دارد كه با واقع مطابقت 
  

  :پاورقي
  . شود  مي مالك گفته مناط هر چيز آن است كه آن چيز وابسته به او است و گاهي .1 
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 كشف حقايق و به دست آوردن  گفتند فلسفه براي  كند و يا مطابقت نكند و يا آنجا كه مي
 سلسله افكار و معلوماتي كه با   يعني يك" حقائق "آنها و تميز آنها از اوهام است مقصود از 

شود   به آن مي" حقيقت "اساسا هر معني و مفهومي آنگاه اطالق . واقع مطابقت داشته باشد
اي گفته  پس صدق يا حقيقت در مورد فكر يا جمله.  باشد كه واقعيت و خارجيت داشته

آيد بدين بيان كه  شود كه با واقع و خارج خود مطابقت كند در اينجا اشكالي پديد مي مي
  قضايا وجود دارند كه شكي در صحت و صدق آنها نيست، اما در عين حال يك سلسله

 قضايائي كه با   اين قضايا با خارج مطابقت ندارد نظير قضاياي منطقي يعنيبينيم كه مي
گوئيم كلي   است و يا مي گوئيم انسان كلي مثل اينكه مي. شود مفاهيم منطقي تشكيل مي

و حال بدين منوال است در مورد قضايائي كه مفاهيم منطقي در اجزاء . ذاتي است يا عرضي
شك نيست كه اين قضايا .  انسان نوع است و يا كلي است گوئيم آنها وارد شده مثل اينكه مي

اين اشكال حتي در .  با خارج مطابقت ندارد زيرا انسان در خارج كلي نيست صادق است ليكن
شود نيز جاري   ناميده مي" قضاياي حقيقيه "مطلق قضاياي مستعمله در علوم كه اصطالحا 
كنيم   موضوعي اثبات مي ا كه محمولي را براياست زيرا ثابت شده كه در مسائل علوم آنج

دهيم به افرادي كه در خارج واقعيت دارد لكه اعم است از افراد عيني و  اختصاص نمي
توان گفت   قضايا صادق است و حال آنكه نمي خارجي و افراد مفروض ذهني و بال شك اين

وجه با خارج مطابقت پس قضاياي منطقي بهيچ.  منطبق است كه اين قضايا با خارج و عين
 كلي ساير علوم معنائي وسيعتر از آنچه در خارج است دارد و خارج كوچكتر  ندارد و قضاياي

از مفاد آن قضاياست بهر حال انطباق و تطابقي بين اين قضايا با خارج وجود ندارد بلي تنها 
شود   مي ناميده" خارجيه   قضاياي"اين تعريف در مورد قضايائي كه در اصطالح منطق 

توان گفت كه اين تعريف  پس مي. "   قضاياي شخصيه"صادق است و همچنين است در مورد 
 عرفي گرفته شده است  براي صدق و كذب يك تعريف سطحي است كه از قضاياي سطحي

  .آيد ولي با قضاياي منطقي و همچنين با قضاياي كلي ساير علوم جور در نمي
 است و آنها عدم  رت ديگري در ميان فالسفه جديد هم آمده اين اشكال با بيان ديگر و به صو

 را به نحو خاصي كه هر كدام  مطابقت هر يك از علوم رياضي و اقسام طبيعي و حتي تاريخ
 گروه از فالسفه در مطابقت قضاياي تاريخي  اند و چون اين مغاير با ديگري است بيان كرده

  اساس نظر گفت كه بر  توان اند پس مي هم اشكال كرده
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نيز اشكال عدم مطابقت موجود  تاريخي  آنان حتي در بعضي از قضاياي خارجيهمثل قضاياي
  .است

اي كه براي   در مقدمه" اصول فلسفه " بيان نسبتا مفصل اين دسته را از جلد اول كتاب 
 بيان گرديده جستجو كنيد و ما در  مقاله چهارم آن كتاب نوشته شده آنجا كه تعريف حقيقت

توان گفت اين است كه اين  اما آنچه كه اجماال مي. كنيم اينجا از ذكر آن خودداري مي
اند و اشكاالت مربوط به حقيقت و صدق را بنا بر   الذكر نداده فالسفه جوابي به اشكال فوق
اند و لهذا اساسا آن تعريف را دور انداخته و هر يك از ايشان  تعريف مزبورال ينحل دانسته

  . 1 و سليقه خود تعريفي براي حقيقت ارائه نموده استمطابق ذوق
 بتوان از آن دست  ولي تعريف مزبور براي حقيقت يك امر قراردادي و اعتباري نيست كه

 و فلسفه را از سفسطه و شك مطلق  برداشت، آن تعريف از يك اصل كلي و قطعي كه راه علم
ريف مساوي است با انكار مطلق علم و تع  از اين دست برداشتن. كند نتيجه شده است جدا مي
مادر اينجا ناچاريم از بيان بيشتر اين مطلب خودداري . ور شدن در گرداب سوفيسم غوطه

  . ارجاع دهيم" اصول فلسفه " همان كتاب  كنيم و خواننده را به
 ولي طريقه قدما در رفع اشكال حقيقت و صدق به نحو ديگر است آنها با حفظ تعريف 

 خالصه حرف قدما اين است كه ،اند اشكال را حل كرده مكان دور انداختن هم نداردمزبوركه ا
صدق قضيه عبارت است از مطابقت آن با واقع، ولي واقع و نفس االمر محدود نيست به وجود 

كند   وجود داشته باشد، قضيه بايد با آنچه خود از آن حكايت مي عيني و خارجي كه بالفعل
 حكايت  يك وقت هست كه قضيه از يك واقعيت خارجي عيني بالفعل داشته باشد  مطابقت

 بالفعلي موجود باشد و  كند در اين صورت راست بودن آن به اين است كه واقعيت خارجي مي
كند و بيان  و يك وقت هست كه قضيه از مرتبه ذات ماهيت حكايت مي. با قضيه تطبيق كند

 گاه موجود بشود بايد فالن صفت را دارا باشد،  كه هر كند كه فالن ماهيت به حيثي است مي
راست بودن اين جور قضايا به اين است كه ماهيت در مرتبه ذات خود چنين شأنيتي را 

   باشد مثل  داشته
  

  : پاورقي
  .  معلومات ، جلد اول، مقاله چهارم ارزش" اصول فلسفه " رجوع كنيد به - 1
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ء حكايت   يك شي  قضيه از حقيقت ذهنيجميع قضاياي مستعمله در علوم، و گاهي يك
ء در ذهن داراي آن   شي كند در اين حال راست بودن اين قضيه به اين است كه آن مي

كنيم آن  ء را بيان مي خاصيت باشد، و البته لزومي ندارد كه آنجا كه ما حالت ذهني يك شي
 كه در ذهن داراي آن  بوده باشد، بلكه صرفا الزم است ء در خارج هم داراي همان حالت شي

  حالت بوده باشد و اگر فرضا در ذهن داراي آن حالت نبود و در خارج داراي آن حالت بود اين
ء مزبور در   كه شي ايم و فرض اين است زيرا ما حالت ذهني را بيان كرده. قضيه كاذب است

  .  بوده است ذهن داراي آن حالت نبوده بلكه در خارج داراي آن حالت
 است با واقع، نبايد  صدق، مطابقت قضيه: شود مطلب اينكه از اين تعبير كه گفته ميخالصه 

 عيني خارجي موجود بالفعل در  چنين استفاده كرد كه صدق مطابقت قضيه است با واقع
 صدق مطابقت قضيه است با آنچه آن قضيه از  زمان حاضر، بلكه بايد چنين استفاده كرد كه

 فعاليت ذهن انسان محدود نيست به حكايت از امور موجود بالفعل  هكند و البت آن حكايت مي
 از  كند و گاهي  حاضر بلكه گاهي از امور گذشته و گاهي از امور آينده حكايت مي در زمان

 شي را حكايت مي  كند و گاهي حالت ذهني يك مرتبه ذات و شأنيت يك موضوع حكايت مي
دق باشد يعني با واقع خودش كه عبارت است كندودرهمه اين موارد ممكن است قضيه صا

  .ازانچه قضيه از ان حكايت مي كند مطابقت كند
 پس در حقيقت مي توان گفت اين اشكاالت از انحا پيدا شده است كه به چگونگي فعاليت 
ذهن بر روي قضاياوطرز تجزيه وتدفيق ذهن در موضوعات متوجه نبودندوخيال كردند كه 

 به اينكه براي يك سلسله واقعيت هاي موجود باتفعل فعاليت ذهن منحصر است
  .وعيني،قالبهايي بسازد

 در اينجا بايد گفت كه در باب بيان مناط صدق قضايا وجهي ندارد كه ما تنها اين سه قسم 
قضيهخارجيه،حقيقيه وذهنيه را مورد نظر قرار دهيم زيرا ممكن است قضيه اي خارج از اين 

 توضيح مطلب انكه اين سه قسم قضيه همگي قضايائي هستند .سه قسم وجود داشته باشد
كه در موضوع انها وجود وواقعيت دخالت داردبه اين بيان كه در قضاياي خارجيه وجود 
خارجي ودر قضاياي ذهنيه وجود ذهني ودر قضاياي حقيقيه هر چند موضوع،ذات ماهيت 

   اين شأنيت را بالفعلاست ولي ذات ماهيت از ان جهت موضوع قرارداده شده است كه
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  .1دارد كه اگر وجود پيدا بكند محمول برايش ثابت است
 در مفاد آنها به هيچ نحو " وجود "گيرند كه   اما قضايايي نيز در منطق مورد بحث قرار مي

گوييم  مثال مي بريمحمل اولي  كار مي دخالت داده نشده است مثل قضايايي كه در تعريفات به
كنند و ماهيت، آن   است، و يا قضايايي كه لوازم ذات ماهيت را ذكر ميانسان حيوان ناطق

 الو  گوييم انسان ممكن  نظر از وجود، و قبل الو جود دارا است، مثل اينكه مي لوازم را قطع
اي داريم كه در محل ديگر گفته شده  جود استهر چند ما در اين گونه لوازم ماهيات خدشه

  .است
 در ذهنيه و نه  كه بيان گرديد نه داخل در قضاياي خارجيه است و نهاي   اين دو قسم قضيه

 ما بازاء آنها وجود خارجي يا  و در عين اينكه اين قضايا همگي صادق هستند ولي. در حقيقيه
  .ذهني نيست

 اين  شود تمام حاضرين گوييم كه گاهي گفته مي  براي توضيح بيشتر مطالب گذشته مي
 اين اشخاص معين  ر اينجا نظر به يك عده اشخاص معين است كهكالس دانشجو هستند و د

 است و در اينجا مقصود اين  شود كه انسان نوع داراي فالن صفت هستند و گاهي گفته مي
شود   صفت نوعيت است و گاهي گفته مي است كه اين مفهوم انسان در ظرف ذهن متصف به

شود كه شكلي است كه بر او  گفته مي است و يا در تعريف مثلث 5 ضربدر 5 مساوي 25كه 
در هر  شود آدم دو سر امكان وجود دارد  است و گاهي گفته مي سه خط مستقيم احاطه كرده

 موارد موضوع قضيه به نحو مخصوصي لحاظ شده است در مثال اول مستقيما يك  يك از اين
 فالن صفت  ن داراياند و گفته شده كه اين افراد مخصوص معي  افراد در نظر گرفته شده عده

 فالن صفت است و در  هستند و در مثال دوم گفته شده كه فالن مفهوم در ظرف ذهن داراي
 شأنيت را بالفعل دارد كه اگر موجود  مثال سوم گفته شده كه فالن طبيعت اين حيثيت و اين

 بشود داراي فالن خاصيت است و در مثال چهارم گفته شده كه حقيقت ذات مثلث اين است
ايم و در مثال پنجم گفته شده كه اين   تحقق و واقعيت آن نداشته و هيچ نظر به مرتبه

    همواره خاصيت امكان وجود را دارد و اين خاصيت هم بالفعل بر او مترتب ماهيت
  

  : پاورقي
ين  در اين زمينه براي منطقي  تحقيق در معنا و مفاد قضاياي حقيقيه با توجه به اشتباهات عظيمي كه-  1

و غير منطقيين دست داده است، خارج از حدود اين كتاب است و ما اين مطلب را به نحو مبسوط در 
. كنيم اي قناعت مي ايم و در اينجا صرفا به اشاره  كرده جاهاي ديگر بيان

  ١٥٤
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اط صدق  من  بياني كه حاجي سبزواري در ضمن اشعار گذشته كرد، به اين نحو بود كه
 عيني بالفعل و محقق و در  قضاياي خارجيه و حقيقيه انطباق با وجود عيني استدر خارجيه

و در قضاياي ذهنيه مناط صدق انطباق با نفس  حقيقيه اعم از وجود بالفعل و وجود مقدر
اين بيان گذشته از اينكه با بياني كه خود حاجي در منظومه منطق كرده است  االمر است

د و متناقض است، درست هم نيست، صحيح همان است كه در منظومه منطق مخالفت دار
 است و  در آنجا گفته است كه مناط صدق قضاياي خارجي انطباق با وجود عيني.  است گفته

 حقيقيه انطباق با  مناط صدق قضاياي ذهني انطباق با وجود ذهني و مناط صدق قضاياي
ينكه در اينجا از نظر منظومه منطق عدول كرده نفس االمر است و ظاهر اين است كه علت ا

 بگويد كه مناط صدق انطباق با وجود ذهني  است اين است كه ديده اگر در قضاياي ذهنيه
اي انطباق با ذهن   كاذبه صادق باشند زيرا هر قضيه كاذبه آيد كه همه قضاياي است الزم مي

بينيم حاجي در اخر اين بحث  ميدارد زيرا تصور ذهني دارد و روي همين جهت است كه ما 
انجا كه نسبت بين نفس االمر با ذهن و ذهني را بيان مي كند مي گويد نسبت ما بين اين 
دو عموم و خصوص من وجه است و ماده افتراق ذهن راازنفس االمرقضاياي كاذبه ذكر 

 بين اين توهم از حاجي سبزواري اشتباه عظيم و بلكه عجيبي است زيرا فرق است. ميكند
اينكه وجود موضوع در ذهن واقعيت يك صفتي را داشته باشد مثل اينكه انساني كه در ذهن 
است نوع است و بين اينكه ما موضوعي را تصور كنيم و يك مفهوم خاصي را كه واقعيت آن 

  .مفهوم با وجود اين موضوع در ذهن يا در خارج نسبتي ندارد به دروغ به آن نسبت بدهيم
  :گويد ر تعريف نفس االمر چنين ميبعد ايشان د 

  و عالم االمر و ذا عقل يعد        ء نفس االمر حد  بحد ذات الشي
  ء تعريف شده نفس االمر به حد ذات شي

  اند كه معناي نفس االمر يعني است و گفته
  ، تعريف ديگري كه از براي" في حد ذاته "

   است كه نفس االمر، نفس االمر شده اين
   و عالم امر عبارتعالم امر است

   كلي مجرد است از عالم عقل
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ء قطع نظر   شي  اين است كه" في حد ذاته "گويد مقصود از   در شرح اين جمله حاجي مي
 في حد "البته درست است اگر بگوئيم مقصود از نفس االمر همان  از هر فرضي چنين است

اي، ولي اين   هر فرض كننده قطع نظر از فرض  يعني" في حد ذاته " است و معناي "ذاته 
تواند بگويد كه ما جز وجود  كند زيرا هر مستشكلي مي  نمي مقدار بيان، اشكالي را حل

اي نه با  پس اگر قضيه  خبري نداريم ماوراي اين دو صرفا فرض است خارجي و وجود عيني
رد پس ما وجود خارجي قابل انطباق باشد و نه با وجود ذهني با نفس االمر هم مطابقت ندا

اي نداريم از اينكه باب ديگري را باز كنيم و اعتبارات قضايا را در نظر بگيريم كه البته  چاره
   مربوط به اعتبارات طولي موضوع است يعني گاهي مرتبه ذات و گاهي مرتبه آن اعتبارات

ا شود به تفصيلي كه در محل ديگر گفته خواهد شد كه م زائد بر ذات موضوع قرار داده مي
  .ناميم اين گونه اعتبارات را اعتبارات طولي ماهيت مي

  : توان بدين نحو خالصه كرد  مطالب گذشته را مي
 فالسفه قديم صدق و يا حقيقي بودن معلومات و افكار را به مطابقت با واقع تعريف - 1

  اند كرده
 و در ميان  ي اين تعريف اشكاالتي به وجود آورده كه در ميان فالسفه اسالمي به نحو- 2. 

  .فالسفه جديد به نحوي ديگر بيان شده است
 منطقي تشكيل   اشكال در ميان فالسفه اسالمي مربوط بود به قضايايي كه از مفاهيم- 3 

  . شود شود و قضاياي حقيقيه كه در ساير علوم استعمال مي مي
 بالخصوصي   فالسفه جديد در هر موردي از مسائل رياضي و طبيعي و حتي تاريخ بيان- 4

  .دارند
 مطابق بيان فالسفه جديد حتي در بعضي قضاياي خارجيه هم اشكال وجود داردمثال - 5 

  . قضاياي تاريخي
 جديد از آن  اند اما فالسفه  فالسفه قديم با حفظ تعريف مزبور به حل اشكال پرداخته- 6

  . اند تعريف صرفنظر كرده
اند و   پرداخته سيم قضايا به خارجيه و ذهنيه فالسفه اسالمي در مقام حل اشكال به تق- 7

  .اند مناط صدق هر يك را به طرزي خاص بيان كرده
 حسب   روح جواب قد ماي اسالمي اين است كه واقعيت و خارجيت هر چيزي به- 8 

  . خودش است

  ١٥٦
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 بيان حاجي در منظومه حكمت با منظومه منطق متفاوت است و آنچه در منظومه منطق - 9
  .تر است حگفته صحي

 حاجي   بيان حاجي در نسبت بين نفس االمر و ذهني صحيح نيست و حتي بيان- 10 
 نظر خارجي است  بنابراين كه خارجيت هر چيزي به حسب خودش است و هر ذهني از يك

  . صحيح نيست و حتي مرتبه قوه و شأنيت ماهيت هم يك نوع خارجيت است
 همچنين در لوازم ماهيت نيز موجود است و لهذا  اشكال در مفاد قضاياي حمل اولي و- 12 

  .تقسيم قضايا به سه قسم براي بيان كافي نيست
 نشده ذهن در حكم  هاي ذهن  اين اشكاالت از آنجا پديد آمده كه توجه به انواع فعاليت- 13 

  است كه آنچه را كه اين آئينه را در مرآه و آئينه است، راست و صادق بودن هر آينه به اين
اند حكايت كند و با او مطابقت كند و اما چيزي كه در برابر او قرار داده نشده  برابر او قرار داده

 آمده  البته نه، مثال اگر بگوئيم، در روز جمعه آمديم صدق قضيه اين است كه در روز جمعه
  . باشيم نه در روز پنجشنبه

  ١٥٧
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   17غرر 
  تعلق جعل به وجود

  
  فالجعل للتأليف و البسيط عم       قسم للربط و النفسي الوجود اذ 

  چون وجود منقسم است به وجود رابط و وجود نفسي
   جعل بسيط و جعل تأليفي شود به جعل نيز منقسم مي

   
  :براي توضيح مطلب، ذكر چندين مقدمه الزم است

   
  :مقدمه اول

لب را به  مط در اينجا همان.  در مباحث گذشته بيان شد كه وجود يا مطلق است يا مقيد
وجود نفسي همان . گوئيم وجود يا نفسي است و يا رابط كنيم و مي تعبير ديگري ذكر مي

گوئيم  ء را اعتبار بكنيم مثل اينكه مي وجود مطلق است يعني اينكه اصل موجوديت يك شي
ايم اين است كه  انسان موجود است، در اينجا آنچه ما تصور كرده و در مقام بيان آن بر آمده

ن وجود دارد و معدوم نيست، و وجود رابط آنجا است كه ما در مقام بيان بودن چيزي انسا
گوئيم انسان نويسنده است در اينجا آنچه ما تصور كرده و  مثل اينكه مي. چيز ديگر را هستيم

  در مقام بيان آن هستيم اين نيست كه

  ١٥٨
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 انسان وجود دارد " و " انسان هست نويسنده " انسان هست و وجود دارد بلكه اين است كه 
  ."نويسنده 

 ولي در قسم دوم  محمول قرار گرفته  در قسم اول طبيعت انسان، موضوع، و وجودهستي
 و محمول رابط واقع شده  انسان موضوع است و محمول نويسندگي است و وجود بين موضوع

ت ديگر  معناي اسمي باشد و به عبار پس معلوم شد كه وجود گاهي صالحيت دارد كه. است
معناي في نفسه باشد و محمول واقع شود و گاهي وجود معناي حرفي است و معناي ال في 

  .شود نفسه است و رابط بين دو معنا واقع مي
  

  : مقدمه دوم
گوييم   اينكه مي  كلمه جعل كه در اينجا آمده است در لغت به معناي قرار دادن است مثل

گوييم من زيد را از طرف خودم  و يا مي 1رار دادفالن قانون و فالن قاعده را فالن شخص ق
  .2 معنايي ندارد وكيل قرار دادم و در اصطالح فلسفي جعل

 است اين است كه   پس جعل يعني موجود كردن علتي معلولي را و آنچه در اينجا مورد بحث
 يا خواهيد نام بگذاريد مثل تكوين يا خلق يا آفرينندگي آيا جعل يا عليتيا هر چه كه مي
گيرد يا به ماهيت و يا به نسبت بين اين   وجود تعلق مي به ايجاد و هر چه از اين قبيل است

كند   اين بحث از يك نظر با باب علت و معلول ارتباط پيدا مي دو؟ و از اين جهت است كه
 ارتباط  زيرا مربوط به بيان حقيقت علت و معلول است و از يك نظر ديگر به باب وجود و عدم

گيرد يا به ماهيت و يا به  كند زيرا بحث در اين است كه آيا جعل به وجود تعلق مي دا ميپي
شود و لهذا در اين كتاب نيز در دنبال   مي  ناميده" ضرورت "نسبت بين اين دو كه اصطالحا 

  .مباحث وجود و عدم ذكر شده است
  

  :پاورقي
  .ء حي از اين موارد است اء كل شيو جعلنا من الم: فرمايد  در آيه كريمه قرآن كه مي- 1 
 گفت كه علت يا   بعدا خواهيم گفت كه عليت يا اعدادي است و يا ايجابي و خواهيم- 2 

 بحث جعل مربوط به علت فاعلي  فاعلي است و يا غائي يا مادي و يا صوري و شك نيست كه
  .ايجابي است
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   :مقدمه سوم
 يا رابط و به تعبير ديگر وجود يا مطلق  در مقدمه اول گفته شد كه وجود يا نفسي است

گوييم به همان دليل كه وجود بر دو قسم است و به بيان ديگر به  است يا مقيد، اكنون مي
 في نفسه و يك حالت ديگر اينكه چيزي چيز  همان دليل كه اشياء دو حالت دارند يك حالت

لت كه مؤثر در معلول و جاعل  در معلول دو گونه است زيرا ع ديگر باشد قهرا نوع تاثير علت
دهد و  معلول است يا به اين نحو است كه به ماهيتي كه در ذات خود موجود نيست وجود مي

 ندارد به او  برد و صفتي را كه ء موجودي را از حالي به حالي مي يا به اين است كه شي
م ايجاد  اين است كه جس مثال فرض كنيد يك وقت علتي كه نوع عليت و تاثيرش دهد مي
 كه به جسم شكل خاص يا رنگ خاص يا  كند و يك وقت نوع تاثير علت به اينطور است مي

 تاثير علت عبارت است از ايجاد جسم و در قسم دوم  در قسم اول نوع دهد مثال حرارت مي
  . از ايجاد كردن جسم را به اين يا به آن شكل نوع تاثير عبارت است

 "بر دو قسم است يا  خواهيد نام بگذاريد جعليا هر چه ميگويند كه عليت يا   و لهذا مي
 " جعل بسيط "ء،   است از اصل ايجاد شي قسم اول كه عبارت. " تأليفي " است يا "بسيط 

  . است" جعل تأليفي " از قرار دادن چيزي چيز ديگر را  است و قسم دوم كه عبارت است
  

  :  مقدمه چهارم
 ماده دارند  وري كه نه مادي هستند و نه تعلقي بهشك نيست كه جعل مجردات يعني ام

 اعتبار، و مقصود اين  جعل بسيط است يعني در مجردات جعل تاليفي معني ندارد مگر به
شوند و به جعل واحد اصل وجود و كماالت  است كه مجردات قطعا مورد دو جعل واقع نمي

دو نحو قضيه در مورد مجردات  همانطوري كه ما  آري مانعي ندارد كه وجود را دارا هستند
توانيم اعتبار بكنيمقضيه بسيطه به اعتبار اصل وجود و قضيه مركبه به اعتبار كماالت  مي

 واقعي  توانيم دو جعل اعتبار بكنيم ولي در واقع و نفس االمر دو جعل وجود همين طور مي
  .در اينجا وجود ندارد
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شود خود ماده الموادهر چه  حكماء استفاده مي و اما در مورد ماديات مطابق آنچه از نظريات 
 مجعول به جعل تأليفي هستند و  مجعول به جعل بسيط است ولي صور و اعراض باشد

شود و   ناميده مي" ابداع "بنابراين جعل بسيط مساوي است با آنچه در اصطالح حكماي 
  .شود مي ناميده " تكوين " در يك اصطالح خاص  جعل تأليفي مساوي است با آنچه

توان گفت كه بنابر حركت در جوهر جعل صور جوهريه نيز به نحو جعل   ولي در اينجا مي
 كه جعل تأليفي به  توان گفت بسيط است و جعل بسيط مساوي با ابداع نيست و حتي مي

اين معني كه مستقل از جعل بسيط باشد حقيقت ندارد و همان طوري كه در مجردات جعل 
 نيز همين طور است ولي دامنه طوالني دارد كه در  يش نيست در مادياتتاليفي يك اعتبار ب
  .توان وارد بحث اين شد در مقدمه پنجم و يازدهم به آن اشاره خواهد شد اينجا مفصال نمي

  
  : مقدمه پنجم

 وجود آورد كه نام آن   است يك معلول خاص را به" الف " اگر فرض كنيم علتي كه نام او 
زيرا فرض اين است   در آن صورت اينجا يك واحد معلول خواهيم داشت است" ج "معلول 

 " ج " را به وجود آورده كه ما نام آن واحد خارجي را  كه علت مفروض يك واحد خارجي
  .1ايم گذاشته

ء تصور   شي بينيم كه ذهن ما درباره اين كنيم مي  وقتي كه نظر به اين واحد معلول مي
 تمايز ناشي از نحوه واقعيت  سازد و البته اين ير اشياء متمايز ميخاصي دارد كه او را از سا

 بالخصوص است كه ذهن ما نام بال  ء خارجي است و به حسب اين ادراك خود آن شي
 و هر چيزي را به نام " د " و يكي را به نام " ج "نهد يكي را به نام  ء مي خصوص به هر شي

ادراك ديگري  ء دارد ادراك بالخصوص را از آن شي حال كه ذهن اين  در عين نامد خاصي مي
 كه " ج "پس ما درباره  ء موجود شد و وجود پيدا كرد هم از آن دارد و آن اينكه اين شي
   يكي اين تصور كه،2معلول مفروض است دو تصور داريم

  
  : پاورقي

واحدها فراهم  و اگر فرضا معلول كثير باشد باز هم بيان فوق جاري است زيرا هر كثير از - 1
  شده است

   رجوع شود به مبحث زيادت وجود بر ماهيت - 2
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پس   موجود است" ج "گوييم كه   است و يكي اين تصور كه موجود است و لهذا مي"   ج" 
، و قهرا چون در اينجا "   موجوديت"، و محمولي داريم " ج "در اينجا موضوعي داريم 

شود  پس معلوم مي ضوع و محمول برقرار استاي تشكيل شده پس نسبتي هم بين مو قضيه
ء كه  اي انتزاع كند يعني يك شي تواند معاني كثيره مي. كه ذهن ما از يك واحد موجود احيانا

اي پيدا  در خارج واحد است و هيچگونه كثرتي ندارد در ذهن احيانا عناوين و صور متعدده
   چون علت مفروض بيش از يكشود كه به اين ترتيب قهرا اين مساله مطرح مي. كند مي

 يك از اين معاني  واحد توليد نكرده است پس يا اين است كه آنچه علت توليد كرده با هيچ
 انطباق است و بقيه صرفا اعتبار ذهن  كثيره ذهني قابل انطباق نيست و يا فقط بر يكي قابل

شق اول و  مه اينها است انطباق دارند و او مصداق بالذات ه است و يا آنكه همه بر او بالذات
ماند شق دوم و   داليلي كه در جاي ديگر بايد گفته شود باطل است، باقي مي شق سوم به

را به وجود  1" ج "شود كه اگر علتي، معلول  بنابراين اين بحث به اين صورت مطرح مي
يعني " ج " است يا ماهيت " ج "آيا آن چيزي كه مولود و اثر بالذات علت است، وجود . آورد

   و وجود، كه نامش صيرورت است؟" ج "و يا نسبت بين   بودن" ج "نفس 
 مركبه و در مورد   البته در اينجا اين سئوال هم جاي طرح دارد كه آيا اين بحث در قضاياي

شود، اما   مورد چيزي استفاده نمي وجود رابطه هم جاري است يا نه؟ از كلمات قوم در اين
گيرد معنا   اينكه جعل به صيرورت تعلق مي، ر مورد جعل تاليفيقدر مسلم اين است كه د

ندارد بلكه در وجود رابط، ماهيت نيز معنا ندارد، پس قطعا اين بحث در جعل تاليفي صادق 
  .نيست

 نكته ديگري كه بايد بدان اشاره كرد اين است كه بنابر اعتباريت وجود شك نيست كه 
ولي بنابر اصالت وجود، وجود . " رابط " و اعتبار " نفسه  في"اعتبار : وجود، دو اعتبار دارد

 " و " وجود تعلقي و فقري "كنند كه عبارت است از  رابط و في نفسه معناي ديگري پيدا مي
 وجودو   و به عالوه بنابر اصالت وجود، همين دو اعتبار نيز در مفهوم"وجود مستقل و وجوبي 

مال واضح است كه اگر مقصود از وجود رابط و نفسي البته كا. صادق است نه در حقيقت وجود
  در اينجا صرفا دو نوع معنا و مفهوم از وجود باشد

  
  :پاورقي

ء دارد و به   ادراكي كه ذهن از هر شي  در اينجا كنايه است از ماهيت اشياء يعني همان معناي" ج " - 1 
  . اء مثل انسانيت و فرسيت و غير اينهاداند در مقابل ساير اشي  مي ء بالخصوص حسب آن معنا او را شي
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 اين بحث كه جعل بر دو قسم است جعل بسيط و جعل تأليفي و در هر دو مورد جعل به 
پس جاي .  نخواهد داشت گيرد و در جعل مركب به وجود رابط، ديگر موردي وجود تعلق مي

 اين ها به اين هست كه سئوال بكنيم آيا طرح مسئله جعل از طرف اصالت وجودي
يك نوع پيروي بي اساس از   بسيط و تأليفي صورت،يعني منقسم كردن جعل به دو قسم

  .1منكرين اصالت وجود نيست
  

  : مقدمه ششم
در محل خود گفته شده است كه مناط احتياج به علت امكان است و بنابر اين جعل بسيطه 

 الوجود في ء ممكن گيرد كه شي كه جعل وجود في نفسه است فقط در جائي صورت مي
ء واجب الوجود في نفسه باشد  نفسه باشد مثل انسان و ساير انواع اين عالم و اما اگر شي

ء ممتنع الوجود في   باشد و يا اگر شي يعني نحوه وجودش نحوي باشد كه عدم بر او محال
و يا مثل اجتماع نقيضين كه تحقق پيدا  نفسه باشد مثل ثاني واجب الوجودشريك الباري

 محال در اين صورت معنا ندارد كه مورد تاثير علت واقع شود پس  و موجود شدنشكردن 
 وجودش ضروري است و عدمش محال نه ممكن است كه وجودش معلول علتي  چيزي كه

 است  باشد و نه عدمش و چيزي هم كه وجودش محال است و بالنتيجه عدمش ضروري است
تواند در وجود يا   مي تنها چيزي ه عدمشنه ممكن است وجودش معلول علتي واقع شود و ن

 هيچ كدام ضروري نباشد و همين  عدم مستند به علت باشد كه موجود بودن و معدوم بودنش
 چيزي صفتي را به نحو ضرورت دارد و  طور است در مورد جعل تاليفي، گاهي هست كه

ل چهار و شش محال است كه آن صفت از وي سلب شود مثال زوجيت از لوازم اعداد زوج مث
 است كه عدد چهار يا عدد شش مثال محقق بشود و زوجيت نباشد  و غيره است يعني محال

  و همچنين فرد نبودن از لوازم ذات اين دوست يعني محال است كه اين دو عدد مثال محقق
بشوند با صفت فرديت پس روي اين جهت زوج بودن و همچنين فرد نبودن از براي عدد 

   مثال اينها قابل جعل و عليت نيست و همچنين استچهار و شش و ا
  

  پاورقي
   .رجوع شود به مقدمه يازدهم-1
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  .  مثال خاصيت مساوي بودن سه زاويه مثلث با دو قائمه و امثال اينها
ء نسبتش با وجود صفتي و  جعل تاليفي فقط در موردي ممكن است محقق شود كه يك شي

 صفت را محتاج به  ء آن  صورت واجد شدن آن شيعدم آن صفت علي السوي باشد، در اين
وجود علت خارجي است مثل حركت كردن يك جسم معين در يك جهت معين، كه جسم 

 بالخصوص را انجام بدهد و نه اينطور است  در ذات خود نه اينطور است كه بايد اين حركت
 كرد قطعا مستند  صورت اگر جسم آن حركت بالخصوص را پيدا كه بايد انجام ندهد، در اين

و البته ممكن نيست كه بگوييم علت اين صفت غير ذاتي خود .  خارجي است به يك علت
   زيرا خلف است و خالف مفروض ماست كه گفتيم اين صفت از لوازم ذات جسم است

 و عيني محال  هاي خارجي موصوف نيست و به تعبير ديگر اتحاد فاعل و قابل در فعل و قبول
  .است

رود يا   مي كند مثال اتومبيل راه  دليل است كه اگر ببينيم جسمي حركت ميبه همين
دهند و يا يك ذره در داخل  هاي معيني را انجام مي ستارگان در مدارهاي بالخصوص حركت

 " چرا "كند؟ اين   چرا حركت مي پرسيم كه كند از خود مي يك اتم به نحو خاص حركت مي
يگر سئوال از جعل تاليفي و علت تاليفي قضيه است ولي ما سئوال از علت است و به تعبير د

ايم كه چرا عدد چهارم زوج است و عدد پنج فرد، يا  هرگز از خود يا ديگران نپرسيده
و اساسا ذهن، خود را  1ايم كه چرا سه زاويه مثلث كمتر يا بيشتر از دو قائمه نيست نپرسيده

 چهار بودن كافي است براي زوج بودن و  د هماندان داند زيرا مي نيازمند به اين سئوال نمي
  .  مساوي بودن زواياي مثلث با دو قائمه همان مثلث بودن كافي است براي

تواند در اين راه برود و  و به تعبير ديگر يك وقت هست كه براي يك چيز دو راه باز است، مي
رفت قطعا يك علت خاصي در اينجا اگر در يك راه بالخصوص . تواند به آن راه ديگر برود مي

اي را  اي را فرض كنيم و گلوله  مثال اگر در يك سطح مستوي دائره از خارج دخالت كرده است
 مركزي اين دائره فرض نمائيم به هر تعداد شعاع كه از مركز دائره به محيط بتوان  روي نقطه

له يكي از شعاعها  گلو شود بنابراين اگر اين فرض كرد خط سير براي اين گلوله نيز فرض مي
 را در حركت خود انتخاب كرد قطعا يك علت خارجيگو اينكه ما نتوانيم او را تشخيص بدهيم

  وجود داشته است ولي در
  

  :  پاورقي
  .  البته در فضاي اقليدسي و نه در ساير فضاهاي هندسي- 1
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 هست كه  مثال بين محيط دائره و هر يك از شعاع هاي كمان دايره يك نسبت معيني همين
مثال محيط دايره برابر است با حاصل ضرب قطر دايره در عدد پي،واين يك وجه بيشتر ندارد 
يعني در اينجا معني ندارد كه گفته شود چرا محيط دايره بيشتر و يا كمتر از اين مقدار 

  . نيست
  

  مقدمه هفتم
 از ذات و منطقيين اصطالحي دارند و مي گويند هر معنا كه بر يك فرد حمل ميشود يا

اگر خارج نبود مثل حيوانيت و يا ناطقيت نسبت  ماهيت ان فرد خارج نيست و يا خارج است
اين را ذاتي مينامند و اگر خارج از ذات و ماهيت بود و در قوام ماهيت دخالت  به انسان

اين را عرضي مينامند مثل ضاحك بودن نسبت به  نداشتبه شرحي كه در منطق بيان شده
ه مي گويند عرضي بر دو قسم است يا عرضي الزم است يعني غير قا بل انفكاك انسان انگا

اولي مثل زوجيت نسبت به اربعه و دومي مثل  است و يا عرضي مفارق يعني قابل انفكاك
در اينجا بايد اشاره كرد كه گاهي به عرضي الزم هم در اصطالح . ضاحكيت براي انسان

در اين حال انچه در اصطالح گذشته  ته مي شودديگري از اصطالحات منطقيين ذاتي گف
در اين اصطالح ذاتي خوانده ميشود ومثال گفته  عرضي الزم خوانده شده بود
اين است كه هميشه در منطق گفته مي شود كه ذاتي دو  ميشودزوجيت،ذاتي چهار است

 يعني كليات خمس كه مقصود همان اصطالح اول"ايساغوجي"يكي ذات باب  اصطالح دارد
 وگاهي 1. عين ذات يا جزئ ذات است است يعني چيزي كه خارج از ذات چيز ديگر نيست

از ذات قابل انفكاك نيست خواه از آن جهت  گفته ميشود ذاتي باب برهان يعني چيزي كه
كه خارج از ذات نيست و يا از آن جهت كه الزم ال ينفك ذات است و اين اصطالح دومي 

  .است كه اينجا اشاره كرديم
گوييم همان طوري كه در مقدمه ششم بيان شد جعل  حاال كه دو اصطالح معلوم شد مي

 ممكن االنفكاك  ء به يك امر عرضي تاليفي تنها در موردي متصور است كه مورد اتصاف شي
   باشد، در امور غير قابل انفكاك خواه خارج از ذات و خواه

  
  :پاورقي

   يعني نوع و جنس و فصل - 1 
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بنابراين جعل ذات براي ذات معنا ندارد يعني معني   از ذات جعل متصور نيست غير خارج
يعني چيزي كه   بالضروره انسان است ندارد كه ما مثال انسان را انسان قرار بدهيم زيرا انسان

 ندارد كه انسانيت براي او قرار داده بشود، عينا مثل اينكه  مفروض االنسانيه است ديگر معني
ا به دست كسي بدهيد و بگوييد اين را راست كن، به حكم بداهت عقل هر  ر چوب راستي

 است كه  شود مستقيم كرد، زيرا مستقيم هست و يا مثل اين گويد مستقيم را نمي كسي مي
اي را بخواهيم تعليم بكنيم و به تعبير ديگر انسان را انسان قرار دادن عين  عالم به يك مسئله

شود  شود انسان قرار داد نمي  را نمي  طوري كه انسانفرض تحصيل حاصل است و همان
شود مگر آنكه حيوان و ناطق بوده  انسان را حيوان يا ناطق قرار داد زيرا فرض انسانيت نمي

بلي  شود كه چهار تا زوج نباشد شود زوج كرد زيرا نمي باشد و همچنين چهار تا را نمي
ت راست كرد و يا انسان را تعليم كرد و شود به طور جعل تأليفي چوب را كه راست نيس مي

 زيرا ،يا نطفه را انسان كرد و يا جسم را حرارت داد و يا به جسم حركت دادحركت عرضي
عالم بودن براي انسان و راست بودن براي چوب و حركت يا حرارت براي جسم اموري 

بودن براي يك  براي عالم به همان چيز و راست  هستند قابل انفكاك، بر خالف عالم بودن
 براي يك جسم حار و حركت داشتن براي يك جسم  جسم مستقيم و حرارت داشتن

  :گويد  انفكاك هستند و اين است معناي اين بيت كه مي متحرك كه اموري غير قابل
  ال غير بالجعل المؤلف انطقا          في عرضي قد بدا مفارقا

  تنها در مورد عرضي مفارق جعل مؤلف را صحيح
   بدان كه صحيح نيست ن و در غير عرضي مفارقبدا
  

جعل تاليفي امكان نسبت ثبوت  در حقيقت مفاد اين شعر اين است كه مناط احتياج به
 ما در مقدمه ششم مستقيما بحث را روي  محمول از براي موضوع است و اگر آنطوري كه

ر خواهد بود كما اينكه  بسيط و تاليفي هر دو بشود بهت امكان آورديم بيان شود تا شامل جعل
  . ششم و هفتم را يكي قرار دهيم بهتر است ما مقدمه
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  : مقدمه هشتم
 حقيقت جعل   هر چند اين مقدمه و شايد بعض مقدمات ديگر هم مقدمه مطلب در تحقيق

 كنيم نيست بلكه از مسائل مربوط به اين باب است ولي ما در اينجا به عنوان مقدمه ذكر مي
ر مقدمه هفتم گفته شد كه مثال انسانيت از انسان و حرارت از جسم حار و اين مطلب كه د

حركت از جسم متحرك و يا مثال ناهقيت از حمار قابل انفكاك نيست، نبايد مبداء اين اشتباه 
 انسان معلول هيچ علتي نيست و ممكن الو جود نيست، پس انسان هميشه در  شود كه پس

ء هر حالتي كه دارد اين حالت را براي هميشه   هر شيجهان بوده و هميشه خواهد بود و
 ديگري است كه از يك  بلكه در اينجا مقصود معناي خواهد داشت و هميشه داشته است

  توضيح اينكه در اين گونه موارد منظور اين است شود تجزيه و تحليل دقيق عقالني نتيجه مي
ين اينكه انسان است و مادام كه كه اگر چيزي را مثال انسان فرض كرديم اين چيز در ع

 دخالت علتي از علل براي او  انسان است، انسانيت يا حيوانيت يا ناطقيت به ضرورت و بدون
ثابت و مسلم است و اين منافات ندارد با اينكه موجود بودن از براي انسان امكان داشته باشد 

ول باشد و همچنين منافات  ندارد با اينكه انسان در وجود خودش معل نه ضرورت، و منافات
و يا اگر گفتيم  ندارد با اينكه انسان در زماني موجود باشد و در زمان ديگري موجود نباشد

 چيزي كه حمار است مادام  كه مثال ناهقيت از براي حمار ضروري است معنايش اين است كه
 دارد با اينكه كه ذات او باقي است ناهقيت براي او ثابت و مسلم است و اين هم نه منافات

حماريت و ناهقيت در موجود بودن، معلول علتي باشد و نه منافات دارد با اينكه موجودي كه 
 زمان داراي صفت حماريت و ناهقيت بوده در زمان ديگر به واسطه تكامل مثال صفتي  در يك

 در  احتياج به علت مضاد صفت ناهقيت داشته باشد اين قضيه منطقي نه با اصل اول كه اصل
 نوعي موجودات است، منافات دارد  وجود است منافات دارد و نه با اصل دوم كه اصل تكامل

قائل به اصالت   منطقي، زيرا مربوط به منطق نيست آري اگر كسي در اصول فلسفي خودنه
تواند منكر اصل دوم بشود ولي اين ربطي به اين بحث منطقي   مي ماهيت شد از آن جهت

  .ندارد
   ما جعل اهللا المشمشه": گويد  كه از شيخ الرئيس معروف است كه مي اين جمله
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   يعني خدا زردآلو را زردآلو نكرد بلكه زردآلو را ايجاد كرد، ناظر بهمين" مشمشه بل اوجدها 
 ذات در موجوديت  مطلب است يعني ناظر به عدم منافات ضرورت ذات از براي ذات با احتياج

ي نيست كه ثبوت ذات ازبراي ذات چون ضروري است دائم باشد به علت است و قهرا منافات
كنيم و رابطه آن  در مورد هر موجودي كه ما فكر مي. ولي موجود بودن ذات موقت بوده باشد

سنجيم اين رابطه ضروري و دائم است و در عين حال  موجود را با ذاتيات آن موجود مي
در اينجا ممكن . نه ضروري باشد و نه دائمء با موجوديت   رابطه اين شي منافات ندارد كه

 اين سؤال پيش بيايد كه دوام عبارت است از اينكه چيزي در همه زمانها بوده باشد  است
ء موقت باشد   وجود يك شي يعني منطبق بشود با اين رشته ال يتناهي زمان، و در صورتي كه

و در همه زمانها ثابت باشد؟ ء دائمي   شي ء براي اين چگونه ممكن است كه ذاتيات اين شي
 معدومات ممكنه و به ماهيت منفك از اين وجود خارجي و  آري اگر ما قائل باشيم به ثبوت

شود ولي اوال ماهيت منفك از وجود ين، به   گفته شود كه رفع اشكال مي ذهني ممكن است
 زيرا اين  تاقرار جميع حكماء غلط است و ثانيا اين اشكال در مورد ممتنعات هم جاري اس

 تحقق براي تناقض و  ضرورت و اين دوام در مورد ممتنعات هم هست مثل ضرورت امتناع
  .ضرورت امتناع تحقق شريك الباري و امثال اينها

 منطقيين و مخصوصا  گوييم كه هر چند آنچه از ظاهر كلمات  اكنون در جواب اين اشكال مي
 قضاياست عبارت است از اشغال  ي كه جهتشود اين است كه دوام متأخرين آنها نمودار مي

 تنها به حركت فلك و احيانا به حركت  بينيم كه هاي ال يتناهي و لهذا مي جميع زمان
توان گفت كه معناي دوام اين نيست و چون در قضيه   مي زنند ولي جوهري اجسام مثال مي

 مادامي كه ذات  مقصود است پس معناي دوام اين است كه" الذات   دوام مادام"دائمه 
 موجود است اين محمول از براي موضوع هميشه ثابت است يعني هميشگي،  موضوع

هميشگي نسبي است نه هميشگي مطلق، مثال در مثال معروف خاصيت سفيدي، زدن چشم 
توانيم بگوئيم هر سفيدي براي چشم زننده است  مي شود استكه به تفريق بصر تعبير مي

  ين است مادامي كه سفيدي موجود است هميشه خاصيت زنندگيهميشه، و البته معنايش ا
 نه مادام الذات، و   است" ثبوت مادام الوصف "موجود است در مقابل در قضيه عرفيه عامه، 

 به معناي مطلق نه نسبي يعني  بعالوه به وجه ديگري در مطلق قضاياي دائمه، هميشگي
ت و آن هميشگي در صدق است يعني هميشگي كه جميع زمانها را اشغال كند موجود اس

  وقتي كه
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 است هر چند عدد چهار، گاهي هست و گاهي نيست ولي اين  گوئيم مثال عدد چهار زوج  مي
قضيه ازال و ابدا صادق است يعني در جميع زمانها صادق است كه عدد چهار زوج است و 

، به " دائمه " نظر ديگر  باشد و از" وقتيه "بنابراين مانعي ندارد كه يك قضيه از يك نظر 
شود كه زمين بين او و  همين اين معنا كه گفتيم، مثال اگر بگوئيم ماه در وقتي منخسف مي

خورشيد حائل شود و يا اگر بگوئيم زيد در روز جمعه ايستاد در اينجا اگر نظر به ثبوت 
 اگر نظر به انخساف براي ماه و ايستادن براي زيد بكنيم موقت است ولي از نظر ديگر يعني

 كه ماه   اين قضيه بنمائيم اين هر دو قضيه دائمه است يعني براي هميشه صادق است صدق
در وقت حائل شدن زمين منخسف است و براي هميشه صادق است كه زيد در روز جمعه 

.  كه صدق آن قضايا موقت است ايستاده است و نقطه مقابل دائمه به اين معنا، قضايائي است
 يعني قضايائي كه مربوط به اعتبارات اجتماعي است   است" اعتباريه "، قضاياي اين قضايا

در اين گونه قضايا حتي از لحاظ صدق نيز .  مالك اين قلم هستم گوئيم من مثل اينكه مي
 به تفصيلي كه در جاي ديگر بايد بحث شود و ما از اين اصل در بسياري از  دوام نيست

  . گيريم ه نتائج مهمي ميمسائل اصول فقه و قواعد فق
  

  : مقدمه نهم
اين مقدمه نيز متمم مقدمه هفتم است، در مقدمه هفتم رسيديم به اينجا كه ذاتيات قابل 

در نظر . باشند جعل نيستند و تنها عرضيات مفارق هستند كه قابل جعل و تعلق عليت مي
لوليت و مجعوليت و  عالم بعضي قابل مع شود كه حقائق ابتدائي در اذهان چنين وارد مي

بعضي ديگر غير قابل مجعوليت و معلوليتند ولي وقتي كه روح اين مطلب را بشكافيم 
 كه غير قابل مجعوليت هستند اموري هستند كه در حقيقت بين  بينيم همه اين اموري مي

 تعددي و. 1بايست اينها براي اينها براي آنها جعل تأليفي بشوند  چيزي كه مي آنها و بين آن
  كثرتي در واقع وجود ندارد، اين كثرت را صرفا ذهن ما ساخته

  
  : پاورقي

در جعل بسيط به صورت   چون اين مطلب مربوط به جعل تاليفي بود نه جعل بسيط- 1 
ديگري نظير اين اشكال و جواب هست زيرا مثال اگر بگوييم وجود اصل است و معلول نيست 

  . جواب است  همانپس ماهيت حقيقتي است ال مجعول، و جواب
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 پس در واقع چيزي نيست كه بحث از مجعوليت يا ال مجعوليت او بشود، اينكه  است
 ندارد و اما در  دهد كه او واقعيتي گوئيم قابل جعل نيست در حقيقت اين معني را مي مي

 است، آن عرضي واقعيتي  گوئيم قابل جعل تأليفي است يعني عرضي مفارق اموري كه مي
شود در واقع و   چيزي براي چيز ديگر ثابت مي اقعيت مجعول له دارد و لهذا هر جا كهماوراء و

نفس االمر آن چيز واقعيتي از خود دارد احتياج به جعل نيز دارد ولي در مواردي كه واقعيتي 
 موارد در  در اينجا سئوالي هست و آن اينكه در بعضي. از خود ندارد مجعوليت نيز وجود ندارد

كه لزوم هست، مجعوليت و معلوليت نيز هست مثال هر معلولي الزم ال ينفك علت عين اين
ذاتي . شود تنها در عرضي مفارق جعل است نه در جواب اين است كه آنجا كه گفته مي است

و نه در عرضي الزم، قهرا سخن در جعل تاليفي است و اينكه گفته شد لوازم غير مجعولند 
شود و شك نيست كه   مي  مطلق آنچه اطالق الزم بر آنهاي الزم است نه مقصود عرضي

 و حالت علت است و اگر احيانا در  معلول كه الزم علت است عرضي علت نيست بلكه صفت
و اما اينكه جعل تاليفي  شود به معناي ديگري است مورد معلول به شأن و يا صفت تعبير مي

ديگري است كه مكرر به آن  بسيط مقصود هست يا نيست مطلب  جدا و مستقل از جعل
  .كنيم اشاره كرده و مي

  
  : مقدمه دهم

ء اول   اگر شي  عليت به معناي اعم يعني دخالت داشتن چيزي در تحقق چيزي به طوري كه
 مرادف جعل است به معناي  كند و اما عليت در اين بحث كه ء دوم تحقق پيدا نمي نباشد شي

 علت در اينجا يعني وجود دادن چيزي به  تعلت فاعلي است يعني علت موجده پس حقيق
كند، ممكن  چيزي، اما چون ذهن انسان با محسوسات مأنوس است و از روي آنها قياس مي

  است در مورد وجود دادن علت معلول را چنين تصور كند كه در اينجا نيز مانند وقتي كه
  : عبارتند از  دارند كهكند، پنج امر مستقل وجود  اي را اهدا مي شخصي به شخص ديگر جامه

  اهداي هديه               عليت
  ــــــــــــــــ            ـــــــــــ

  يه دهندهد ه-1          . وجود دهنده- 1

  ١٧٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  هديه گيرنده -2           وجود گيرنده- 2
    هديهجامه-3             وجود–3
   دهنده هديه از سوي هديه عمل دادن -4    دادن علت، وجود را به گيرنده وجود- 4
  گيرنده  عمل گرفتن هديه از سوي هديه -5    . گرفتن معلول، وجود را از علت- 5

 شك نيست كه اين قياس باطل است زيرا در مورد مثال بخشش، يك موجودشخص بخشنده
دهد  مي موجود سومي راجامه كه مورد بخشش است به موجود ديگريشخص گيرنده بخشش

بداهه در مورد علت و معلول اين طور نيست زيرا اوال اگر معلول با قطع نظر از و حال آنكه بال
عمل و فعل علت، موجودي باشد از موجودات پس احتياجي به علت نخواهد داشت و ثانيا 

 وجود معلول به معلول از قبيل نسبت جامه به شخص گيرنده نيست، زيرا شخص  نسبت
 نظر از وجود و با فرض  واقعيتي است و اما معلول قطعگيرنده با قطع نظر از جامه حقيقت و 

ها باشدچه بنا بر اصالت وجود و چه بنا بر اصالت  تواند واقعيتي از واقعيت انفكاك از وجود نمي
  .ماهيت

 متعدد و متكثري به   پس از اين مقدمه معلوم شد كه در باب ايجاد چيزي چيزي را، عوامل
د و انوجاد، موجود نيست بلكه بيش از دو واقعيت در واقع و نام موجد و موجد و وجود و ايجا

ناميم و بعد از تحليل  تواند موجود باشد كه يكي را علت و ديگري را معلول مي نفس االمر نمي
رسيم كه معلول بايد در ذات خود هم موجد و   خاص عقلي به اين نتيجه مي عقلي و محاسبه

 االمر  و ايجاد و موجد و انوجاد در واقع و نفس ايجاد و هم وجود باشد يعني وجود  هم
اجمال اين  دهيم  معلول مي تعبيرات مختلفي است از يك حقيقت و يك واقعيت كه به آن نام

 اينطور است كه وجود را كه قطع نظر از دادن  دهد نه بيان اينكه علت كه به معلول وجود مي
 بلكه معلول با همين عمل ايجاد معلول دهد دارد و به معلول مي  است بر مي" وجود "علت، 

شود و ايجاد كردن هم برداشتن وجود و منتقل كردن به ديگري نيست بلكه ايجاد كردن  مي
  . يافتن معلول است كه فعل و افاضه علت است عين وجود و تحقق

 همين بيان كه مبني بر وحدت ايجاد و وجود است براي ما كافي خواهد بود كه بفهميم حق 
 هم در جعل و هم در تحقق  گويند اصالت از آن وجود است صالت وجوديها است كه ميبا ا

   در ذات خود زيرا معلوم شد كه معلول و مجعول حقيقتي است كه
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تواند در عين حال عين دادن باشد  اي كه مي  عين موجد و عين ايجاد است و آن داده شده
 الماهيه من حيث هي ليست اال هي "يرا وجود است و جز با فرض اصالت وجود معنا ندارد ز

"   
  .ايم و شايد با برهان قوم قابل انطباق باشد  كرده اين برهاني است كه ما اقامه

  
  : مقدمه يازدهم

.  باشد ترديد كرديم در جعل تأليفي جاري 1 در مقدمه پنجم، در اينكه بحث معروف جعل،
 حقيقت ايجاد عين حقيقت وجود ، ققگوئيم بنابر اصالت وجود، در جعل و در تح اكنون مي

است و چگونه ممكن است ما حقيقت ايجاد را تقسيم بكنيم به ايجاد في نفسه و ايجادي كه 
 را در نظر بگيريم حقيقتش رابط است پس دو نوع ايجاد  رابط است، زيرا هر ايجادي

  د است چنين بهو بنابراين كه وجود مجعول است و وجود عين ايجا.  باشيم توانيم داشته نمي
  .رسد كه ما دو نحوه جعل و دو نحوه وجود و دو نحوه ايجاد نداريم نظر مي

شود كه جعل تاليفي وجود دارد مثل   حقيقت مطلب اين است كه در مواردي كه توهم مي
مورد جعل صورت براي ماده و جعل عرض از براي موضوع جز جعل بسيط چيز ديگر نيست 

الوجود گرفت و چيز ديگري را براي او جعل   چيزي را مفروضيعني چنين نيست كه بتوان
تر او را چيز ديگر قرار داد بدون آنكه پاي جعل بسيطي در كار باشد و  كرد و به تعبير صحيح

چيزي كه هست خود جعل بسيط بر  ء مفروض بشود  افاضه وجود به نفس آن شي بدون آنكه
 جعل وجود سيال  و در آنجا كه  وجود سيالدو قسم است، يا جعل وجود ثابت است و يا جعل

شود و شئون   كثيره اعتبار مي ء در مراحل مختلف معاني و ماهيات است چون از براي آن شي
اي را از مرتبه ديگر، و جلوه را از  كند و ذهن كثرت ساز انسان مرتبه و جلوات متعدده پيدا مي

كند در بادي نظر چنين توهم  ميء مباين اعتبار   صورت شي سازد و به متجلي جدا مي
 مفروض گرفته شده است و مورد تعلق جعل و عليت، شدن اين چيز است  كنيم كه چيزي مي

  .ءي شچيز ديگر به نحو تاليف، در صورتي كه اين اعتباري است از نفس شدن خود
  

  :پاورقي
  ؟ صيرورت گيرد يا به ماهيت يا به  يعني اينكه آيا جعل به وجود تعلق مي- 1 
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 اموري   چيزي كه شايد در نظرها مشكل جلوه كند اين است كه در حركتهاي عرضي كه
عرضي و غير دائم هستند و گاه هستند و گاه نيستند و حس هم شاهد است كه اين حركات 

باشند نه علت ذات متحرك   مي معلول عللي هستند كه آن علل فقط علت اين حركات عرضي
 بسيط ولي جواب اين شبهه نيز در مباحث  هستند نه عللعلل اين حركات علت تاليفي 

   .حركت داده شده است
 است كه در كالم  گذاريم و آن اين  در اينجا نكته ديگري هست كه فقط به اشاره از آن مي

 كه چون جعل منقسم " ... للربط و النفسي الوجود": حاجي سبزواري چنين آمده است
  مقصود ايشان از جعل مركب همان جعل تاليفي استشود به جعل بسيط و جعل مركبو مي

شود به جعل بالذات و جعل بالعرض يعني جعل حقيقي   مي و از طرفي ديگر باز جعل منقسم
  و جعل مجازي و از طرف ديگر در باب اينكه آيا وجود مجعول است و يا ماهيت و يا صيرورت

  :شود سه احتمال هست پس مجموعا دوازده احتمال مي
  جعل وجود بالذات به جعل بسيط - 1
   جعل وجود بالذات به جعل مركب- 2 
   جعل وجود بالعرض به جعل بسيط- 3 
   جعل وجود بالعرض به جعل مركب- 4 
   جعل ماهيت بالذات به جعل بسيط- 5 
   جعل ماهيت بالذات به جعل مركب- 6 
   جعل ماهيت بالعرض به جعل بسيط - 7 
  عل مركب جعل ماهيت بالعرض به ج- 8 
   جعل صيرورت بالذات به جعل بسيط - 9 

   جعل صيرورت بالذات به جعل مركب- 10
   جعل صيرورت بالعرض به جعل بسيط- 11 
  . جعل صيرورت بالعرض به جعل مركب- 12 

 و قول مختار،  گويد هر يك از سه قول اين باب يعني قول اشراقي و قول مشائي  و سپس مي
 را باطل، به ترتيبي كه  داند و شش صورت ورت را صحيح مياز اين دوازده صورت شش ص

  .شود بعد از تأمل روشن مي
   راجع  رسد كه با در نظر گرفتن آنچه حاجي در ابتداي اين بحث  چنين به نظر مي
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 معنائي كه در ابتداي  به جعل تأليفي گفته است در اينجا خلطي در بيان جعل تأليفي به
 اين كتاب و مقدمه جدول كتاب  بي به معنائي كه در جدولبحث گفته شده و جعل تركي

 جدول به عنوان جعل مركب نام برده شده منحصر  آنچه در اين. بيان شده است وجود دارد
و جعل   ذات يعني جعل الوجود وجودا و جعل االنسان انسانامثال است به جعل ذاتي از براي

اعم است  1نجا به نام جعل مركب ناميده شده تاليفي كه در اي النسبه نسبه و حال آنكه جعل
 صورت جدول   ذات براي ذات و غير آن، مثل جعل عرضي مفارق براي ذات، بنابراين از جعل
 منحصر به جعل الوجود بسيطا  كند و مثال بنابر اصالت وجود در جعل، جعل بالذات فرق مي

  .بات است جعل بالذات است الوجود مرك هاي مفارق نيز كه جعل نيست بلكه در مورد عرضي
بسيط و هم   مگر آنكه آن احتمال كه گفتيم تقويت شود و گفته شود كه در اينجا هم جعل

 گفته شد و معناي جعل  جعل مركب اصطالح خاص است، معناي جعل مركب همان است كه
بسيط نقطه مقابل جعل مركب است و حتي جعل وجود رابطه در مورد عرضي مفارق به دو 

 وجود رابط و يكي به نحو تركيب يعني جعل  تصور است يكي به نحو بسيط يعني جعلنحو م
وجود رابط وجود رابط و البته اگر در مقام توجيه، چنين اصطالحي را پيشنهاد كنيم مانعي 

هاي منظومه است و   خواهد شد ولي بي نهايت خالف ظاهر مجموع عبارت ندارد و اشكال رفع
شود كه مقصود از جعل بسيط در اينجا معناي خاصي است و حق اين بود كه تصريح ب

 كتب مفصله  در عين حال بايد رجوع شود به. مقصود از جعل تركيبي هم جعل تأليفي نيست
  .در اين باب

o   
    آيا جعل: توان اينطور طرح و بيان كرد  بطور خالصه مبحث جعل را مي

پس در اينجا بايد اوال . ميان آن دوگيرد و يا به ماهيت و يا به نسبت  به وجود تعلق مي
   كنيم تا بفهميم معناي تعلق معناي وجود و ماهيت را بدانيم و سپس معناي جعل را درك

  
  :پاورقي

 مركب به   به نظر نميرسد كه در اينجا اصطالح مخصوصي وجود داشته باشد و جعل- 1 
 اينكه آنچه در مقابل  تننوعي خاص از جعل تأليفي اصطالح شده باشد خصوصا با در نظر گرف

  .جعل مركب قرار گرفته همان جعل بسيط است كه در مقابل جعل تأليفي قرار گرفته است
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 جعل به وجود و يا ماهيت يا نسبت بين آن دو چيست؟ و بعد بدانيم مناط احتياج به جعل 
ه نسبت چيست و بعد در يابيم دليل بر تعلق جعل به وجود و عدم تعلق آن به ماهيت و يا ب

  . اقسام جعل را بشناسيم چيست و سپس
 اما فرق وجود و ماهيت را در مقدمه پنجم گفتيم و در اول كتاب گذشته، معناي جعل را نيز 

مناط احتياج به جعل را در مقدمه ششم بيان كرديم و در . در مقدمه دوم توضيح داديم
را در مقدمه دهم بيان  جعل به وجود  مقدمه هفتم توضيح بيشتري داديم و دليل تعلق

به اين ترتيب . كرديم و انقسام جعل را به دو قسم در مقدمه سوم و مقدمه اول بيان كرديم
 دانستن مقدمه پنجم و دوم و ششم و هفتم و دهم و سوم و اول  آنچه الزم و ضروري است

ها در توان تعداد مقدمات را به هفت عدد تقليل داد و ترتيب ديگري براي آن  مي است، پس
  . نظر گرفت
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  وجوب و امكان         :فريده دوم
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  ١غرر  
   مواد ثالث

  
   ثمت نفسي فهاك و اضبط           ان الوجود رابط و رابطي

  شود به رابط و رابطي وجود تقسيم مي
  و سپس به نفسي پس اينها را به خاطر بسپار

  
اي سه  ماده" موادثالث "حا  بحث اين فصل درباره وجوب و امكان و امتناع است كه اصطال

  .شوند  خوانده مي" جهات ثالث "يا  گانه
رود يكي نيست،   البته اصطالح ماده در اينجا با اصطالحي كه در باب علت و معلول به كار مي

 " محل صورت " يا به معني " حامل استعداد "ماده در اصطالح علت و معلول به معني 
 حامل استعداد انسان شدن است، و يا اينكه جسم  عنيمثال نطفه، ماده انسان است ي است

شود كه يكي در   است يعني در آن دو چيز تشخيص داده مي مشتمل بر ماده و صورت
  .شود  است، و آن ديگري محل او شمرده مي ديگري حلول كرده

 ولي ماده در اصطالح باب مواد ثالث به هيچ يك از اين دو معني نيست، هيچ يك از وجوب 
. محل صورتي از صور نيز نيستند امكان و امتناع حامل استعداد چيزي نيستند، همچنان كهو 

  اصطالح ماده در مورد وجوب و امكان و امتناع اصطالحي است
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شود و البته بعد ريشه اين مجاز و   مخصوص به خود و از يك نوع مجاز و تشبيه ناشي مي
  .تشبيه را بيان خواهيم كرد

داراي يكي از اين   است كه بگويد، وجود مطلقابه حسب عالم ذهن هدف اين فصل اين
 سبزواري در مقدمه اين مطلب تقسيماتي  حاجي جهات سه گانه، وجوب، امكان، امتناع است

 است تمام اقسام وجود داراي يكي از جهات سه گانه  براي وجود ذكر كرده و سپس گفته
  .باشند مي

. " رابط "است و يا " محمولي "ين است كه وجود يا است ا  تقسيم اولي كه در وجودهستي
 حمل  وجود محمولي يعني وجودي كه خود يكي از دو طرف نسبت است و بر موضوعي

ها و  خدا هست در اين مثال: انسان هست، سفيدي هست: گوييم شود، مثل اينكه مي مي
ه نه موضوع اما وجود رابط آن است ك حمل شده است بر انسان، سفيدي و خدا جودهستي

انسان : گوييم است و نه محمول بلكه پيوند ميان موضوع و محمول است، مثل اينكه مي
انسان : خواهيم بگوييم خواهيم بگوييم انسان هست، بلكه مي  نمي در اين مثال نويسنده است

  .در اين مثال هستي پيوندي است ميان انسان و نويسنده  نويسنده هست
گويند، يعني وجودي كه از نظر مفهوم   مي" وجود في نفسه "  وجود محمولي را اصطالحا

 معني اسمي " اصطالح ديگر  بودن استقالل دارد و تصوري مستقل از ساير تصورات است و به
 است، يعني از نظر مفهوم بودن استقالل ندارد، " ال في نفسه " است، اما وجود رابط وجود "

 ديگر در ذهن مرتسم شود و او عمال نقش پيوند فقط در حالي قابل تصور است كه دو تصور
  . است" معني حرفي "ميان آن دو تصور را به عهده گيرد، و به اصطالح ديگر 

در اينجا الزم است كه به دو اصطالح ديگر كه يكي مربوط به منطق است و ديگري مربوط 
  .به علم نحو نيز اشاره كنيم

ستĤن هم نه همه مفهومات، بلكه مفهوماتي  منطقيين كه موضوع بحثشان مفهومات ذهني ا
 را كه يكي " قضيه " شوند  مي كه اصطالحا معقوالت ثانيه يعني مفهومات درجه دوم ناميده

  :كنند  تقسيم مي از مفهومات درجه دوم است به دو قسم
   قضيه ثنائيه- الف 
   قضيه ثالثيه- ب 

   ثالثيه د چيزي، و قضيهاي كه در آن حكم بشود به وجو  قضيه ثنائيه يعني قضيه
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 الف "مثال اگر بگوئيم . اي كه در آن حكم بشود به وجود چيزي از براي چيزي  يعني قضيه
ايم به   حكم كرده" الف ب است "  و اما اگر بگوئيم. ايم به وجود الف  حكم كرده"هست 

 "وم هستي  است و در نوع د" الف " اثبات هستي براي  در نوع اول هدف. وجود ب براي الف
و .  مفروض الوجود است" الف " براي " ب " گرفته شده است و هدف اثبات   مفروض"الف 

 در مرحله اول بايد برسد  چنانكه معلوم است اين دو نوع قضيه در طول يكديگرند، يعني ذهن
به آنجا كه حكم كند به هستي خود آن چيز و در مرحله بعد بايد حكم كند به هستي چيز 

  .اي آن چيزديگر بر
 " در پاسخ  شود و نوع دوم  واقع مي" هل بسيطه "گويند نوع اول در پاسخ   منطقيين مي

 در فارسي است " آيا "معني   كه به" هل "گويند  توضيح اينكه منطقيين مي. "هل مركبه 
.  است سئوال از وجود مقيد و مركب باشد ممكن است سئوال از وجود مطلق باشد و ممكن

 " الف "آيا : ايم و اما اگر بگوئيم از وجود مطلق او سؤال كرده.  هست" الف "آيا : يماگر بگوئ
  . 1ايم  سئوال كرده" الف " است؟ از وجود مقيد و مركب " ب "

 دوم مشتمل بر  موضوع و محمول و نوع: از نظر منطقيين نوع اول مشتمل بر دو جزء است
 يعني دو " ثنائيه " اول را   اين جهت نوعاز. موضوع، محمول و وجود رابط: سه جزء است

 چه " نسبت "نامند، و اما اينكه تكليف  اي مي  پايه  يعني سه" ثالثيه "اي و نوع دوم را  پايه
 ثنائيه مشتمل بر نسبت هست يا نه؟ و آيا در قضيه ثالثيه نسبت و وجود  شود؟ آيا قضيه مي

ت، بحثي است كه از حدود اين رساله رابط يك چيز است يا نسبت بغير از وجود رابط اس
   2.خارج است و در جاي ديگر بايد بدان پرداخت

  :  بر دو قسم است" كان ": گويند  نحويين نيز در باب افعال ناقصه اصطالحي دارند، مي
  . كان تامه- 1
  . كان ناقصه- 2

ت از خبر،  كان تامه عبارت است از آن كه فقط اسم دارد ولي خبر ندارد، زيرا مستغني اس
  يعني خدا بود و چيزي با. 3"ء   كان اهللا ولم يكن معه شي"گوييم  مثل اينكه مي

  
  : پاورقي

به عقيده ما اصطالح بسيط و مركب در اينجا اصطالح . " مطالب " منطق منظومه سبزواري مبحث - 1
 " و "ل محمولي  ه" اصطالح شود و گفته شود " رابط " و " محمول "مناسبي نيست، بهتر اين است كه 

  . "هل رابط 
  .  مفصال در اين باره بحث شده است" اسفار " در امور عامه -  2
  كان اهللا وال شيئ معه:به اين صورت امده است67درتوحيدصدوق ص- 3

  ١٨١



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  هم نيازمند به اسم است و هم نيازمند به خبر اما كان ناقصه عبارت است از آنكه  او نبود
سعدي بوده : اگر مثال بگوييم  قائما، يعني زيد ايستاده بودزيد كان: گوييم مثل اينكه مي
كان   السعدي شاعرا اما اگر بگوييم سعدي شاعر بوده استكان كان تامه است استكان السعدي

  .ناقصه است
وجود يا :گويند كنند و مي شان وجود است، وجود را مطرح مي  فالسفه چون موضوع بحث

  معقوالت ثانيه است و شان ز آن نظر كه موضوع بحثمنطقيين ا. محمولي است و يا رابط
گويند قضيه يا ثنائيه است  كنند و مي  يكي از معقوالت ثانيه است، قضيه را مطرح مي"قضيه 

 را مطرح " كان "شان الفاظ و كلمات است، كلمه   موضوع بحث و نحويين چون. و يا ثالثيه
عبير "اصطالح فالسفه . امه و كان ناقصهكان ت: كان بر دو قسم است: گويند كنند و مي مي

تعبير   نحويين  و اصطالح" تعبير ذهني " اين مطلب است و اصطالح منطقيين "عيني 
  . آن است"لفظي 
o   

برند،   به كار مي فالسفه تقسيم دومي. تا اينجا بحث در تقسيم وجود بود به رابط و محمولي
  : خود بر دو قسم است  به نوبهگويند وجود محمولي كه وجود في نفسه است نيز مي

  . نفسي– الف 
  . رابطي– ب 

 وجود نفسي يعني آن وجودي كه عالوه بر في نفسه بودن، لنفسه نيز هست، يعني عالوه بر 
اينكه صحيح است كه محمول واقع شود و مستقل در تصور است، مستقل از موضوع نيز 

ء  گر بوده باشد و براي شيء دي هست، يعني يك وجود عارضي كه حالت و عارض يك شي
ء  ديگر موجود باشد نيست، بلكه خود براي خود موجود است و حالت و صفت و عارض بر شي

  .ديگر نيست، مانند انسان و جماد و نبات
گويندهر چند از لحاظ تصور   نيز مي" ناعتي " يا " ناعت " اما وجود رابطي كه آن را وجود 

ل واقع شود، اما همواره حالت و صفت و عارض بر مستقل است و صالحيت دارد كه محمو
مانند، سفيدي، گرمي،   نه براي خود ء ديگر موجود است ء ديگر است و براي شي يك شي

  ء  اينها همه وجودشان براي شي بلندي، كوتاهي، شيريني و غيره
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ال بايد  اين امور براي او موجود باشند، مث ء ديگري باشد كه ديگر است، يعني الزم است شي
به  يك جسم وجود داشته باشد تا سفيدي عارض آن بشود و آنگاه به اعتبار عروض سفيدي

  . صدق كند" سفيد "  آن جسم به مفهوم
 و اشيايي كه وجودشان وجود رابطي است " جوهر "اشيايي كه وجودشان وجود نفسي است 

  .شوند  ناميده مي" عرض "
o   

 به غيره " است و يا " به نفسه "نكه وجود يا تقسيم سومي نيز در ميان است، و آن اي
 نياز از علت و مبداء و منشاء صدور  اند، يا قائم بالذات و بي يعني موجودات بر دو قسم."

اولي وجود به نفسه ناميده  هستند و يا غير قائم بالذات و نيازمند به مبداء و منشاء صدور
تواند  حيد بيش از يك وجود به نفسه نمي واجب الوجود است و طبق ادله تو شود كه همان مي

   .1بوده باشد و دوم وجود به غيره است كه شامل همه ما سوا است
 دوم داخل در  وجود واجب تعالي در تقسيم اول داخل در وجود محمولي است و در تقسيم

: گويند است كه مين يا.  است" بنفسه "وجود نفسي است و در تقسيم سوم داخل در وجود 
يعني حق متعال وجودش في نفسه، لنفسه و بنفسه .نحو أيسه، في نفسه، لنفسه، بنفسهالحق 
  .است

رابط و رابطي و : ظاهر تقسيم در شعر اول منظومه اين است كه وجود بر سه قسم است
رسد كه از اول يك تقسيم بيشتر در كار نيست و هر سه قسم در  يعني به نظر مي.نفسي

  . نيست دهد كه چنين  توضيح ميعرض يكديگرند ولي شعر بعدي
  

   في نفسه اما لنفسه سما   النه في نفسه أو ال و ما
   في نفسه لنفسه بنفسه    أو غيره و الحق نحو أيسه

  
  : پاورقي

 وجود " كرديم، نه خصوص  به نفسه و به غيره تقسيم:  ما در اين تقسيم، مطلق موجود را به دو قسم- 1
 "باشند و مشمول  كه وجود رابطي و وجود رابط نيز از اين تقسيم خارج نمي را، زيرا بديهي است "نفسي 

 تقسيم  عليهذا تقسيم اول و دوم در طول يك ديگرند ولي تقسيم سوم در عرض باشند  مي"وجود به غيره 
دهند،  اول است گر چه ظاهر بعضي كلمات اين است كه تقسيم سوم را نيز در طول تقسيم دوم قرار مي

   .دهند، مانند شرح منظومهرجوع شود را مقسم وجود به نفسه و به غيره قرار مي ود نفسيلنفسهيعني وج
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  وجوب امتناع أو امكان         قد كان ذا الجهات في االذهان
  زيرا وجود يا في نفسه است يا نه،
  و وجود في نفسه بالنفسه است،

  و حق متعال وجودش يا براي غير است
  1 نفسه استفي نفسه و لنفسه و به

   در ذهن، دارنده يكي- به تمام اقسامش -وجود مطلقا .
  وجوب، امكان، امتناع:  است از جهات سه گانه

  
مقصود اين است كه وجود چه محمولي باشد و در قضاياي ثنائيه و بسيطه واقع شود و : شرح

از اين جهات  ناخواه داراي يكي  چه رابط باشد و در قضيه ثالثيه و مركبه واقع گردد، خواه
يعني هر محمولي را به هر موضوعي نسبت دهيم، خواه آن محمول خود وجود  سه گانه است

يا ثبوت محمول براي موضوع ضروري و :  حالت را خواهد داشت باشد يا چيز ديگر يكي از سه
 خارج   از يكي از سه حال" الف موجود است ": مثال اگر بگوييم واجب است، و يا ممتنع

ا الف موجود است بال وجوب و بالضروره يعني بايد موجود باشد و محال است كه نيست، ي
تواند  تواند موجود باشد و مي موجود نباشد، و يا الف موجود موجود است بال امكان، يعني مي

  موجود نباشد نه وجود 
  

  :پاورقي
يقت اين است كه اين ولي حق  آنچه گفته شد انطباق دارد با آنچه در منظومه و شرحش آمده است- 1 

 دارد، يعني با طرز تفكر اصالت ماهيتي سازگار است كه  گونه تقسيم براي وجود ريشه اصالت ماهيتي
بنابر اصالت . داند، نه با طرز تفكر اصالت وجودي  اعتباري منتزع از حاق ذات ماهيت مي وجود را يك مفهوم

 وجود  يعني صورت ذهني مفهوم ولي است و يا رابطبياندازيم وجود يا محم: وجود اگر نظر به مفهوم وجود
 واقع شود و گاهي به صورت  گاهي به صورت اسمي و استقاللي است، كه صحيح است موضوع يا محمول

اين تقسيم كه تقسيم مفهوم وجود از نظر  حرفي و غير مستقل كه رابط و پيوند ميان دو مفهوم ديگر است
يابد، يعني ديگر وجود محمولي و تصور مستقل   همين جا پايان مي در ذهني و به نحو قضيه ذهنيه است

 خود و نه  شود و اما مفهوم وجود بر حسب مصاديق خارجي وجود به دو قسم نفسي و رابطي منقسم نمي
يعني اگر نظر به واقعيت وجود .شود به لنفسه و لغيره و به نفسه و بغيره وجود ذهني آن تقسيم مي

  وجود مستقل وجود واجب است و وجود رابط وجود ماسوا مطلقا،مستقل است يا رابطبياندازيم، وجود يا 
يا بي نياز از محل و موضوع است و يا نيازمند به آن، اولي : آنگاه وجود رابط به اين معني بر دو قسم است

  .توانيم وجود نفسي و دومي را وجود رابطي بناميم را مي
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  ود نداشتن، و يا الف موجود است بال امتناع، يعني ضروري است و نه وج داشتن براي آن
 " الف، ب است ": و همچنين اگر بگوييم ممتنع الو جود است، محال است كه موجود باشد

 است و محال است كه ب نباشد يا  از يكي از سه حال خارج نيست، يا الف بالضروره ب
  .بايد هرگز ب نباشد است كه ب باشد و  تواند ب باشد و يا نباشد و يا محال مي

 وجود در ظرف ذهن   به كار رفته است، اشاره به اينكه" في االذهان "در اين شعر كلمه 
شود،   به هر سه صفت نمي شود، ولي در خارج متصف هاي سه گانه مي متصف به آن صفت

زيرا بديهي . يعني وجوب و امكان،شود بلكه فقط به دو صفت از اين سه صفت متصف مي
 است در خارج پديد آيد، و چيزي كه در خارج  معني امتناع اين است كه محالاست كه 

  .1پذيرد است قهرا صفت امتناع را نمي
 حقيقت اين است كه اين بن بست از آنجا پيدا شد كه حاجي سبزواري خواسته مطلق وجود - 1: پاورقي

طي و محمولي نفسي قائم بالذات، كند اعم از رابط و محمولي راب را همان طور كه خود در شرح تصريح مي
بنابر .اما چنانكه قبال گفتيم اساس آن تقسيمات غلط است و محمولي نفسي قائم بغير، مقسم قرار دهد
بنا بر اصالت وجود اگر حقيقت وجود را منظور و مقسم قرار .اصالت وجود طور ديگر بايد سخن بگوئيم

ا منظور و مقسم قرار دهيم نوعي ديگر بايد انجام دهيم دهيم نوعي تقسيم بايد انجام دهيم و اگر ماهيت ر
اگر حقيقت وجود را منظور قرار دهيم بايد  گردد  اقسام بنا بر هر يك از دو قسم متفاوت مي و حتي مفهوم

و البته معني امكان در باب   سومي در كار نيست بگوييم حقيقت وجود يا واجب است و يا ممكن و شق
د با امكان در باب ماهيت متفاوت است، همچنانكه معني وجوب نيز بنابر اصالت وجود بنابر اصالت وجو

و اما اگر ماهيت را در نظر بگيريم، ماهيت به تبع وجود و  وجود با وجوب بنابر اصالت ماهيت متفاوت است
 حال  هر ماهيتي عقال از نظر اتصاف به وجود از يكي از اين سه شود  سه گانه مي عدم متصف به اين صفات

 الو جود است يا ممكن الو جود و يا  يعني يا واجب يا واجب است و يا ممكن و يا ممتنع: خارج نيست
 الو جودي از نظر اتصاف به صفتي از صفات يا ثبوت آن  ممتنع الو جود و همچنين هر ماهيت مفروض

 را سه جانبه  خواهيم تقسيم پس آنجا كه مي.صفت براي او، يا بال وجوب است، يا باالمكان و يا باالمتناع
 ندارد ظرف را، عالم ذهن قرار دهيم و اگر  كنيم لزومي قرار دهيم اگر بر مبناي اصالت ماهيت قضاوت مي

پذيرد نه در ظرف ذهن و  كنيم هرگز خود وجود تقسيم سه جانبه نمي  مي بر مبناي اصالت وجود قضاوت
  .عتبارياست، مانعي ندارد كه هر سه قسم را بپذيردنه در ظرف خارج و اما ماهيت كه بنابراين مبنا ا

اين نكته بايد دانسته شود كه بنا بر اصالت وجود، اگر حقيقت وجود را در نظر بگيريم نه ماهيت اعتباري 
  زيرا ماده عبارت است از كيفيت نسبت محمول به  نخواهند بود" جهت " يا " ماده "را، هيچ يك از اينها 
 كيفيت است مربوط به عالم ذهن  و نسبت كه موضوع اين ير لفظي اين كيفيت استموضوع، و جهت، تعب

 عين حقيقت وجود و واجب است، نه كيفيت انتساب وجود به  است نه عالم خارج، وجوب در عالم خارج
و اما   وجودها بذات اشياء همچنين امكان عين وجودات فقري و ربطي است، نه كيفيت انتساب آن واجب

   ...ريت را كه بناباگر ماه
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  ذات تاس فيه بالوجود           و هي غنيه عن الحدود
  باشند اين مواد سه گانه از تعريف بي نياز مي

  . وجود دارند و در اين جهت اقتدا به
  

 شود تا معلوم گردد  در اول هر باب و هر فصل بايد موضوع آن باب يا آن فصل تعريف: شرح
آيد كه تعريف هر يك از مواد سه   مي ينجا نيز اين پرسشكه بحث در اطراف چيست؟ در ا

  گانه چيست؟
 براي اينها وجود  باشند و امكان تعريف  جواب اين است كه اينها بي نياز از تعريف مي

 برايش هست كه بديهي و معلوم اولي  مفهومي نيازمند به تعريف است و امكان تعريف.ندارد
 و معلوم اولي نفس شد و جهل و ابهامي در مفهومش  ينفس نباشد، اما اگر يك مفهوم بديه

   توضيح و تعيين و معلوم كردن باشد، بي نياز از تعريف است و به عبارت نبود كه نيازمند به
شود بي نياز از  مفهوم و معني ديگر عارض نفس مي.ديگر معاني و مفاهيمي كه بالواسطه

م بدون استثناء نيازمند به وساطت مفاهيم  كنيم تمام معاني و مفاهي اگر فرض تعريف هستند
آيد كه هيچ معني و مفهومي قابل تعريف نباشد و در نتيجه هيچ معني و  ديگرند الزم مي

از اين نظر است كه معاني و مفاهيم بر دو قسم  مفهومي در ذهن معلوم و روشن نبوده باشد
  :شوند مي
   بديهي. الف
   نظري. ب

   1شده است چنانكه در منطق توضيح داده 
  

  :پاورقي
 " جهت " يا " ماده " است در نظر بگيريم البته مانعي نيست كه هر يك از اينها  اين مبنا امر اعتباري... 

شود، بنا بر اصالت وجود نيز عينا   جاري مي تمام احكامي كه بنابر اصالت ماهيت بر ماهيت ناميده شود
   .كند دهد و جنبه اعتباري پيدا مي ود را از دست ميشود ولي اصالت خ  مي همان احكام بر ماهيت جاري

شود بعضي مفاهيم نيازمند به   اينكه گفته مي- الف :  در اينجا دو مطلب است كه الزم به تذكر است-  1
 نيستند، مقصود از واسطه يك معني و مفهوم ديگر است نه چيز ديگر، عليهذا  واسطه هستند و بعضي

 چنين آلتي از محل بحث خارج   آلت احساس و عدم نيازمندي آن بهنيازمندي يك مفهوم به وساطت
 ديگر به اين شكل است كه اين معني دوم تشريح كننده و  نيازمندي يك مفهوم به مفهوم و معني است

 است كه تا   اولي است و اما نيازمندي يك معني و مفهوم به آلت احساس به اين شكل تجزيه كننده مفهوم
شود، نه به صورت يك مفهوم بديهي و   نمي ار نباشد آن مفهوم به هيچ نحو عارض ذهنآلت احساس در ك

  ..... .نه به صورت يك مفهوم نظري
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باشند كه اولي التصور  مي" وجود "مفاهيم وجوب و امكان و امتناع از اين جهت مانند مفهوم .
  .1باشند و بديهي و بي نياز از تعريف مي

  
  :پاورقي

 بي نياز از  اين نيازمندي چيست؟ چگونه است كه بعضي از معاني و مفاهيم مالك -ب . ....
 است كه بعضي از مفاهيم  باشند و بعضي نيازمند؟ به عبارت ديگر چگونه تعريف و شرح مي

داند  ذهني، خالي از هر نوع ابهام است كه ذهن، خود را از پرسش از چيستي آنها بي نياز مي
داند؟ تفاوت   ذهن، خود را نيازمند به شرح و شكافتن مي  كهو بعضي ديگر از مفاهيم است

 در چيست؟ در اينجا سخنان زيادي گفته شده است، حق اين است كه  اين دو نوع مفهوم
 اين جهت، بساطت و تركب مفاهيم است و ما به تفصيل اين مطلب را در فصل مربوط  مالك

  .ايم به تعريف وجود ذكر كرده
 فارسي خود به  ني كه يكي از بزرگان حكماي اسالمي است، در تعبيرات بابا افضل كاشا- 1

 نايا، را به كار برده است و قهرا بر ،بايا، شايا: واجب، ممكن، ممتنع، كلمات: جاي كلمات
بايستن، شايستن، و :  كلمات وجوب، امكان، امتناع، كلمات مبناي پيشنهاد او، به جاي

  . بايد بكار برده شود نبايستن
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  ٢رر غ
   اعتباري بودن مواد ثالث

  
  للصدق في المعدوم و التسلسل         وجودها في العقل بالتعمل
  فقط در ظرف آنهاوجوب، امكان، امتناع

  ذهن وجود دارند و با فعاليت و انتزاع
  شوند به دليل صدق آنها بر عقلي حاصل مي
  مستلزم تسلسل است حقيقي بودنشان معدومات و اينكه

   
 "شود، قبال بايد معني   بودن مواد سه گانه بحث مي" اعتباري "صل درباره  در اين ف
  : را شرح دهيم"اعتباري 

اين كلمه دو مورد  شود  كلمه اعتباري معموال در مقابل كلمه حقيقي يا واقعي به كار برده مي
  :استعمال مختلف دارد

 سلسله امور   قوانين يكشود در اين علوم وقتي كه مثال گفته مي:  در علوم اجتماعي- 1 
شود، مالكيت امر اعتباري است، يعني اينها يك سلسله امور  اعتباري هستند يا گفته مي

اي از برخي قراردادها ندارد اين  بشر در زندگي اجتماعي خود چاره قراردادي هستند
تواند  ي ميتواند رفع نمايد يعن تواند اينها را وضع كند و مي مي قراردادها در اختيار بشر است

  تواند  را ايجاد يا منتفي سازد، مثال مي امر قراردادي
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 يا يك مقام و درجه خاص اجتماعي را در مورد خاص به وجود   مالكيت، يا زوجيت، يا رياست
تواند اصل موضوع را الغا نمايد، مثال مالكيت را  همچنانكه مي  مورد سلب نمايد آورد يا از آن

  .به طور كلي الغا نمايد
 ذهن ما  فالسفه معتقدند كه معاني و مفاهيمي كه عارض:  در اصطالحات فلسفي- 2

  :شوند به طور كلي بر دو قسم هستند مي
 موجودند يعني آنچه   معاني و مفاهيمي كه خود آن معاني و مفاهيم مستقيما در خارج- الف 

ه در ذهن در خارج موجود است مصداق واقعي همان چيزي است كه در ذهن است و آنچ
مثل مفهوم انسان، گرمي،   در خارج است است عكس و تصوير و ارائه همان واقعيتي است كه

انسان موجود : گوييم كند، مثال مي  صدق مي" موجود " اينها كلمه  بلندي، كوتاهي، و درباره
  .است، گرمي موجود است بلندي موجود است، كوتاهي موجود است

آن معاني و مفاهيم مستقيما در خارج موجود نيستند بلكه  معاني و مفاهيمي كه خود -ب 
شوند از يك سلسله معاني و مفاهيم ديگر كه آنها در خارج موجودند و اينها به  انتزاع مي

اي از وجود به   خود صفت و حكم مرتبه يعني كنند صورت صفتي و حكمي بر آنها صدق مي
 محمول بالضميمه "اصطالح معروف منطقيين  ندارد و به  رود و ما بازائي در خارج شمار نمي

اين معاني و مفاهيم درباره اشياء خارجي صدق   است" خارج محمول " نيست بلكه "
مثل مفهوم امكان و مفهوم  كند  درباره اينها صدق نمي" موجود "كنند ولي مفهوم  مي

 ولي ء ممكن است يا حادث است توان گفت آن شي ء بالخصوص مي درباره يك شي حدوث
ء  همچنان كه درباره يك شي توان گفت امكان موجود است يا حدوث موجود است نمي

و همچنين درباره   گفت عدم وجود دارد توان توان گفت معدوم است اما نمي بالخصوص مي
  .توان گفت كوري وجود دارد توان گفت كور است اما نمي يك شخص مي

 محمول  شود در حالي كه ي حمل ميتوضيح مطلب اينكه گاهي محمولي بر موضوع خاص
 اين است كه چيزي  رود و درست مثل اي از وجود به شمار مي عالوه بر وجود موضوع، مرتبه

زيد عالم است، در : گوييم  مي بر موضوع عالوه شده و به آن ضميمه گشته است مثل اينكه
عني ذات زيد از آن اينجا عالم بر زيد حمل شده است، اما مبداء اين حمل ذات زيد نيست، ي

 را ندارد، بلكه آن جهت كه داراي كيفيت و " عالم "جهت كه ذات زيد است استحقاق حمل 
  حالتي است كه بر وجود عالوه
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  . شده و ضميمه گشته است
 محمول  شود به حمل صحيح و راستين بدون آنكه اما گاهي محمولي بر موضوعي حمل مي

 بر وجود موضوع  ده باشد و بدون آنكه در خارج چيزياي ديگر از وجود را اشغال كر مرتبه
 از آن جهت كه ذات موضوع  عالوه شده باشد و به آن ضميمه گشته باشد، بلكه ذات موضوع

گوييم زيد   متصف است، مثل اينكه مي است استحقاق حمل آن محمول را دارد و به آن
حدوث، قدم،  م استحادث است، خدا قديم است، زيد معلول است، عمرو بر زيد مقد
شوند اموري عالوه و  معلوليت، تقدم، و امثال اينها در عين اينكه بر موضوعاتي حمل مي

 فعاله  بلكه اين ذهن ما است كه با قدرت ضميمه بر ذات موضوعات و موصوفات خود نيستند
حمل كند و بر آنها   مي شگفت انگيز خود اين معاني و مفاهيم را از حاق ذات اشياء انتزاع

ترين معاني و مفاهيم  ترين و صادق نمايد و اتفاقا اين مفاهيم و معاني انتزاعي، فطري مي
  .باشند ذهني مي

كنند ولي   مي اين معاني و مفاهيم كه هميشه به صورت محمول و صفت بر اشياء ديگر صدق
شوند حتي درباره  واقع نمي خود هرگز موضوع يك محمولخواه وجود يا يك محمول ديگر

 حتي موصوف آنها وجود خارجي داشته  يعني لزومي ندارد كه كنند معدومات نيز صدق مي
  الوجود است، يا شريك الباري ممتنع الوجود است گوييم سيمرغ ممكن باشد، مثل اينكه مي

 و شريك الباري خود معدومند و در عين حال به صفت امكان يا  بديهي است كه سيمرغ
اين خود يك دليل قاطع است بر اعتباري بودن اينها، يعني بر اينكه شوند و   مي امتناع متصف

  شوند  واقع نمي" موجود "اينها در خارج به هيچ وجه مصداق حمل 
 " موجود "بعالوه اگر خود اين معاني و مفاهيم در خارج موجود باشند و مستحق حمل .

  .آيد و تسلسل محال است باشند تسلسل الزم مي
   1ن معاني و مفاهيم محال استپس تحقق خارجي اي

  
 گفته شد باز   قبل از كشف اصالت وجود امور حقيقي از امور اعتباري به نحوي كه- 1: پاورقي

 بود كه گفته شدامور حقيقي  شد، يعني تعريف امور حقيقي و امور اعتباري همان شناخته مي
شو ند ولي به  اقع نمي مصداق كلمه موجود و باشند و امور اعتباري مصداق كلمه موجود مي

و راه بازشناسي امور اعتباري از امور حقيقي نيز همان  شوند صورت صفتي بر اشياء حمل مي
 شد، يعني امور اعتباري به شكلي هستند كه اگر فرض كنيم موجودند  بود كه در باال اشاره

شد معقوالت  يو گفته م كل ما يلزم من تحققه تكرره فهو اعتباري:آيد تكرر و تسلسل الزم مي
  اوليه به اصطالح
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  للصدق في المعدوم و التسلسل         وجودها في العقل بالتعمل
 و عقل با انتزاع، آنها  در ظرف ذهن است نه در ظرف  وجود اين سه چيزوجوب، امكان، امتناع

 اند  ظاهري و يا از طريق ديگر وارد ذهن شده را از معاني ديگركه مستقيما از طريق حواس
  :دليل بر واقعيت خارجي نداشتن اينها دو چيز است كند حصيل ميت
 موصوفات  كنند، يعني ممكن است  اينها حتي درباره موضوعات معدومه نيز صدق مي- 1 

  طريق اولي معدوم است اينها معدوم باشد، بديهي است كه اگر موصوف معدوم شد صفت به
با اينكه انسان   شريك الباري ممتنع استگوييم انسان دو سر ممكن است، يا مثل اينكه مي

دو سر در خارج وجود ندارد و همچنين شريك الباري در خارج وجود ندارد، اساسا اگر چيزي 
  . باشد ممتنع نخواهد بود وجود داشته

زيرا اگر وجود داشته  آيد  اين امور اگر در خارج وجود داشته باشند تسلسل الزم مي- 2
ء وجود  ها خواهند بود يعني يك شي  از پديده"اي   پديده"اء ديگر باشند آنها نيز همه اشي

  دار خواهند بود، به عبارت ديگر ماهيتي خواهند داشت و وجودي، و در اين
    

  :پاورقي
باشند امور حقيقي هستند و اما معقوالت ثانيه فلسفي همه اعتباري   فلسفي كه همان ماهيات مي.........

اما پس   است ه مفهوم وجود از معقوالت ثانيه است و به همين دليل امر اعتباريشد ك  مي هستند و گفته
از طرح و كشف اصالت وجود، در عين اينكه تفاوت اين دو نوع مفهوم يعني معقوالت اوليه و معقوالت ثانيه 

  ب را ندارند، مطل" موجود " از نوع اول است و هيچگونه استحقاق حمل  محرز است و نوع دوم منتزع
  حقيقي بودن آن كافي نيست  بر يك مفهوم براي" موجود "ديگري مطرح شد و آن اينكه استحقاق حمل 
 چنان استحقاقي دارند نيز امور اعتباري و انتزاعي هستند و  بنا بر اصالت وجود حتي مفاهيم و معاني كه

 " دارد و بحق بايد  اصالت بر آنها به تبع حقيقت وجود است، آنچه " موجود "استحقاق آنها براي حمل 
 و واقعيت است و قابل انتقال به ذهن نيست،   خوانده شود حقيقت وجود است كه عين خارجيت"حقيقي 

  .گيرد يعني هرگز صورت مفهوميت و معقوليت به خود نمي
يقي  مفهومي كه سابقا يكي از آنها حق در عين حال بنابر اصالت وجود نيز چنانكه اشاره شد تفاوت دو نوع

  .شد محرز و مسلم است و ديگري اعتباري شناخته مي
و حقيقت وجود را   قرار دهيم توان چنين گفت كه اگر معاني و مفاهيم را عموما يك طرف بنابراين مي

ولي اگر خود معاني و مفاهيم را با يكديگر مقايسه كنيم  طرف ديگر، تمام معاني و مفاهيم اعتباري هستند
  .روند  به شمار مي" حقيقي "ت كه بعضي نسبت به بعضي ديگر تفاوتي ميان آنها هس

و اگر اصطالح را عوض كنيم، در مورد اول، اصيل و اعتباري را در برابر هم قرار دهيم و در مورد دوم، 
  .تر و رساتر مفهوم گردد  شايد مطلب روشن حقيقي و انتزاعي را در برابر هم قرار دهيم
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 وجود خالي از يكي از سه جهت نخواهند بود، يا  صاف به صورت اين ماهيات از نظر ات
يعني اگر امكان مثال موجود باشد يا واجب الو جود است و يا  اند و يا ممكن و يا ممتنع واجب
شود به وجوب اين امكان مثال كه آن   الو جود و يا ممتنع الو جود، آنگاه نقل كالم مي ممكن

ود دارد بايد او نيز وجوب يا امكاني داشته باشد و نيز بايد وجودي داشته باشد و چون وج
همين طور هر وجودي مستلزم وجوب يا امكاني است و هر وجوب يا امكانياگر اعتباري 

آيد كه همراه هر  آيد يعني الزم مي  تسلسل الزم مي مستلزم وجودي و به اين ترتيب نباشند
لهذا قبال گفتيم  ها ها يا امكان وبغير متناهي موجودات باشد از نوع وج موجوديمثال انسان

  .كه هر چيزي كه تحققش مستلزم تكرر باشد اعتباري است
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  ٣غرر 

   اقسام هر يك از مواد ثالث 
  بالذات و الغير و بالقياس         و كل واحد لدي االكياس

   فليس ما بالذات منها ينقلب       اال في االمكان فغيري سلب
  در نزد هوجوب، امكان، امتناعهر يك از اين مواد سه گان

  .بالذات و بالغير و بالقياس شود به  عقلمنقسم مي اصحاب
   غيري از اقسام آن مسلوب است،  مگر در امكان، كه
  .باشند پذير نمي زيرا ذاتيات انقالب

  
در فصول پيش  كند مولف كتاب در اينجا اقسام هر يك از مواد ثالث را بيان مي:   شرح

 بي نيازي آنها از تعريف،   و سپس- اعم از محمولي و رابط -ر همه وجودات عموميت اينها د
  .شود  شد، اكنون اقسام آنها بيان مي و سپس نحوه وجود آنها كه اعتباري است بيان

ذاتي، غيري، : شود به سه قسم هر يك از اين سه در نظر اولي و احتمال بدوي منقسم مي
گردد كه يك قسم از اين  ولي پس از اندك تامل معلوم مي قياسييا بالذات و بالغير و بالقياس

  . است" امكان غيري "نه قسم معقول نيست و آن 
  : اعتبار كرد توان  توضيح مطلب اينكه هر يك از اين مفاهيم سه گانه را دو نحو مي
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  . نفسي– الف 
  . قياسي– ب 

امكان يا امتناع وجود شود و درباره وجوب يا   يعني آنجا كه از جنبه فلسفي تحقيق مي
ء ديگر،   نظر از فرض شي شود گاهي نظر به آن وجود است بما هو هو، قطع خاصي بحث مي

  .  الو جود، يا ممتنع الو جود گوييم الف واجب الو جود است يا ممكن مثال مي
 ب "خواهيم با فرض وجود  گاهي نظر به آن وجود است در زمينه فرض وجود ديگر، مثال مي

  ود؟ج واجب الو جود است يا ممكن الو جود يا ممتنع الو" الف " بدانيم آيا " ب "دم  يا ع"
 است و اما در صورت دوم " قضيه حمليه " است يك  در صورت اول آنچه مورد سئوال ذهن

يعني در صورت اول قضيه به اين صورت   است" قضيه شرطيه "مورد سئوال ذهن ما يك 
 الو جود؟ و   واجب الو جود است يا ممكن الو جود يا ممتنع"ف  ال" است كه مثال، آيا  مطرح

 " الف " موجود باشد آيا " ب "در صورت دوم قضيه به اين صورت مطرح است كه، اگر 
  وجوب وجود دارد يا امكان وجود يا امتناع وجود؟

ن يا ء ديگر، از نظر وجوب يا امكا  را في نفسه و قطع نظر از فرض شي" الف "در صورت اول 
ء  ايم، ولي در صورت دوم آن را در زمينه وجود يك شي امتناع وجود، مورد مطالعه قرار داده

لهذا ممكن است حكم ما درباره آن در دو زمينه فرق بكند،  ايم ديگر مورد مطالعه قرار داده
  . اول آن را ممكن و در زمينه دوم واجب بدانيم و يا بالعكس مثال در زمينه

ء ديگر در نظر بگيريم و يكي از معاني سه گانه  في نفسه و قطع نظر از وجود شيء را   اگر شي
زيرا يا آن معني را بالذات دارد يعني يك  مزبور را برايش اثبات كنيم بر دو قسم خواهد بود

 است و يا آن را بالغير دارد يعني از ناحيه يك علت  علت خارجي آن را به او عطا نكرده
  . است خارجي دريافت كرده

 را واجب الو جود يا ممكن " الف "مثال اگر  ناميم  قسم اول را ذاتي و قسم دوم را غيري مي
، وجوب يا امكان يا امتناع " الف " كه  الو جود يا ممتنع الو جود تشخيص داديم، با اين است

  . 1خود را بالذات و از ناحيه خود دارد و يا بالغير و از ناحيه غير
  

  : پاورقي
شود كه آن تقسيم فقط درباره وجوب و   اينجا است كه پس از اندك دقت معلوم مي- 1 

  امتناع صحيح است اما درباره امكان
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اما آنجا كه .  و بالغير بالذات: شود به دو قسم گوييم هر يك از اينها منقسم مي اين است كه مي
ء ديگر  قايسه با شيگيريم و با م ء ديگر در نظر مي ء را در زمينه وجود يا عدم شي شي
 هر يك از اينها را بالقياس ،خواهيم ببينيم او چه حكمي از احكام سه گانه را دارد مي
  .خوانيم مي

 يعني اگر علت  همواره ميان وجود علت و وجود معلول، وجوب بالقياس حكمفرما است
ه موجود موجود باشد معلول بالضروره موجود است، همچنانكه اگر معلول باشد علت بالضرور

همچنانكه ميان دو معلولي كه منتهي به علت  است، يعني نوعي تالزم ميان آنها بر قرار است
اينكه متضايفين علت و معلول يكديگر نيستند   بالقياس برقرار است شوند نيز وجوب واحد مي

اختصاص به روابط علي و معلولي ندارد، در مورد متضايفين از قبيل ابوت و بنوت نيز وجوب 
 يكديگر نيستند، مثال هر جا كه ابوت  بالقياس برقرار است با اينكه متضايفين علت و معلول

 در زمينه وجود هر يك وجود ديگري ضروري است،  هست بنوت هم هست و بالعكس، يعني
  .شوند دانست  از نوع دو معلولي كه بر علت واحد منتهي مي توان هر چند متضايفين را مي

 ولي در ميان وجود علت و عدم معلول، و همچنين ميان عدم علت و وجود معلول و 
 امتناع بالقياس برقرار  همچنين ميان وجود هر يك از دو معلول علت واحد و عدم ديگري

   .است
 پيوسته است و  هاي علت و معلول به هم  اما امكان بالقياس در جهان هستي كه همه سلسله

 امكان بالقياس در موردي ،شود تحقق ندارد ات واجب الو جود منتهي ميها به ذ تمام سلسله
كند كه ميان دو جزء، رابطه علت و معلولي نباشد و در نهايت امر هم به يك علت  صدق مي

اصلي منتهي نگردند و اين با فرض منتهي شدن اشياء به واجب الو جود و وحدت واجب 
  :گويد لهذا صاحب منظومه مي 1سازگار نيست

  :پاورقي 
ايم يا واجب   كرده  امكان بالغير معني ندارد، زيرا آن چيزي كه آن را ممكن بالغير فرض پس  صحيح نيست

اگر واجب بالذات يا ممتنع بالذات باشد و امكان بالغير پيدا  بالذات است يا ممتنع بالذات و يا ممكن بالذات
 شده باشد و  ايل شده باشد يعني يك امر ذاتي منقلبآيد وجوب ذاتي و امتناع ذاتي ز  مي كرده باشد الزم

 بالذات باشد يا اين است كه اين امكان غيري كه از  و اگر ممكن اين محال استفليس ما بالذات فيها ينقلب
ء قبال داشته است پس تحصيل حاصل است و   است همان است كه خود شي ناحيه علت خارجي آمده

  . ء واحد دو امكان داشته باشد و اين نيز محال است آيد شي  پس الزم مي است، يا امكان ديگري است محال
 موجودات جهان يا علت و   اينجا جاي يك سئوال هست و آن اينكه بنابراين قاعده كه چون همه- 1

  معلول يك ديگرند و يا در 
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  ثمت كالمفروض واجبين         ا بالقياس كالمضايفينم 
  ما بالقياس نظير متضايفين

  و مثل دو واجب الو جود
 هست و بالعكس،  متضايفين از قبيل ابوت و بنوت كه هر جا كه ابوت هست بنوت:  شرح

 بالقياس، البته اگر دو واجب الو جود  اند و دو واجب الو جود مثال ممكن مثال واجب بالقياس
ت باهم، اند، نسبت آن معلوال اي داشته هاي جداگانه فرض كنيم كه هر يك از آنها معلول
  . 1 واجب با واجب ديگر نيز امكان بالقياس خواهد بود همچنين نسبت هر يك از معلوالت يك

   
  :پاورقي

شوند پس رابطه اشياء با يكديگر يا از نوع وجوب بالقياس است و يا   منتهي مي  نهايت امر به يك علت.........
 قضيه شرطيه  ، ضروريه و يا ممتنعه باشند و هيچآيد كه تمام قضاياي شرطيه  يعني الزم مي، امتناع بالقياس

  .ممكنه وجود نداشته باشد و حال آنكه چنين نيست
جواب اشكال  ايم كسي تا كنون معترض اين اشكال و جواب آن شده باشد  البته اين اشكال مهمي است و نديده

ظر فلسفي است كه نظر به متن آنچه گفتيم از ن.  اين است كه نظر فلسفي و نظر منطقي در اينجا متفاوت است
خواهد رابطه ميان وجودات واقعي را كه همه شخصي و جزئي هستند با ساير وجودات و يا با  واقعيات دارد و مي

  .عدم ساير وجودات بيان كند، و البته با اين نظر ميان اشياء جز وجوب بالفعل و امتناع بالقياس حكمفرما نيست
كه به روابط موضوعات و محموالت و شرطها و جزاها از نظر كلي و عمومي و با ولي اگر از نظر منطقي بنگريم 
مثال منطقي بطور كلي و به صورت  نگرد، امكان بالقياس در ميان اشياء هست توجه به ماهيات كليه اشياء مي

 درجه 180 مجموع زوايايش  كند بالضروره كند كه هر جا مثلث وجود پيدا مي حكم مي  حقيقيهنه خارجيه قضيه
كند هر جا شكل وجود پيدا  و در جاي ديگر حكم مي  كرده است است يعني در آنجا يك وجوب بالقياس را بيان

كند كه حتما مثلث باشد،   مثلث باشد يعني طبيعت شكل و ماهيت شكل بطور كلي ايجاب نمي كند ممكن است
ه اقتضاي علت خارجي است، در اينجا ميان  بلكه ب اگر شكلي مثلث يا مربع شد نه به اقتضاي ماهيت شكل است

   بالقياس برقرار است نه وجوب يا امتناع بالقياس شرط و جزا امكان
 امكان بالغير و امكان بالقياس كه  آيد و آن اينكه چه فرقي است ميان  اينجا نيز سئوال ديگري پيش مي- 1

القياس را نگهداشتيم و حال آنكه چنانكه ديديم  كرديم و اما امكان ب امكان بالغير را از اقسام نه گانه خارج
 بالقياس منحصر است به موردي كه دو واجب الو جود فرض كنيم و چنانكه در مباحث توحيد ثابت شد  امكان

   .وجود و واجب الو جود محال است
ال است،  امكان بالغير فرض يك امر مح جواب اين است كه امكان بالغير خود يك امر محالي است، يعني فرض

 آنچه  يعني  نيست آنچه محال است وجود دو امري است كه ممكن بالقياس باشند اما امكان بالقياس امر محالي
 بالقياس نيست، جنبه ديگري است  محال است مصداق امكان بالقياس است و علت محال بودنش جنبه امكان

  . چنانكه از ادله وحدت واجب الو جود هويدا است
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  ٤غرر 
 مباحث   مربوط به امكان

  
  و هو مع الغيري من ذين اجتمع         عروض االمكان بتحليل وقع

  عروض امكاني هر ممكن عروض تحليلي است، و او با
  .كند  غيري اجتماع پيدا مي وجوب غيري و امتناع

  
: گويد در مصراع اولي مي: در هر يك از دو مصراع اين بيت يك مطلب گفته شده است:  شرح

: گويد  خارج، و در مصراع دوم مي گردد نه در ظرف ظرف عقل بر ممكن عارض ميامكان در 
 منافات ندارد بلكه هميشه توام با يكي از آنها  امكان ذاتي با وجوب غيري و امتناع غيري

  .است
  گفته شده است قبال در مباحث معقوالت ثانيه فرق عروض و اتصاف:  اما توضيح مصراع اول

اند و اشياء در خارج به آنها  فاهيم در عين اين كه صفت اشياء خارجيهبعضي از معاني و م
اگر در خارج عارض  شوند گردند ولي آنها در خارج بر موصوفات خود عارض نمي متصف مي

 وجودي عالوه بر موصوف و معروض خود داشته باشند و ثانيا الزم  آيد كه بشوند اوال الزم مي
حله بعد از وجود خود آن صفات را داشته باشند و هيچ كدام  موصوفات آنها در مر آيد كه مي

  . نيست از اينها ممكن
  مثال مي  گوئيم زيد ممكن الوجود است، اگر امكان در خارج عارض زيد

  ١٩٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

آيد كه امكان را چيزي نظير علم و لذت از صفات نفساني يا بلندي و كوتاهي   بشود الزم مي
 كنيم، و حال آنكه قطعا چنين نيست ما و سفيدي و سياهي از صفات جسماني فرض

دانيم كه امكان از آن نوع معاني نيست كه بتوان آن را وجودي عليحده كه قابل تحقيق  مي
  .1پزشكي يا روانشناسي باشد فرض نمود

   العم و االخص و استقبالي            و قد يراد منه في استعمال
  ياگاهي در استعماالت از لفظ امكان، امكان عام، 

  .شود امكان اخص، يا امكان استقبالي مراد مي
  

آيا اين تقسيم .  شود كه امكان يا عام است يا خاص و يا استقبالي در اينجا گفته مي: شرح
 لفظ امكان؟ اول معني اينها را  ديگري است براي امكان و يا بيان اصطالح ديگري است براي

  .ذكر كنيم سپس به پرسش باال پاسخ دهيم
ا كنون مورد بحث بود امكان ذاتي است كه در مقابل ضرورت ذاتي و امتناع ذاتي  آنچه ت

يعني يا اين . ء يا واجب الوجود است و يا ممتنع الوجود و يا ممكن الوجود يك شي. است
است كه وجود داشتن براي او ضروري و حتمي و خالف ناپذير است و يا وجود نداشتن، و يا 

ء نه  جود نداشتن براي او حتمي و ضروري نيست و ذات آن شيهيچ يك از وجود داشتن و و
  كند وجود را و نه الوجود را، قسم اخير ممكن الوجود است، پس امكان يك مفهوم ايجاب مي

  .ء نه اقتضاء وجود داشته باشد و نه اقتضا عدم سلبي است و به معني اين است كه ذات شي
   شود و آن عبارت است از صرف ي امكان به معني و مفهوم ديگر نيز اطالق م

  
  :پاورقي

 قبل از عروض امكان چه حالتي   اگر امكان در مرتبه بعد عارض زيد شده باشد آيا وجود زيد در مرتبه- 1 
بعالوه اگر . آيد ؟ بازاي هر كدام از اين حاالت اشكالي پديد مي را دارد؟ آيا واجب است يا ممتنع يا ممكن

 وجود امكان ،  زيد باشد پس دو وجود داريم يكي وجود زيد و ديگر وجود امكان غير از وجود وجود امكان
كنيم  دارا خواهد بود، فرض مي  امكان، امتناع، نيز به نوبه خود مانند وجود زيد يكي از سه صفت راوجوب

 كالم  شود، نقل  امكان او نيز بايد وجود ديگري داشته باشد و مجموعا سه وجود مي او نيز ممكن است، پس
و اگر فرض كنيم وجود .  باشيم آيد غير متناهي وجود امكان داشته شود و الزم مي به وجود اين مكان مي

اما احتمال اينكه وجود امكان ممتنع .  وجود وجوب جاري است امكان واجب است عين اين مطلب درباره
  . شد رود زيرا فرض است كه موجود است و اگر ممتنع بود موجود نمي باشد نمي
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 اقتضاء عدم نداشت   اقتضاء عدم نداشتن، خواه اقتضاء وجود باشد يا نباشد، همين كه چيزي
 مقابل امتناع است، عليهذا هر  امكان به اين معني فقط نقطه. شود ممكن است گفته مي

 عام خواه واجب و ضروري باشد يا ممكن به  چيزي كه ممتنع نيست ممكن است به امكان
و از ضرورت ذاتي،   معني اعم است از امكان ذاتيامكان خاص  امكان به آنپس. امكان خاص

  .شود شود همين مفهوم عام مراد مي  عام هر وقت كلمه امكان اطالق مي در عرف
 توضيح اين  براي. شود كه اخص از امكان خاص است  امكان به معني ديگر نيز گفته مي

  : توضيح دهيممعني از امكان الزم است دو قسم از ضرورت را
 اگر رابطه  يعني. يا ذاتي است و يا وصفي: گويند ضرورت بر دو قسم است  منطقيين مي

 قطع نظر از هر قيد و  محمولي با موضوعي ضروري باشد يا از آن جهت است كه ذات موضوع
 قيد و شرط اضافي آن را ايجاب  كند محمول را و يا در صورت يك شرط اضافي ايجاب مي

مثال رابطه عدد چهار با .  دوم ضرورت وصفي سم اول ضرورت ذاتي است و قسمق. كند مي
كند محمول   قطع نظر از هر قيد و شرطي ايجاب مي جفت بودن ضروري است و ذات موضوع

كند جفت بودن را بدون   جهت كه عدد چهار است ايجاب مي يعني عدد چهار از آن. را
اما يك . اينجا هست ضرورت ذاتي استدخالت هيچ شرط و قيدي پس ضرورتي كه در 

 جفت باشد بلكه به  كند كه معدود خاص مثال گردو يا تخم مرغ به خودي خود ايجاب نمي
پس ضرورتي كه . كند كه جفت باشد شرط چهار بودن يا شش بودن و امثال اينها ايجاب مي

  .اينجا هست ضرورت وصفي و شرطي است
 كه به واسطه  اشد امكان ذاتي هم هست يعني ذاتي از طرف ديگر هر جا كه ضرورت وصفي ب

كند محمول معيني را، قطعا قطع نظر از آن قيد و شرط چنين  يك قيد و شرط اقتضاء مي
  .اقتضائي ندارد بلكه الاقتضاء است پس با قطع نظر از آن قيد و شرط امكان ذاتي دارد

 باشد ولي با قيد  رد كه جفت در مثال باال گردو يا درخت به حسب ذات خود امكان ذاتي دا
  .  بودن را كند جفت چهار يا شش يا دو و يا هشت بودن ايجاب مي

 ايجاب كند  حاال اگر رابطه موضوعي با محمولي چنان باشد كه نه ذات موضوع به تنهائي
 اقتضائي بكند، يعني نه  محمول را و نه ذات موضوع به اضافه يك قيد و شرطي چنين

  گوئيم رابطه ر باشد و نه ضرورت وصفي، در اينجا ميضرورت ذاتي در كا
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 هر جا كه امكان اخص هست  ضمنا معلوم شد كه.  موضوع و محمول، امكان اخص است
 از امكان اخص همچنانكه قبال گفتيم كه  پس امكان خاص اعم است. امكان خاص هم هست

   .1امكان عام اعم است از امكان خاص
توضيح اينكه هر .   استقبالي از همه امكان هاي ديگر اخص استامكان: اما امكان استقبالي

و امكان   ضرورت عدمامتناع ذاتي امكان عام در مقابل. امكاني در مقابل يك ضرورت است
 و امكان اخص در ، عدمضرورت ذاتي امتناع ذاتي خاص در مقابل ضرورت وجود و ضرورت

يعني .  ضرورت به شرط محمول استاما امكان استقبالي در مقابل. مقابل ضرورت وصفي
 زمان   ضرورت ذاتي دارد و نه امتناع ذاتي و نه ضرورت وصفي بلكه اگر مربوط به چيزي كه نه

 ضرورت به شرط محمول  حال يا گذشته باشد از يك نوع ضرورت ديگر برخوردار است كه آن
و عليه امكان ناپذير ء عما ه است زيرا محمول وجودا يا عدما تعين يافته است و انقالب شي

باشد قهرا هيچ يك از وجود و عدم درباره  زمان مستقبل ولي اگر مربوط به زمان آينده. است
پس از نظر تفاوتي كه ميان گذشته و .  است امكان هر دو طرف در او هست او تعين نيافته

ي هست حال از يك طرف و استقبال از طرف ديگر هست نوعي ديگر امكان براي امور استقبال
  .2 كه در امور گذشته و حال نيست بلكه به جاي آن ضرورت است

  :  پاورقي
عام و امكان خاص :  از آنچه گفته شد ضمنا پاسخ پرسشي كه در اول فصل مطرح كرديم كه آيا امكان-  1

معلوم شد اشتراك لفظي است زيرا .  است، روشن شد و امكان اخص اقسام امكانند يا نوعي اشتراك لفظي
 بخواهيم  مثل اين است كه.  عده معاني كه بعضي اعم از ديگري است معني ندارد سيم يك معني به يكتق

انسان و ايراني و تهراني سه قسم از حيوان نيستند، زيرا . حيوان را تقسيم كنيم به انسان و ايراني و تهراني
يراني و تهراني در برابر يكديگر انسان و ا.  اقسام در برابر يكديگر قرار گيرند شرط تقسيم اين است كه

 نيز چنين است امكان عام، شامل امكان  امكان. نيست بلكه انسان شامل ايراني و ايراني شامل تهراني است
هر چند اندك تفاوتي در كار است كه اكنون مجال بحث .  اخص است خاص، و امكان خاص، شامل امكان

  .  نيست آن
گشتش به تفاوت ميان گذشته و حال با استقبال است بوعلي متعرض  امكان به اين معني را كه باز- 2

حاجي سبزواري در شرح منظومه پس از اشاره به اينكه اين . اند شده ولي برخي متاخران به آن ايراد كرده
هذا شيئاعتبره الجمهور من ": نصيرالدين طوسي نيست مي گويد معني از امكان مورد قبول خواجه

حقيق الحكمي فيودي ان االستقبال والماضي والحال متساويه في عدم التعيين في نظرنا المنطقيين واما الت
يعني اين . "وفي التعيين في نفس االمر وفي الضروره واالمتناع في الواقع واالمكان باالعتبار نفس المفهوم

وت گذشته نطقيين ان را اعتبار كرده اندواما تحقيق فلسفي حكم ميكند كه تفا .چيزي است كه غالب
از نظر واقع و نفس االمر همانطور كه گذشته وحال . وحال واينده از نظر ماست نه از نظر واقع و نفس االمر

يا عدما تعيين پذيرفته است وضروري است،اينده نيز تعين دارد و تخلف ناپذير است،زيرا اينده  وجودا
  وابسته به گذشته
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  ل القديم بالزمانفليجع            كان االفتقار لالمكان قد 
  حق اينست كه نيازمندي بعلت، بخاطر امكان

  پس قديم زماني قرار داده شودمانعي. است
  نيست كه ممكن الوجود قديم زمان باشد

 مالك نيازمندي به علت  مورد بحث اين است كه. اين بحث، بحث بسيار مفيد و الزمي است:  شرح
  چيست؟

ها نباشند   علت است، اگر علت دانيم كه معلول نيازمند به يم، ميكن  ما نظام علت و معلول را مشاهده مي
  آيد  پرسش پيش مي براي فيلسوف اين. ها نخواهند بود معلول
  :پاورقي
ولي حقيقت اين است . وحال است و معلول يك سلسله علل است كه در متن واقع تغيير ناپذير است........ 

ن استقبالي ضرورت بالغير نيست كه گفته شود فاقي ميان كه اين ايراد صحيح نيست نقطه مقابل امكا
يعني سخن در ضرورتي است كه به . گذشته وحال با مستقبل نيست بلكه ضرورت به شرط محمول است

بدون شك ميان گذشته وحال از يك طرف واينده از طرف ديگر . واسطه تحقق وفعليت يافتن پديد مي ايد
يت يافته است وتغيير پذير نيست ولي اينده در حد قوه است اين تفاوت هست كه گذشته وحال فعل

  .وقابليت دو طرف در او هست
 چيزي كه هست بايد متوجه بود كه نظر فالسفه در ضرورت به شرط محمول با نظر منطقيين متفاوت 

هرگاه قضيه اي در ذهن اعتبار كنيم ودر ان قضيه محمول را قيد :است،نظر منطقيين به عالم ذهن است
وشرط موضوع قرار دهيم وانگاه محمول را بر موضوع حمل كنيم قضيه ما قضيه به شرط محمول است و 
حمل محمول در چنين قضيه اي بر موضوع ضروري است زيرااز جهتي از قبيل حمل شئ بر نفس است 

  گانهنظر ديگر از قبيل ضرورت وصفي است، و علت اينكه آن را جدا:  پاورقي،كه ضرورت ذاتي دارد واز
اند همين است كه از جهتي به ضرورت ذاتي شباهت دارد و از جهتي به ضرورت وصفي و عين  اعتبار كرده

 است فرقي ميان گذشته و حال و آينده نيست زيرا اگر  از اين نظر كه نظر منطقي. هيچ كدام نيست
  بوط به گذشته و حالشود خواه آن محمول مر  موضوع اعتبار كنيم قضيه ضروري مي محمول را در مرتبه

 ندارد پس امكان استقبالي  باشد يا مربوط به آينده پس ضرورت بشرط محمول اختصاص به گذشته و حال
  .در مقابل اين ضرورت وجود ندارد

 اما نظر فالسفه در ضرورت بشرط محمول به اعتبارات ذهني نيست، نظر اينها عين واقعيت است، آنها 
 گذشته و حال و آينده تفاوت است هر ماهيتي كه متلبس به  تن واقعيت ميانخواهند بگويند از نظر م مي

 بالضروره و  زيرا ماهيت متلبس به وجود، موجود است.  وجود بدان ماهيت ضروري است وجود است نسبت
و اگر در اينجا فالسفه اصطالح ديگري . اين تلبس در مورد گذشته و حال صادق است نه در مورد آينده

كردندمثال ضرورت فعلي يعني ضرورتي كه منشأش فعليت وجود  ضرورت بشرط محمول وضع ميغير از 
 است،  اين نكته نيز ناگفته نماند كه امكان استقبالي غير از امكان استعدادي. تر بود بهتر و مناسب است

تعدادي و  شده است ميان امكان اس امكان استقبالي نوعي امكان ذاتي است و چنانكه در محل خود ثابت
  .هائي هست امكان ذاتي تفاوت
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 حيثيتي از جهات و حيثيات معلول است كه  كه مالك نيازمندي معلول چيست؟ يعني چه جهت و چه 
  ؟ باشد شود او نيازمند به علت سبب مي

  :كنيم در اينجا چهار نظريه است و ما سه تاي از آنها را بيان مي
  

هستي انها هست،يعني  مالك نيازمندي اشياء به علتطبق نظريه ماديين:  نظريه ماديين- الف 
هستي از ان جهت كه هستي هست ايجاب مي كند علتي در كار باشد،هر چيزي بايد علت 

  . داشته باشد فقط ان چيزي كه نيست علت ندارد
البته ماديين اين مساله را در كتابهاي خود مطرح نكردهاند،زيرا اين مساله در فلسفه اسالمي 

لين بار طرح وابداع شده است ولي با توجه به اصول ومباني ماديين خصوصا طرفداران براي او
ماترياليسم ديالتيك كه اصل تغيير ذاتي اشيائ را واصل عليت و معلوليت را پذيرفته اند اگر 

طبق اين فرضيه چون . بخواهيم به اين سوال جواب بگوييم بايد فرضيه باال را مطرح كنيم
كه هستي هست نيازمند به علت است پس موجودي كه هستي خود را هستي از ان جهت 

  . مديون علتي نباشد وجود ندارد پس واجب الوجودي در كار نيست
 است،يعني يك شئ "حدوث"طبق اين نظريه مالك نيازمندي به علت :نظريه متكلمين :ب

ست به نه از ان جهت كه هست نيازمند به علت است بلكه از ان جهت كه نبوداكنون ه
  . عبارت ديگر از ان جهت كه هستي اش سابقه نيستي دارد نيازمند به علت است

قدم يعني : طبق اين نظريه هر نيازمند به علتي حادث است وهر حادثي نيازمند به علت است
سابقه نيستي نداشتن، مالك بي نيازي از علت است، پس قديم مساوي است با واجب 

  .الوجود
 نيازمند به علت  وجودي نيازمند به علت نيست بلكه موجود حادث طبق اين نظريه هر م

 الوجود باشد مانعي ندارد ولي  است پس وجودي كه بي نياز از علت باشد يعني واجب
  .شرطش اين است كه قديم باشد

 است نه " امكان ذاتي "طبق اين نظريه مالك نيازمندي به علت، :  نظريه حكماء الهي- ج 
  يعني ذات و ماهيت اشياء متفاوت است، گاهي ذات.  نيستيهستي و نه سابقه
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اقتضا دارد هستي را و گاه اقتضا دارد نيستي را در اين دو صورت آن ذات بي نياز از علت 
و اما گاه هست كه ذات . به عبارت ديگر وجوب و امتناع مالك بي نيازي از علت است. 1است

يستي را بلكه ال اقتضا است و ال اقتضائي ذاتي همان  اقتضا دارد هستي را و نه اقتضا دارد ن نه
  .ء نيازمند به علت باشد شود شي امكان ذاتي است و همان است كه سبب مي
 است و طبق   مالك بي نيازي از علت" نيستي " ضمنا معلوم شد كه طبق عقيده ماديين 

 وجوب و "لهي  حكماء ا  مالك بي نيازي است و اما طبق نظريه" قدم "نظريه متكلمين 
  . مالك بي نيازي است"امتناع ذاتي 

يعني موجود و حادث و ممكن .  طبق نظريه اول، موجود مساوي است با حادث و يا ممكن
يا حادث و ممكن است و :  مفاهيم متساوي هستند و طبق نظريه دوم موجود بر دو قسم است

وي با واجب و موجود اعم از  است و قديم مسا يعني حادث مساوي با ممكن. يا قديم و واجب
 سوم موجود بر دو قسم است يا واجب است و يا ممكن و ممكن  اما طبق نظريه. هر دو است

   يا حادث است و يا قديم و اما واجب منحصر است به قديم بر دو قسم است
 حقايق قديم زماني  بينند كه معتقد باشند به يك سلسله از اينجا است كه حكماء مانعي نمي. 

 "كه در عين حال معلول و مخلوق واجب تعالي بوده باشند و آنها به اصطالح حكماء الهي، 
 متكلمين وجود هر نوع قديم زماني را غير از واجب تعالي  ولي. شوند  ناميده مي"عقول قاهره 

  :گويد كماء است از همين رو مي ح سبزواري كه تابع نظريه حاجي. منكرند
   فليجعل القديم بالزمان           ن قد كان االفتقار لالمكا

  يعني چون نيازمندي به علت، به خاطر امكان است
   ندارد كه قديم زماني نه حدوث، پس مانعي

  غير از خداوند وجود داشته باشد
   

   كه از همين اختالف نظر ديگر حكماء الهي با متكلمينمتكلمين اسالمي
  

  :پاورقي
 و بي نيازي نوع دوم   است" فوق العليه " اول بي نيازي  با اين تفاوت كه بي نيازي نوع- 1 

  .  بحث شده است" جعل "اين مطلب در مبحث .  است" تحت العليه "بي نيازي 
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  .  عالم است" حدوث زماني "شود مربوط به   جا ناشي مي
عالم حادث زماني است به اين معني كه اگر به قهقرا برگرديم هر چند : گويند متكلمين مي

 باشد كه از قدرت محاسبه  كن است سابقه زماني بسيار ممتدي در گذشته وجود داشتهمم
 عالم پديد آمده و قبل از آن لحظه  رسيم كه اي مي بشر خارج باشد ولي باالخره به لحظه

 حادث زماني نباشد قديم زماني است و اگر قديم زماني  گويند اگر عالم مي. عالمي نبوده است
گيرد   علت و خالق است و حال آنكه تغييرات و تبدالتي كه در عالم صورت ميباشد بي نياز از

اما حكماء الهي معتقدند كه . نشانه ممكن الوجود بودن و مخلوقيت و معلوميت عالم است
عالم قديم است يعني اصول و اركان عالم ازلي است و از لحاظ زمان هر اندازه به عقب 

: از نظر حكماء الهي. رسيم، زمان ابتدا و انتهائي ندارد نميبرگرديم به مبداء و آغاز شروعي 
 داشته است و هم  اي قبال ماده حامل استعدادي كل حادث مسبوق بماده و مده هر چيز تازه

 بودن عالم مستلزم بي نيازي آن از علت  از نظر حكماء الهي قديم. پيش از او زماني بوده است
.  امكان ذاتي است نه حدوث، و عالم ممكن بالذات است علت نيست، زيرا مناط نيازمندي به

متكلمين يك ايراد . كند وجوب ذاتي است نه قدم زماني  را از علت بي نياز مي آنچه عالم
حدوث عالم مورد اجماع همه اديان است و قدم عالم : گويند گيرند و مي ديني بر حكماء مي

ه مسائل طرز تفكر كالمي دارد يكي از  در اينگون غزالي كه. خالف اجماع همه اديان است
  . تهافت الفالسفه بر بوعلي سينا همين ايراد است ايرادهاي معروفش در كتاب

 نه حدوث  دهند كه آنچه مورد اجماع اديان است حدوث عالم است  اما حكماء جواب مي
ت بلكه از اند كه عالم حادث است يعني عالم از خود پديد نيامده اس اديان گفته. زماني عالم

 است مخلوقيت و معلوليت عالم و ناشي شدن از  علتي پديد آمده است و آنچه مورد نظر اديان
 و اما اينكه آيا زماني بوده است كه عالم نبوده مورد نظر اديان  علت ازلي يعني خداوند است

  .نيست
 نمود كه  صدرالمتألهين از حكماء اسالمي پس از آنكه حركت جوهريه را اثبات كرد، ثابت

عالم از سر تا پا حدوث تدريجي دائم است يعني جهان دائما در حال حدوث و تجدد از يك 
صدرالمتألهين از طرفي .  جريان هميشگي است طرف و زوال و فنا از طرف ديگر است و اين

رسيم و نبايد  سخن حكماء را تائيد كرد كه هر اندازه به عقب برگرديم به نقطه شروعي نمي
   بر اينكه في حد ذاته امر محالي زيرا عالوهبرسيم، 
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 ذات باري " قديم االحسان بودن " و " علي االطالق   فياضيت" و " عليت تامه " است با 
 قديم زماني در طبيعت " ديگر طبق حركت جوهريه ثابت كرد كه  منافات دارد و از طرف

 و از   اعم از عنصري و فلكيطبيعت از رأس تاذيل اعم از جواهر و اعراض و. "وجود ندارد 
 و از اين نظر حق ، بسيط و مركب و از اصول و فروع و از ماده و صورت غرق در حدوث است

  . باشند  مي با متكلمين است كه منكر قديم زماني در عالم محسوس
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  :فريده سوم
  

    حدوث و قدم
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  غرر 
   در تعريف و تقسيم حدوث و قدم1
  

  أو غيره فهو مسمي بالقدم        عدم اذ الوجود لم يكن بعد ال
  صف بالحقيقي و باالضافي         و ادر الحدوث منه بالخالف

  اي بعد از عدم و نيستي يا بعد اگر وجود و هستي
  از وجودي ديگر غير از خود واقع نشود، پس آن
  يعني واقع نشدن وجود بعد از عدم و يا بعد از

  شود  ناميده مي" قدم "به نام  وجود ديگري غير از خود
.   و حدوث را از تعريف قدم بشناس، به اينكه حدوث

   عبارت بود نقطه مقابل و مخالف قدم استقدم
  از عدم مسبوقيت وجود به عدم يا به غير خود، پس

   نقطه مقابل قدم است عبارت است از حدوث كه
  هر يك. مسبوقيت وجود به عدم يا به غير خود

  .به حقيقي و اضافياز حدوث و قدم را توصيف كن 
  

 و قدم از عوارض  مسأله حدوث و قدم يكي از مسائل فلسفه الهي است، زيرا حدوث:  شرح
  در اين دو بيت كه ترجمه شد تعريف حدوث . موجود بما هو موجود است
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ء، به عبارت ديگر  ء بعد از عدم آن شي حدوث يعني بودن وجود شي. و قدم ذكر شده است
و اما قدم يعني . ء حادث است  است آن شي ود بعد از آنكه موجود نبودهئي موجود بش اگر شي

 خود نباشد، پس قديم يعني آن چيزي كه موجود است و  ء مسبوق به عدم اينكه وجود شي
 " حدوث "گاهي در تعريف حدوث و قدم بجاي آنكه بگويند .  است هميشه موجود بوده
 اوست،  ء به عدم دم مسبوقيت وجود شي، ع" قدم "ء به عدم او و  مسبوقيت وجود شي

 عدم مسبوقيت وجود " قدم "ء به غير خودش و   مسبوقيت وجود شي" حدوث "گويند  مي
  .ء به غير خودش است شي

. 1 پرداخته است  حاجي سبزواري پس از تعريف حدوث و قدم به بيان اقسام حدوث و قدم
حدوث و قدم . حقيقي است يا اضافي يا  اولين تقسيم اين است كه هر يك از حدوث و قدم

حقيقي همان است كه تعريف آن در باال گفته شد، اما حدوث و قدم اضافي همان است كه 
 از آن تعبير " جديد و قديم "، " نو و كهنه "معموال در عرف به كار برده و با كلماتي نظير 

 مقدم است يعني  شء حادث، آن يكي را كه زمان حدوث به عبارت ديگر از دو شي. كنند مي
ء ديگر را كه زمان حدوثش   و آن شي" قديم "ء دوم  زودتر به وجود آمده است نسبت به شي

تقسيم ديگر اين است كه هر يك از  گويند  مي" حادث "ء اول  مؤخر است نسبت به شي
  :حدوث و قدم يا ذاتي است يا زماني

  ت خذاقبليه ليسيه الذا        و يوصف الحدوث بالذاتي و ذا
  كما يكون سبق ليس واقع          او عبرن بالعدم المجامع
  كالطبع ذي التجديد كل آن            منصرم ينعت بالزماني

  شود به ذاتي و آن عبارت حدوث موصوف مي
  است از قبليت ليسيت ذاتيعني تقدم نيستي

  .بر وجود وي، بگيراين مطلب را ذات
  جامعيعنييا تعبير كن از ليسيت ذات به عدم م
   ليسيت ذات در تعريف حدوث ذاتي به جاي تقدم

  تقدم عدم مجامع بر وجود،: بر وجود، بگو
  . ليسيت واقعييا وجودي  همانطور كه تقدم

  
  : پاورقي

  .  باره بحث خواهيم كرد  در اينجا صحيح نيست و ما بعدا در اين" تقسيم " البته تعبير - 1 
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   1 زمانيشود به  منصرم و گذشتني موصوف مي
  " آن " مثل طبيعت نو شوند در هر 

  .كند يعني طبيعت در هر آن حدوث پيدا مي
آنچه تا كنون گفته شد يا مربوط به تعريف حدوث و قدم بود و يا مربوط به تقسيمات :  شرح

دو تعريف را قبال شرح داديم و . آنها و تا كنون دو تعريف و دو تقسيم در اين مورد ذكر شد
و اضافي و ديگري تقسيم اين دو بود   بود به حقيقي  يكي تقسيم حدوث و قدمدو تقسيم هم

 انقسام حدوث و قدم را به ذاتي و زماني توضيح دهيم و  خواهيم اكنون مي. به ذاتي و زماني
  :كنيم براي اين منظور مقدماتي را ذكر مي

  
  :  مقدمه اول

چنانكه بعدا گفته خواهد  ت و الحقيتتقدم و تأخر و يا به تعبير ديگر، سبق و لحوقبا سابقي
 اقسام همان تقدم و تأخر زماني است به  ترين اين شد انواع و اقسامي دارد كه البته واضح

 امتداد زماني تقدم پيدا كرده و يا به حسب امتداد زماني  اينكه چيزي بر چيز ديگر به حسب
ر به تقدم و تأخر زماني نيست، اما تقدم و تأخر منحص. كند چيزي از چيز ديگر تأخر پيدا مي

گوئيم الزمه عدد چهار اين است كه  مثال ما مي. بلكه اقسام ديگري از تقدم و تأخر وجود دارد
 نباشد، يعني امكان ندارد كه حتي  زوج باشد، يعني محال است كه عدد چهار باشد و زوج
ت زوج بودن پس عدد چهار و صف. يك لحظه عدد چهار صفت زوج بودن را نداشته باشد

شود كه آيا عدد چهار   اما در عين حال اين مسأله براي ما مطرح مي،زماني دارند معيتباهمي
 است و در " چهار " يا در درجه اول، " چهار " است و در درجه دوم، " زوج " اول  در درجه

مه آن  غير قابل قبول است، زيرا الز ، و يا هيچ يك از اينها؟ شق سوم كه" زوج "درجه دوم 
اين است كه عدد چهار و زوجيت ارتباط مستقيمي با يكديگر نداشته باشند و حال آنكه 

  دو شق. مسلم است كه چهار بودن و زوجيت مالزم يكديگرند
  

  :پاورقي
 گاهي هم آن را  گويند، كما اينكه  مي" ليسيت يا عدم زماني " يعني اين ليسيت را - 1 
 بر "عدم مقابل "ني عبارت است از تقدم ليسيت زماني يا حدوث زما. نامند  مي"عدم مقابل "

 دوم و مصراع اول از بيت سوم درباره تعريف حدوث زماني  مصراع دوم از بيت. ء وجود شي
  . است
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 چون " و يا بايد بگوئيم " زوج است، چهار است   چون"ماند، يا بايد بگوئيم   ديگر باقي مي
 اين دو صحيح است؟ بديهي است كه شق دوم صحيح ، كدام يك از"  چهار است، زوج است

 چهار "است، يعني چون چهار است، زوج است نه اينكه چون زوج است، چهار است، زيرا اگر 
پس عدد چهار، در . بايست هر عدد زوجي، چهار باشد  بود مي" چهار " به دليل زوج بودن، "

هار بودن تقدم دارد بر زوج بودن، ، يعني چ" زوج " است و در درجه دوم " چهار "درجه اول 
  . اما در عين حال اين تقدم و سابقيت، تقدم و سابقيت زماني نيست

  
  :مقدمه دوم

.  ماهيت است  اين مطلب مسلم است كه هر ماهيتي ممكن الوجود استيعني امكان الزم
 با موجوديت و معدوميت  معناي اين سخن اين است كه هر ماهيتي در ذات خود نسبتش

 يعني ال " امكان " اقتضاي معدوميت، پس  ساوي است، نه اقتضاي موجوديت دارد و نهمت
  .اقتضائيت نسبت به وجود و نسبت به عدم

 ذات همين امكان   اينكه در اشعار حاجي به ليسيت ذات تعبير شده است مقصود از ليسيت
 " عدم مجامع " به  از آن تعبير يعني ال اقتضائيت نسبت به وجود و عدم است، كه گاهي هم

 گفته شود مقصود از " امكان " يا " عدم مجامع " يا " ليسيت ذات "پس هر گاه . شود مي
  همه اينها همان ال اقتضائيت ذات ماهيت است نسبت به وجود و نسبت به عدم، در عبارت

 الممكن من ذاته ان يكون ليس و من علته ان ": معروف شيخ الرئيس نيز آمده است كه
 اقتضاي   از ناحيه ذاتش اقتضاي ليسيت دارد و از ناحيه علتش" ممكن " يعني "ن ايس يكو

 است همان ال اقتضائيت  وجود داشتن دارد، كه مقصود شيخ از اين ليسيت كه در اينجا گفته
  . ذات است نه چيز ديگر

  
  :مقدمه سوم

 احتياج و  كشود اين است كه مال  در مبحث مواد ثالث يكي از مسائلي كه مطرح مي
 حكماء اين است كه مالك  در آنجا نظرياتي هست و نظريه مقبول. نيازمندي به علت چيست

ء چون ممكن الوجود است و نسبت و به وجود و   است، يعني شي" امكان "احتياج به علت، 
  عدم ال اقتضائيت دارد لذا نيازمند آن است كه علتي او را به وجود
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  . بياورد
 يك ليسيت  م به حكم اينكه هر ماهيتي ممكن الوجود است پس هر ماهيتيگوئي  اكنون مي

 پس ، استمقدمه سوم" امكان " علت   و به حكم آنكه مالك احتياج به،ذاتيه داردمقدمه دوم
اما به حكم اينكه . ليسيت ذاتي ماهيت علت و مناط احتياج ماهيت به علت ايجادي است

  نحصر به تقدم و تأخر زماني نيست بلكه اقسام ديگريتقدم و تأخر و سابقيت و ال حقيقت م
  نيز وجود داردمقدمه اول-از تقدم و تأخر مانند تقدم علت بر معلول و تأخر معلول از علت 

پس ليسيت ذاتيه مقدم است بر احتياج و نيازمندي به علت، و نيازمندي به علت مقدم است 
معلول پس ليسيت ذاتيه ماهيت بر وجود بر ايجاد علت، و ايجاد علت مقدم است بر وجود 

 اين تقدم ليسيت ذاتيه ماهيت بر وجود خود 1خود ماهيت كه معلول است مقدم است
  .شود  تعبير مي"حدوث ذاتي"ماهيت همان چيزي است كه از آن به 

ء  ء پس اگر زماني باشد كه شي ء است بر وجود شي  و اما حدوث زماني، تقدم عدم واقعي شي
ء حادث زماني است، ولي  ته و سپس در يك زماني به وجود آمده باشد اين شيوجود نداش

و هيچ زماني از وجودش خالي نباشد  اگر شي ئي باشد كه تمام امتداد زمان آنرا در بر گرفته
  .چنين شي ئي قديم زماني است

ن  تاريخي اي  اكنون كه معناي حدوث و قدم زماني روشن شد بي مناسبت نيست كه به ريشه
  .اي بشود بحث هم اشاره

: اند  در ميان مسلمين كساني كه در مسائل الهيات اهل برهان و استدالل هستند دو طايفه
   الهيات بين  در بسياري از مسائل. 2طايفه متكلمين و طايفه حكماء و فالسفه

  :پاورقي
 بر ايجاب علت و تقدم  به علت  اينكه تقدم ليسيت ذاتيه ماهيت بر احتياج به علت و تقدم احتياج- 1 

 معلول بر ايجاد علت و تقدم ايجاد علت بر وجود معلول، چه  ايجاب علت بر وجوب معلول و تقدم وجوب
  .  است بحث ديگري است نوع تقدمي

 هستند در واقع دو مسلك و دو   حكماء و متكلمين با اينكه هر دو بر حسب ظاهر متكي به داليل عقلي- 2
نچه معمول و مشهور است اين است كه متكلمين در مسائل الهيات استدالالت آ. مشرب متفاوت دارند
 است كه  برند، يعني با توجه به انطباق با اصول و مباني ديني  مباني ديني به كار مي عقلي را با تطبيق به

دهند  كنند، بر خالف حكماء كه مباني ديني را در استدالالت خود دخالت نمي به براهين عقلي اعتماد مي
البته اين . كنند كنند كه در مسائل طبيعيات و رياضيات سلوك مي و در مسائل الهيات همانطور سلوك مي

يك تعريف و توصيف مشهوري است كه در مورد حكماء و متكلمينو اختالف روش آنها در مسائل عقلي و 
كلمين كساني هستند  است كه بگوئيم مت شود ولي تعبير صحيح و تعريف و توصيف واقعي اين مي ديني

   صحيحي  كه نه در استدالالت عقلي متد و روش
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متكلمين و حكماء اختالف نظر و تضاد عقيده پيدا شده است و از آن جمله است در مسأله 
  .حدوث و قدم

 زماني بود   متكلمين معتقدند كه حدوث منحصر است به حدوث زماني و اگر چيزي قديم
ون ذات قديمي كه هيچ نحوحدوثي در او راه نداشته باشد تواند حادث باشد و چ ديگر نمي

 خداوند است كه حدوث زماني ندارند، و غير ذات  منحصر است به ذات خداوند، پس تنها ذات
بنابر عقيده متكلمين مخلوقيت و معلوليت .  حادث زماني است خداوند يكتا هر چه هست

 زماني   معلول بود ناگزير بايد حادث با حدوث زماني، يعني اگر چيزي مخلوق و مالزم است
 يعني ممكن ، ء ديگر نيست ء معلول شي پس اگر چيزي حادث زماني نبود آن شي. باشد

 قائل شويم در حقيقت به تعدد  پس اگر به تعدد قديم. الوجود نيست و واجب الوجود است
ت كنيم در حقيقت  اگر وحدت واجب الوجود را اثبا و از آن طرف. ايم واجب الوجود قائل شده

و به عبارت ديگر وجوب ذاتي و .  از يك ذات قديم زماني وجود ندارد ايم كه بيش ثابت كرده
 زماني هم يكي   زماني مالزم يكديگرند، يعني اگر واجب الوجود بالذات يكي است قديم قدم

  .است و اگر قديم زماني بيش از يكي است پس واجب الوجود هم بيش از يكي است
 حدوث زماني  حكماء سخن متكلمين را نپذيرفته و مدعي هستند كه حدوث منحصر به اما 

گويند چنين نيست كه مخلوقيت و معلوليت و ممكن الوجود بودن مالزم  نيست، حكماء مي
 باشد، بلكه ممكن است " با قدم زماني  ، و واجب الوجود بودن مالزم" حدوث زماني "با 

 الوجود بوده و در عين حال قديم زماني باشد و نيز ممكن  موجودي مخلوق و معلول و ممكن
 زماني بوده و در عين حال يك نوع حدوث هم داشته باشد كه ما آنرا  ء قديم است يك شي

.  وجود آمد و از اينجا بود كه اصطالح ديگري در مورد حدوث و قدم به. ناميم  ذاتي مي حدوث
 حدوث و قدم زماني  كردند و آن همان ميمتكلمين از حدوث و قدم فقط يك معني درك 

 ديگري از حدوث و قدم دست يافتند و  بود، اما حكماء به غير از حدوث و قدم زماني به نحوه
  »حدوث و قدم ذاتي«آن را
  پاورقي

 كليد فهم مسائل عقلي در دستشان   دارند و نه در استخراج معارف از اصول و مباني ديني، بدون آنكه........
شوند و در برخورد با مسائل ديني نيز طرز تفكري سطحي و عاميانه دارند، در  وارد مباحث عقلي ميباشد 

البته در ميان . كنند تر فكر مي كنند بر خالف حكماء كه در هر دو مورد عميق  فكر مي هر دو مورد سطحي
رند ولي راه و روش آنها  وجود دا اند محققين زبردستي هم متكلمين و كساني كه در علم كالم كتاب نوشته

اند و در حقيقت بيش از آن حد   متكلمين را به دور افكنده" الطائالت "از راه و روش حكماء دور نيست و 
  .  متكلم باشند، حكيمند كه
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  . اصطالح كردند
  : و بي اعتبار است نظريه متكلمين بر روي دو پايه استوار است كه اين دو پايه، هر دو سست

  قلي پايه ع- 1 
   پايه نقلي- 2 

  اي از توهمات اند و پاره اي از توهمات كه نام آنرا دليل عقلي گذاشته  پاره متكلمين بر اساس
اند كه آنچه   پنداشته اند چنين گذاشته ديگر كه نام آنرا تمسك به مباني دينييا دليل نقلي
يگر غير از ذات  ندارد كه يك ذات د غير از ذات خداوند است حادث زماني است و امكان

ء حادث نباشد نيازي به علت ندارد و لذا واجب  واجب الوجود قديم زماني باشد، زيرا اگر شي
 حادث نبودن عالم يا جزئي از عالم مساوي با اين است كه از همه عالم يا  الوجود است، پس

 است كه  وارد شده  و به عالوه در آثار ديني،جزئي از عالم نفي مخلوقيت بكنيمدليل عقلي
 اديان در اين مسأله اجماع و اتفاق  عالم يعني جميع ما سوي اهللا حادث است و بلكه همه

  . دليل نقلي. دارند
گويند نه استدالل عقلي شما صحيح  دهند و مي حكماء به هر دو دليل متكلمين پاسخ مي

شما مردود است،  عقلي  اما استدالل. ايد است و نه استدالل نقلي، از هر دو نظر اشتباه كرده
ء به علت مالزم   عبارت ديگر نيازمندي يك شي ايد كه مخلوقيت و معلوليت و به زيرا پنداشته

ء به علت امكان است نه  ء و حال آنكه مالك نيازمندي يك شي است با حدوث زماني آن شي
ء از آن جهت كه ممكن است نيازمند به علت است نه از آن جهت كه  حدوث، يعني شي

  .  استرجوع شود به مقدمه سوم حادث
و اما استدالل نقلي شما مردود است، زيرا كه منظور از حدوث را كه در آثار ديني وارد شده 

. تواند مراد و منظور باشد  نيز مي ايد و حال آنكه حدوث ذاتي است، حدوث زماني دانسته
ده است كه آن حقايق اصوال در معارف و آثار ديني موارد بسياري داريم كه حقايقي بيان ش

دو نوع مصداق دارند، يك مصداق ظاهر و محسوس و يك مصداق غير محسوس كه تنها اهل 
در اينگونه موارد اذهان عمومي آن حقيقت را به همان .  هستند دانش قادر به درك آن

. كند كند، زيرا مصداق ديگري غير از مصداق حسي را درك نمي  تطبيق مي اش مصداق حسي
 و معنائي  كنند آن حقيقت را با همان مصداق  دانش كه مصداق ديگر را نيز درك مياما اهل

 " علم نور است " كه  مثال در لسان شرع گفته شده است. كنند كه متناسب است تطبيق مي
  و همچنين وارد شده است كه
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ور اذهان عمومي كه جز ن: "شود   در جهان آخرت، ميزاني براي اعمال به پا داشته مي" 
كنند ناچار اين  كند، معني ديگري تصور نمي حسي و جز ترازوئي كه جرم اجسام را تعيين مي

دانند كه   مي ولي اهل دانش. كنند حقايق ديني را بر همين معاني و مصاديق تطبيق مي
 سنجش جرم اجسام  مصداق نور منحصر به نور حسي و مصداق ميزان منحصر به وسيله

 عالم حادث " وارد شده است كه  ه اين مطلب كه در آثار دينيحكماء معتقدند ك. نيست
 كه بنا بر ادعاي متكلمين اجماع و اتفاق بر آن شده  آنچه.  نيز عينا همين طور است"است 

 است كه عالم حادث است و اما اينكه حدوث عالم به چه نحو است و  است تنها اين مطلب
 ديگر بيان نشده  اين مطلب ي يا حدوث زماني؟ يك از معاني حدوث مراد استحدوث ذات كدام

  . حدوث ذاتي است دهد كه آن حدوث از نوع است و بلكه گاهي قرائن نشان مي
 است كه اوال   و اما دليل حكماء بر اينكه حدوث ذاتي هم خود يك نوع حدوث است اين

ث چيزي جز و ثانيا معني حدو تقدم و تأخر منحصر به تقدم و تأخر زماني نيستمقدمه اول
نيست و يكي از معاني عدم هم ال اقتضائيت و   مسبوقيت وجود به عدميا تأخر وجود از عدم

شود و اين عدم بر   از آن به امكان ذاتي و عدم مجامع تعبير مي ليسيت ذاتي ماهيت است كه
 " حدوث ذاتي " و تقدم اين عدم بر وجود ماهيت همان ، تقدم داردمقدمه دوم وجود ماهيت

  . تاس
o   

شود هر يك از حدوث   مي در اينجا بايد به يك نكته اشاره كرد و آن اينكه اين تعبير كه گفته
ذاتي و زماني، تعبير صحيحي نيست، زيرا در اينجا تقسيم به معني : و قدم بر دو قسم است

واقعي وجود ندارد بلكه تعبير صحيح اين است كه بگوئيم گاهي حدوث به معني حدوث 
اين ايراد بر تعبير حاجي سبزواري نيز . رود و گاهي به معني حدوث ذاتي ار ميزماني به ك

غرر في تعريفهما و تقسيمها و در شرح منظومه : گويد وارد است، زيرا در عنوان اين فصل مي
بردو   در خود اشعاريه به كار مي برد، گر چه تعبيري را كه  را به كار مي" اقسام "نيز تعبير 

  .صحيح و بدون اشكال است ...الذاتي ويوصف الحدوث ب
   عدم" و " عدم مقابل " براي توضيح اين مطلب بايد در وهله اول معني دو اصطالح 
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  : را توضيح دهيم" مجامع 
 آنها تقابل است،  ء قابل اجتماع نيست، بلكه بين  عدم مقابل، يعني عدمي كه با وجود شي

گوئيم فالن  مثال وقتي مي.  نيست د است عدمآنجا كه عدم است وجود نيست و آنجا كه وجو
ء در زمان پيش نبود و اكنون هست، البته واضح است كه در آن زمان كه نبود امكان  شي

شود كه نبوده   وجود داشته باشد و اكنون هم كه وجود دارد نمي نداشت كه در عين نبودن
  گرند، لهذا عدم زماني را به وجود و عدم قابل جمع شدن نيستند و مقابل يكدي پس اين. باشد

  .كنند عدم مقابل تعبير مي
ء به   اينكه ذات شي  و اما عدم ذاتي عبارت است از ليسيت ذاتيه و ال اقتضائيت ذات يعني

پس اگر موجود شود به .  شدن خودي خود نه اقتضاي موجود شدن دارد و نه اقتضاي معدوم
اين عدم، يعني . ه حكم علت خارجي استحكم علت خارجي است و اگر هم معدوم شود باز ب

تواند در همان حال و در  ء مي  منافات ندارد، يعني يك شي ال اقتضائيت ذاتي با موجود بودن
  ء قابل پس اين عدم با وجود شي.  موجود است از نظر ذات ال اقتضاء باشد همان زمان كه

ء قابل  ي كه با وجود شيگويند، يعني عدم  مي" عدم مجامع "جمع شدن است و لذا آنرا 
  .جمع شدن است

گويند   مي" مجامع   عدم" اكنون اشكالي كه در اينجا هست اين است كه اين عدم كه به او 
 كه در مقابلش وجود اقتضا قرار  ء موجود نيست، بلكه عدم اقتضا است در واقع عدم اين شي

ن است كه هر يك از اين و سر اينكه اين عدم با اين وجود قابل جمع شدن است اي. دارد
ء   وجود اين شي" وجود "يعني مقصود از . ء خاص است  شي وجود و عدم مربوط به يك

 عدم به  بنابر اين تقسيم .ء  عدم اقتضا است نه عدم اين شي" عدم " مقصود از  است، ولي
ود در ب ء مي عدم مقابل و عدم مجامع تقسيم حقيقي نيست و اگر واقعا اين عدم، عدم اين شي

بايست مجامع بودن و مجامع نبودن را از همان لحاظ ذات و مرتبه در نظر  آن وقت مي
 نظر بين آنها تقابل خواهد بود، همانطوري كه بنابر  بگيريم نه از لحاظ زمان، و لذا از اين

نظريه حدوث دهري، عدم دهري در عين اينكه زماني نيست مجامع هم نيست، يعني يك 
  . دارد نوع تقابل

شود كه حدوث  شود اين است كه در تعريف حدوث گفته مي اي كه مطرح مي  اكنون مسأله
ء به عدم   مسبوقيت وجود شي دانيم اين عبارت است از مسبوقيت وجود به عدم، و چنانكه مي

اي  بر دو قسم يا بيشتر از دو قسم است حال بايد ببينيم كه اين انقسام و اختالف از چه ناحيه
شود بيش   كه در تعريف حدوث گفته مي"ء به عدم آن   وجود شي  مسبوقيت". يدآ پديد مي

  را شامل از سه واژهيا سه معني مستقل
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 مسبوقيت است، پس اين انقسام و  ء، يكي هم ء، يكي عدم شي  نيست، يكي وجود شي
ني چند  چند نوع وجود داريم، يا از ناحيه عدم است يع اختالف يا از ناحيه وجود است، يعني

 است كه اين تنوع و  آنچه مسلم است اين. نوع عدم داريم، و يا از ناحيه مسبوقيت است
  .  است و يا از ناحيه مسبوقيت انقسام از ناحيه وجود نيست، پس يا از ناحيه عدم

 " عدم " و اختالف،  آيد اين است كه منشأ اين اقسام آنچه در بدو نظر از كلمات حكماء بر مي
كند مختلف استو لذا اقسام مختلف حدوث   نوع عدمي كه بر وجود تقدم پيدا مياست، يعني

 مطلق "زيرا مسلم است كه مقسم، .  بر خالف آن است  اما نظر صحيح،آيد به وجود مي
اكنون بايد روشن شود كه .  است" مسبوقيت وجود به عدم " نيست، بلكه "مسبوقيت 

 عدم  تواند مقصود باشد، پس  نمي" مطلق عدم "بديهي است كه . مقصود از اين عدم چيست
. خاصي مقصود است، حال بايد ديد آيا عدم خود ماهيت مقصود است و يا عدم ديگري

 مقابل كه عدم خود ماهيت  بينيم كه عدم افكنيم مي هنگامي كه ما به حدوث زماني نظر مي
بينيم كه عدم  هيم ميد است مقصود است، اما هنگامي كه حدوث ذاتي را مورد نظر قرار مي

مقصود است، چنانكه قبال گفتيم عدم مقابل و   خود ماهيت مجامع كه عدم اقتضاء استنه عدم
  زيرا عدم مقابل، عدم خود ماهيت است اما عدم.  حقيقي يكديگر نيستند عدم مجامع قسيم

 اقتضاي مجامع يا ليسيت ذاتيه عبارت است از ال اقتضائيت نسبت به وجود و عدم، يعني عدم
توانيم مقسمي پيدا كنيم كه حدوث ذاتي و حدوث  پس ما نمي. ماهيت نه عدم خود ماهيت

ء است به عدم خود آن   مسبوقيت وجود شي زماني دو قسم آن باشند، زيرا حدوث زماني
پس تقسيم حدوث به ذاتي . ء است به ليسيت ذاتيه ء و حدوث ذاتي مسبوقيت وجود شي شي

 و لفظ حدوث بر حدوث ذاتي و حدوث زماني به اشتراك لفظي اطالق  و زماني صحيح نيست
  شود، نه به اشتراك معنوي و آنچه كه صالحيت تقسيم دارد مشترك معنوي است نه مي

  . مشترك لفظي
 اين سئوال مطرح ،ء به عدم گفتيم كه اگر حدوث را تعريف كنيم بهمسبوقيت وجود شي

گوئيم كه  اكنون مي.  مسبوقيت يه عدم است يا ازناحيهشود كه اين انقسام و تنوع از ناح مي
تعريف كنيم باز همين سئوال مطرح  ء بر غير خودش اگر حدوث را بهمسبوقيت وجود شي

 از ناحيه غير است يا از ناحيه مسبوقيت، ولي بنابر اين تعريف  است كه آيا اين انقسام و تنوع
 اين  همچنين. شود صحيح نيست وارد نمي م اشكال كه گفتيم در اينجا تعبيرتقسي ديگر اين

  اشكال درباره حدوث دهري 
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 گفت كه در آنجا واقعا تقسيم وجود دارد و حادث  توان شود، يعني مي ميرداماد نيز وارد نمي
و اما اينكه مقصود از حدوث دهري چيست مطلبي است كه در اين . يا زماني است و يا دهري

  . زيمتوانيم به آن بپردا مختصر نمي
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  : هفتمۀفريد
   علت و معلول 
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  :غرر اول
  در تعريف و تقسيم 

  
 منظومه  مبحث علت و معلول هفتمين فريده از اولين مقصد از بخش فلسفه كتاب شرح

 گرديده يا بعضي  دهد به طور كلي آنچه كه در اين مبحث بيان سبزواري را تشكيل مي
 آنها، كه التبه بيشتر تقيسمات و نيز  يا احكامتعريفات است يا بيان اقسام علت و معلول و 

شود گاهي   معلول، و احكامي كه در اينجا ذكر مي بيشتر احكام مربوط به علت است نه
 اقسام علت مشترك است و گاهي اختصاص دارد به يك قسم  احكامي است كه ميان همه

  ثال از مختصات علتمعين از علت، مثال از مختصات علت فاعلي و ياعلت صوري است و يا م
 االخص و يا مسائل  و ضمنا به بعضي از مسائل كه مربوط به الهيات بالمعني. جسماني است

 مثل اينكه بعد از ذكر يك نوع ، نفس است و متناسب با اين مبحث است اشاره شده است
ا خاص از تقسيم علت گفته شده است آيا اليق به مقام مقدس واجب الوجود كدام يك از اينه

  .  انسان جميع علت ها وجود دارد ياوجود ندارد است و آيا در نفس
ولي .  بيان شده است" شرح منظومه "اينها است مجموع مسائلي كه در اين مبحث از كتاب 

آنچه ما در درجه اول در نظر داريم تعقيب كنيم بعد از بيان مختصري از تعريفات و بعد از 
 بحث و تحقيق در اصل علت غائي  حكام علت و معلولذكر بعضي از تقسيمات و بعضي از ا

  دانيم اين مساله يكي از مسائل مورد چنانكه مي. است
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فالسفه مادي جدا منكر اين اصل هستند و .  اختالف فلسفه الهي و فلسفه مادي است
  . فيلسوفان الهي جدا طرفدار آن

شود و   استفاده مي  كلي فلسفهخواهيم ببينيم كه آيا به حكم آنچه از اصول در اين تحقيق مي
گردد آيا اصل علت غائي را در نظام هستي  به حكم نتايجي كه از تحقيقات علوم دستگير مي

 اين مبحث را با تعريف علت و معلول و بيان  بايد بپذيريم يا نه؟ مرحوم حاجي سبزواري
  : كند اقسام آنها آغاز مي

  ء معلوال يري  والشيفعله           ء اليه افتقرا ان الذي الشي
  و منه خارج و منه مادخل          فمنه ناقص و منه ما استقل

  ء ديگردر وجود و هستي خود ء كه شي آن شي
  ء ديگر معلول، شود و شي  ناميده مي به او احتياج دارد، علت

   مستقلتام بعضي از آن علتها ناقص هستند و بعضي
  .اخل آنو همچنين بعضي خارج از معلولند و بعضي د

  
مطابق آنچه از شعر بيان شده است از دو چيزي كه يكي در وجود و هستي خود به : شرح

تواند و محال است كه   نمي ء اول نباشد، دومي ديگري محتاج است، بدين نحو كه اگر شي
   1. نامند ء ديگر را علت مي ء محتاج را معلول و شي باشد، در آن صورت شي

 كه علت يا ناقصه  مفاد مصراع اول اين است. دوم يك تقسيم استهر يك از دو مصراع بيت "
يعني آن چيزي كه ديگري در وجود خود به او نيازمند است و ما به او نام . است و يا مستقله

 معلول فقط به او محتاج است و به غير او احتياج ندارد و  علت داده ايم، يا به نحوي است كه
  ت ديگر يا وجود او براي وجودو به عبار.  نيست يا اين چنين

  
  : پاورقي

 شامل همه اقسام   بايد توجه داشت كه اين تعريف، تعريف علت به معني عام است كه- 1
شود و به اين معني هر جزء نيز علت كل است، لهذا حكماء هر كدام از ماده و  علتها مي

ند علت جسم باش  حقيقت جسم مي صورت را كه به عقيده آنها دو جزء تشكيل دهنده
كند و تنها به آنچه حكماء آن  ولي گاهي علت، مفهوم اخص از اين مفهوم پيدا مي. خوانند مي

معموال در علوم طبيعي از اصطالح دوم پيروي . شود خوانند اطالق مي را علت فاعلي مي
  .  صورت تعريف علت همان است كه بعدها در تعريف فاعل خواهد آمد شود، در اين مي
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 است و يا كافي نيست و باز به عبارت ديگر يا اين است كه معلول در  كردن معلول كافي پيدا 
 معلول الزم   اينكه وجودش متوقف بر وجود او هست يك امر يا امور ديگر براي تحقق عين

گوئيم علت   تامه و دومي را مي گوئيم علت مستقله و يا علت اولي را مي. نيست يا الزم هست
 دارد به امور متعدد از قبيل كاغذياچيز شبيه  مثال تحقق كتاب احتياج. ستقلهناقصه و غير م

به آن و قلميا چيزشبيه به آن و حركت انگشتان دست نويسندهياچيزي شبيه به آن و اراده 
 اينها كه مجموعا مقدمات  ء مدادي و نبودن مانع بر روي صفحه و امثال نويسنده و وجود ماده
  . ندو وسايل اين كار هست

علت تامه يا مستقله عبارت است از مجموعه اين مقدمات و وسايل كه از آن جمله عدم بر 
 فراهم شد تحقق معلول ضروري و  ء اين وسايل و مقدمات البته اگر همه. خورد به مانع است

حتمي، و به اصطالح امروز اجتناب ناپذير خواهد بود و به اصطالح قدما تخلف معلول از علت 
  . ال استتامه مح

 اگر وجود پيدا  علت ناقصه يا غير مستقله عبارت است از بعضي از اين مقدمات و وسايل كه"
 ساير مقدمات و وسايل موجود  شود، اما اگر وجود پيدا كند ولي نكند كتابت موجود نمي

 اصطالح خوبي شايع است كه همه اينها را  امروزه. نباشد براي تحقق كتابت كافي نيست
  . كنند به شرط الزم و شرط كافي نامند و شرط را تقسيم مي شرط مي

گفتند، كه ذاتشيا وجودش براي  شرط الزم همان است كه در قديم آنرا علت ناقصه مي
 كه در اصطالح قديم،  شرط الزم و كافي همان است. مشروط الزم هست ولي كافي نيست
كه وجودش الزم است كافي هم شد، كه عالوه بر اين علت مستقله يا علت تامه ناميده مي

كند و به چيز ديگري احتياج  هست، يعني تحقق آن شرط براي تحقق مشروط كفايت مي
  .توان جزء آخر علت تامه را شرط كافي ناميد  مي بر طبق اين شيوه نامگذاري. نيست

 و اما مصراع دوم بيت، بيان تقسيم ديگري است و آن اينكه علت، يا علت خارجي است و يا 
  :علت داخلي، بيت زير توضيح اين مصراع است

   
  و للوجود الفاعلي التمامي           فالعنصري الصوري للقوام

  علت عنصريعلت مادي و علت صوري، علل قوام
  و اما علل وجودعلل خارجي. علل داخلي هستند
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  .عبارتند از علت فاعلي و علت تماميعلت غايي

  
 علت يا خارجي   از بيت گذشته كه در آن گفته شد كهاين بيت توضيح و تفسيري است: شرح

 علت داخلي عبارت است از علت  است و يا داخلي، در اين بيت توضيح داده شده است كه
  .  است از علت فاعلي و علت غايي مادي و علت صوري، و علت خارجي عبارت

  :  است به چهارتا توضيح آن كه در تقسيمي كه از ارسطو به ارث مانده است علت منقسم شده
   علت فاعلي - 1
   علت غايي - 2
   علت مادي - 3
   علت صوري - 4

گويند اين خط كه بر اين  گيرند، مثال مي معموال در مثال مصنوعات بشري را در نظر مي
فاعل شخص نويسنده . صفحه نوشته شده است فاعلي دارد و غايتي و ماده اي و صورتي

 اين خط در نظر دارد، از قبيل اين  ه نويسنده از نوشتناست، غايت عبارت است از هدفي ك
 در آورده است، به ديگران بفهماند، يا براي اينكه با  كه معني الفاظي را كه به صورت نوشته

   و مطالب را براي خود يادداشت و ضبط كند، ماده، عبارت است از آن اين عالمات معاني
 ازهيئت و شكل  صورت، عبارت است. ستجوهر يا مركبي كه در اينجابه كار رفته ا

  . مخصوصي كه به صورت حروف و كلمات پديدار گشته است
حكماء هر يك از اين چهار علت را به . در تمام مصنوعات بشري قانون چهار علت صادق است

 حاجي سبزواري در منظومه براي هر يك  ما در اينجا تعريفاتي را كه. طريقي تعريف كرده اند
  . كنيمهر چند از ترتيب مطالب كتاب خارج شويم كر كرده است بيان مياز آنها ذ

  ٢٢٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  :تعريف علل چهارگانه
  :  علت غايي و علت فاعلي- 2 و 1
  

  فغايه و ما به ففاعل          و ما الجله الوجود حاصل
  آن چيزي كه وجود معلول به خاطر اوست غايت است و آن

  . استفاعل.  به سبب او است چيزي كه وجود معلول
  

  .اين بيت متضمن تعريف علت غايي و تعريف علت فاعلي است: شرح
همانطوري .  است علت غايي عبارت است از آن چيزي كه معلول به خاطر او وجود پيدا كرده

نويسد و اگر هيچ هدف و  كه در مثال خط گفته شد نويسنده به خاطر هدفي آن خط را مي
ود آن خط را بنويسد، و اگر هيچ هدف و داشت ممكن نب غرضي در نوشتن خويش نمي
 خط را بنويسد، يعني اگر آن هدف نبود  داشت ممكن نبود آن غرضي در نوشتن خويش نمي

آمد، پس خط كه معلول است به  شد و خط به وجود نمي نويسنده به خط نوشتن وادار نمي
ود، يعني آن علت فاعلي عبارت است از ما به الوج. خاطر هدف مذكور به وجود آمده است

.  است  وجود معلول به سبب او است، يعني او عطا كننده و آورنده وجود معلول چيزي كه
چنانكه در مثال خط گفته شد شخص نويسنده كه قوه و علم و هنر و مهارت خود را به كار 

  . شود بخشد فاعل ناميده مي برد و خط را وجود مي مي
  
  :  علت مادي- 3
  

  بوحده او ضم ما يغابره             حامل قوه لشي عنصره
  ء ديگر استبه تنهايي آن چيزي كه حامل استعداد شي

  .شود ء ناميده مي ء ديگر ماده آن شي يا به ضميمه شي
 ماده و علت مادي و  اين بيت، تعريف علت مادي استالبته در اصطالح فرق است بين: شرح"

   علت تدر اين بي. ما بعدا اين فرق را توضيح خواهيم داد
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 بايد معني استعداد و   تعريف شده است، پس" به دوش گيرنده استعداد " مادي به عنوان 
  .  گردد حامل استعداد معلوم شود تا تعريف علت مادي معلوم

ء ديگر   صورت شي  وجود دارد، به اين معني كه بعضي از اشياء به" شدن "در جهان طبيعت 
 اگر در زمين مساعد و شرايط  ند، مثل اينكه دانه گندمشو ء ديگر مي آيند، يعني شي در مي

شود و دانه جو اگر در زمين مساعدي قرار گيرد بوته جو  مساعد كاشته شود بوته گندم مي
شود و تخم  شود و يا اينكه تخم مرغ خانگي در شرايط مخصوصي مرغ خانگي مي مي

 اين چهارتادانه گندم، هر يك از. آيد  گنجشك در مي گنجشك در شرايط خاصي به صورت
 " و تخم گنجشك در حالي كه حالت موجود را دارا باشند فقط امكان  دانه جو، تخم مرغ

 خانگي  ء به خصوص را دارند، مثال در دانه گندم امكان جو شدن يا مرغ  يك شي"  شدن
شدن و يا گنجشك شدن نيست و همچنين در دانه جو امكان گندم شدن يا جوجه شدن 

 و يا گنجشك شدن  همچنين در تخم مرغ يا تخم گنجشك غير از امكان مرغ شدننيست و 
  .»گندم از گندم برويد، جو زجو«:اند نيست، و از قدمي گفته

و . كنيم  تعبير مي" شدن " پس در اين جهان، جرياني و ناموسي وجود دارد كه ما از آن به 
 هر چيز " شدن "ر چيزي امكان  نظام خاصي دارد، ه" شدن "بينيم اين  از طرف ديگر مي

آيد، بلكه هر چيزي كه چيز ديگر  ديگر را ندارد و هر چيز از هر چيز ديگر به وجود نمي
 همان چيز يا چند چيز ديگر بالخصوص را دارد حكماء اين " شدن "شود فقط امكان  مي

ء به  ء ديگري كه بعدا اين شي موجود و شي"ء   خاصي است ميان شي امكان را كه رابطه
اندك تفاوتي در اين دو اصطالح " امكان استعداد " يا " استعداد "آيد  صورت او در مي

به عالوه اين رابطه .  استعداد يك رابطه واقعي است نه فرضي و اعتباري اين. خوانند مي
ء  حقيقت جداگانه و مستقل و يا محسوس نيست و در حقيقت اين رابطه ميان دو شي يك

  .ء است له ميان دو مرحله از وجود يك شيجداگانه نيست بك
  :  در اينجا ذكر سه نكته الزم است

 صورت اشياء ديگر   وجود دارد و هر لحظه اشيايي به" شدن " در اينكه جهان جريان -الف 
دهند جاي شك نيست، و هم در اينكه اين جريان تابع  آيند و تغيير نام و ماهيت مي در مي

و . توان كرد  هر چيز را ندارد نيز ترديد نمي" شدن " امكان نظام خاصي است و هر چيزي
   فالسفه قديم و فالسفه جديد هم اختالف البته در اين دو جهت ميان
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  .  نظري وجود ندارد
چيزي كه هست اين است كه ميان نظر قدما و بعضي از فالسفه جديد در ماهيت اشياء و در 

 است، و همين اختالف نظر سبب  ت اختالفآنچه مالك و مناط حقيقت و نوعيت آنها اس
دهد نيز   و تغييراتي كه در عالم رخ مي" ها   شدن"شود كه در تقسيم و توجيه ماهيت  مي

نگرند  از نظر قدما كه بيشتر با ديد فلسفي و عقالني به جهان مي. شود اختالف نظر پيدا مي
 اين واحد واقعيت، فعليت . يك واحد واقعيت است،هر موجود مبداء اثر طبيعينه مصنوعي

 فعليتكه صورت نوعيه و يا  هايش تابع و طفيلي آن فعليت است، و آن واحد دارد و همه جنبه
معني . شود مبدا فصل اخير و مالك حقيقت او بلكه تمام هويت او است طبيعت ناميده مي

به فعليت  از نظر قدما كه ماهيت و حقيقت اشياء را وابسته  استعداد و امكان استعدادي
عبارت است از رابط "شمارند  ها را تابع و طفيلي آن فعليت مي دانند و ساير جنبه خاصي مي

خاص ميان يك مرتبه از واحد واقعيت و مرتبه ديگر از آن، و به عبارت ديگر عبارت است از 
  .اي ديگر از آن اي از فعليت واحد و درجه اي خاص ميان درجه رابطه

يبات مختلف مواد اين است كه مقدمه پيدايش و ظهور يك فعليت نو  از نظر قدما نقش ترك
دانيم آثار آن فعليت نو است كه مركب را   مي شوند، آثار نو كه ما آنها را آثار تركيبات مي

 كه مالك حقيقت و نوعيت بوده و احيانا صورت نوعيه ناميده  وحدت داده است، و آن چيزي
 و تصديق است، نه با احساس و آزمايش، و در قلمرو شود و فقط با عقل قابل اكتشاف مي

  . فلسفه قرار دارد نه در قلمرو علم
 يك جماد يا گياه و  اما از نظر بعضي فالسفه جديد هر موجود مبدا اثر، كه ما آن را به عنوان

اي از واقعيات است   بلكه مجموعه، شناسيم يك واحد واقعيت نيست يا حيوان و يا انسان مي
كنند، رتباطي   ذرات ماده با يكديگر ارتباط پيدا مي يعني. همه كم و بيش يكسان استكه در 

كه شبيه روابط اجزاء يك ماشين و يا يك كارخانه است و به اين وسيله ماهيات و انواع 
 جز  از اين جهت تركيبات اشياء شبيه مصنوعات بشري است كه. آيند  به وجود مي مختلف

همانطوري كه كه در ساختمان ماشين جز . يز ديگري وجود نداردپيوند و اتصال اجزاء چ
اجزاء و قطعات سيم و آهن و فوالد و غيره چيز ديگري در كار نيست در هر مركبي نيز 

 كه باهم ارتباط و اتصال پيدا كرده اندتشكيل  چنين است، واقعيت آن مركب را اجزايي مادي
دارد از نوع استعدادي است كه مثال اجزاء  " شدن "استعدادي كه هر چيز براي . دهد مي

    ماشين براي ماشين
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 پرواز در هوا و كشتي  شدن دارند و يامثال خود ماشين براي حركت در جاده و هواپيما براي
براي سير در دريا و موشك براي حركت در ماوراء جو دارد، و استعداد هر كدام مخصوص 

  . خود او است
بدهيد جهان را "اند ماده و حركت را به ما  كساني كه گفتهطرفدران نظريه مكانيسم و 

  . اند سازيم داري اين طرز فكر بوده مي
شود، كه   آورده مي" قوه " كلمه " استعداد " در اصطالح حكماء گاهي به جاي كلمه -ب 

 رود  به كار مي" استعداد " مورد به معني   كه در اين" قوه "البته بايد توجه داشت كه كلمه 
 آن نيز مصطلح فالسفه است و در علوم طبيعي به كار برده   كه" نيرو "با قوه به معني 

  . و اشتراك آنها فقط در لفظ است شود متفاوت است مي
رود با خود استعداد اين است كه   فرق ميان قوه، آنجا كه به معني استعداد به كار مي

گوييم  لهذا مي.  است از قريب و بعيد اعماستعداد عبارت است از قوه قريب به فعليت ولي قوه 
 يعني قوه قريب به فعليت نيست و حال آنكه قوه ، در دانه گندم استعداد جو شدن نيست

 است دانه گندم مراحلي را طي كند تا باالخره مثال تبديل به خاك  بعيد هست، يعني ممكن
  . شود و آنگاه خاك در شرايط مخصوص به دانه جو تبديل گردد

 داخلي و دروني   اين است كه حالتي" شدن " معلوم شد كه منظور حكماء از استعداد -ج 
شتابد، يعني   فعليت و كمال مي ء به سوي ء وجود دارد كه به موجب آن حالت، آن شي در شي

 آنهايعني قوه و فعليت به يكديگر نسبت نقص و  اين قوه در مقابل فعليت است كه نسبت
 بخوانيم، و اما " آمادگي براي تكامل "توانيم   گونه استعدادها را مي كمال است و لهذا اين

 شدن و آرد  نوعي امكان ديگر كه امكان انهدام و از بين رفتن است، مانند امكان متالشي
در جهان .  خارج است شدن گندم و امكان فاسد شدن تخم مرغ در هواي گرم از محل بحث

حيات و موت ياآباد شدن و خراب شدن يا دوختن و دو جريان وجود دارد كه از آنها به 
از طرفي اشياء به موجب استعدادو ميل ذاتي به . توانيم تعبير كنيم دريدن و امثال اينها مي
رود و از طرف ديگر در تضاد و تصادم   و نو شدن و تكامل پيش مي سوي نظم و ساخته شدن

اما . دهد ر ويراني و فنا و نيستي رخ ميمختلف از يكديگ" و تاثير پذيري عوامل  عوامل طبيعي
  منظور حكماء از

  ٢٣٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .  امكان تكامل است نه امكان انعدام"استعداد " 
 يك " شدن " استعداد   هر چيزي ندارد، بلكه" شدن "پس به بطور كلي هر چيزي استعداد 

دا اند كه هيچ چيزي ابت  خوداثبات كرده از آن طرف حكماء در محل. ء مخصوص را دارد شي
 است به يك استعداد قبلي و به يك موضوعي كه  گردد، بلكه مسبوق به ساكن ايجاد نمي

و به عبارت ديگر .  يعني اين استعداد صفت او و عرض او است،1حامل اين استعداد است
 ممكن نيست   هر چيزي نيست، هر چيزي هم" شدن "اي استعداد  همانطوريكه در هر ماده
اي كه  ود بيايد و يا بدون امكان و استعداد قبلي، و قهرا بدون مادهكه از هر ماده اي به وج

 در همان مثالهايي كه گفته شد، بوته گندم يا ،حامل آن امكان و استعداد باشد به وجود آيد
آيند قبال استعداد  بوته جو و يا جوجه مرغ و يا بچه گنجشك كه در اين جهان به وجود مي

وده و يك چيز بالخصوص هم در طبيعت وجود داشته است وجود اينها در طبيعت موجود ب
ء   آن شي هاي نام برده ء مخصوص بوده است در مثال  اين استعداد، صفت و عارض آن شي كه

  .  گنجشك مخصوص عبارت است از دانه گندم و دانه جو و تخم مرغ و تخم
 حامل قوه و  يكاي بايد  از مجموع آنچه گفته شد معلوم گشت كه هر حادثي و هر پديده

ياعنصر و به اعتباري " ماده " اعتباري  نام آن حامل قوه و استعداد، به. استعدادي داشته باشد
حامل قوه : گويد اين است معني اين مصراع كه مي. يا علت عنصري است" علت مادي "ديگر 
  .ء همان علت مادي و عنصري او است  يعني حامل قوه شي،ء عنصره شي

   
  : ي علت صور- 4
  

  صورته فمنه شيئيته             ء فعليته و ما به للشي
  آن چيزي كه به آن چيز فعليت معلول حاصل

   معلول و مناط شوديعني او عين فعليت مي
  ء معلول تحقق معلول است او صورت آن شي

   معلول هم به اوست است و شيئيت
  :پاورقي

  كل حادث مسبوق بماده-1
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صورت و يا علت صوري .  و به اعتباري تعريف علت صوري استاين بيت، تعريف صورت: شرح

  . توان فهميد را با قياس ماده و علت مادي مي
ء و به تعبير ديگر ماده عبارت  چنانكه گفته شد ماده عبارت است از حامل قوه و استعداد شي

ود ء عبارت است از وج ء و باز به عبارت ديگر ماده يك شي است از مناط استعداد يك شي
ء است، يعني عبارت است از وجود بالفعل  و اما صورت، مناط فعلتي آن شي. ء بالقوه آن شي

هائي كه قبال گفته شد تخم مرغ حامل استعداد جوجه است، يعني وجود  در مثال. ء آن شي
گردد بعد  اما آن وجود خاص جوجه است كه آثار جوجه بودن بر او بار مي. بالقوه جوجه است

 حقيقت جوجه بودن بستگي تام و  ء واقعا و بالفعل جوجه بشود، و واقعا هم كه شياز آن است 
تمامي به اين حالت بالفعل دارد و اگر فرضابه فرض محال اين فعليت، بدون سابقه حالت 

 حاصل است همچنانكه اگر حالت بالقوه حاصل شود ولي منتهي به  بالقوه حاصل شود حقيقت
  . حاصل نيست برنگردد آن حقيقت  فعليت

  : از آنچه گفته شد معلوم شد كه
 هميشه ميان گذشته و آينده ارتباط برقرار است، يعني آينده از گذشته گسسته نيست، -اوال 

  .هاي جهان مجموع امور منفصل و جدا از يكديگر نيستند پديده
نده خاص، و  خاص فقط با آي اي ارتباط ندارد، بكله گذشته اي با هر آينده  هر گذشته- ثانيا 

  . آينده خاص با گذشته خاص پيوند دارد
 است و هر آينده  اي  اين پيوند از نوع پيوند قوه و فعل است، هر گذشته قوه آينده-ثالثا 

اي ديگر است، يعني همان   آينده اي است و باز آن آينده به نوبه خود قوه فعليت گذشته
داشت و آن گذشته نيز با گذشته خود همان  با او  نسبت را با آينده خود دارد كه گذشته وي

  .  خودش با او داشت نسبت را دارد كه آينده
 ارتباط ساده نيست،   پيوند گذشته و آينده چون از نوع پيوند قوه و فعل است پس يك-رابعا 

دهند، يك واقعيت واحد متصل  بلكه گذشته و آينده مجموعا يك واحد واقعيت را تشكيل مي
 -و به همين دليل .  شده و امتداد يافته است ذشته به آينده كشيدهو ممتد كه از گ

 خروج اشياء از قوه به فعل جز -اند   حكماي اسالمي دريافته همچنانكه بعضي از متاخرين
 حركت و تحول به نحوي كه وحدت اتصالي محفوظ باشد ميسر نيست،  تدريجا و از طريق

 عالم عموما  پس جواهر و اعراض. جوهر باشد يا عرضرسد   اينكه آنچه از قوه به فعل مي خواه
  پذيرند و از قوه به فعل خارج چون تغيير مي
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شوند و خروج از قوه به فعل هم جز از طريق حركت و خروج تدريجينه كون و فساد   مي
 اتصاليو نه فقط  آيند و بر ايشان وحدت ميسر نيست، بنابراين آنها با قانون حركت به وجود مي

معناي اين سخن اين .  محفوظ است  از لحاظ ماده و موضوع ميان گذشته و آيندهوحدت
كه حركت جوهريه يك امر قطعي و ضروري است و نظام موجود در جهان جز حركت . است

  .  عبارت است از خروج تدريجي چيزي از قوه به فعليت چيزي نيست، زيرا حركت
شود اين   مي ريج كه در زبان فلسفه گفتهضمنا اين نكته بايد گفته شود كه مقصود از تد

نيست كه در زمان طويل و به صورت كند و بطيئي صورت گيرددر مقابل جهش، آنچنانكه در 
 دفعي " نقطه مقابل " تدريج " مقصود از  اصطالح علماي زيست شناسي مصطلح است بلكه

  .رود  كار مي  است كه در اصطالح فالسفه به"
 صورت " آن " در 1خوانند و معتقدند كه  را دفعي و آني مي فالسفه بعضي از چيزها

به عقيده برخي از .  از اين قبيل است" وصوالت "، به عقيده فالسفه، " زمان "گيردنه در  مي
گوييم موجودات و از آن جمله  پس اينكه مي. 2فالسفه كون و فساد نيز از همين قبيل است

 كون و  بنابر نظريه. بل نظريه كون و فساد استآيند نقطه مقا جوهرها به تدريج پديد مي
 جايگزيني فقط ماده  فساد، بايد چيزي معدوم شود تا چيز ديگري جاي آن را بگيرد و در اين

 است، اما بنا بر نظريه حركت،  ماند، و حافظ وحدت نيز همان ماده اصلي اصلي محفوظ مي
  . دارد داستان درازي لزومي ندارد كه چنين باشد، و اين بحث

  :  اكنون جاي اين است كه در دنباله آنچه گفته شد درباره سه مطلب توضيح داده شود
 خارجي   چرا علتهاي مادي و صوري را علل داخلي و علتهاي فاعلي و غايي را علل- 1

  نامند؟  مي
   رابطه  هر يك از دو علت داخلي و همچنين هر يك از دو علت خارجي چه- 2
  

  : پاورقي
 " آن " در ، برخورد دو اتومبيل به يكديگر كه نفس بر خورد و نه مقدمات آن مثل - 1

  . گيرد صورت مي
باشند قائل به كون فساد صورتهاي   جمعي از فالسفه كه منكر حركت در جوهر مي- 2

و . گردد جوهري هستند و معتقدند صورتي، به كلي معدوم و صورتي ديگر از نو موجود مي
  ."زمان"گيرد نه در   صورت مي" آن "اد دفعي الوجود است و در معتقدند كه كون و فس
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  و نسبتي با يكديگر دارند؟ 
  اي بين علتهاي خارجي و علتهاي داخلي موجود است؟   چه رابطه- 3
  

  : مطلب اول
  

 هاي خارجي  اينكه علتهاي مادي و صوري را علت داخلي و علتهاي غائي و فاعلي را علت
زيرا علت مادي و .  است ي است كه با خود معلول در نظر گرفته شدهنامند به حسب نسبت مي

 اين كه چنانكه گفتيم ماده يا علت  علت صوري خارج از حقيت معلول نيستند، به جهت
ء است و صورت يا علت صوري مناط فعليت معلول است، يعني  مادي حامل استعداد شي

ود و همان معلول در مرحله فعليت صورت ش معلول در مرحله قوه و استعداد، ماده ناميده مي
باشند و از آنچه در  پس هر يك از ماده و صورت دو مرحله از يك واحد مي. شود ناميده مي

  . تر خواهد شد جواب سؤال دوم به تفصلي خواهيم گفت جواب اين سؤال روشن
  

  : مطلب دوم
  

  : مطلب دوم خود شامل دو مطلب زير است
  ت صوري چيست؟  رابطه علت مادي و عل- 1
   رابطه علت غايي و علت فاعلي چيست؟ - 2

  : پردازيم اكنون به توضيح هر يك از اين دو مطلب مي
  

  :  رابطه عليت مادي و علت صوري- ١
  

 عبارت است از  مطابق آنچه گفته شد ماده عبارت است از حامل قوه و استعداد، و صورت
  : كنيم باشيم مثالي ذكر مي" داده  يح بيشتريدر اينجا براي اينكه توض. مناط و مالك فعليت

در تخم مرغ استعداد جوجه شدن هست، يعني تخم مرغ حامل استعداد جوجه و به بيان 
   ماده اي نيز فعليت و صورت اين ديگر ماده جوجه است، و خصوصيت جوجه
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ت از طرف ديگر جوجه حامل استعداد مرغ شدن است يعني ماده او است و خود حال.  است
  :  مرغي فعليت جوجه است پس ما در اينجا سه مرحله داريم

  . اي، حالت مرغي حالت تخم مرغي، حالت جوجه
 اول و استعداد حال  اي مرحله فعليت حالت از اين سه مرحله، مرحله وسطيعني مرحله جوجه

 حال سوم مرغ بالفعل است، و ، و به عبارت ديگر حال اول جوجه بالقوه است. سوم است
  . لت دوم جوجه بالفعل و مرغ بالقوه استحا

 و علت صوري از  عليهذا جواب سوال دوم اين است كه رابطه دو علت داخلي يعني علت مادي
  . نوع رابطه دو مرحله از واقعيت است

  
  : اشكال و مناقشه

 گفته شد  توان در آنچه در پاسخ پرسش اول و دوم در اينجا مطلبي هست كه طبق آن مي
دانند و نام آن دو حيثيت را  حكماء مشاء جسم را مركب از دو حيثيت واقعي مي: ردمناقشه ك

كنند برهان قوه و  اي كه بر اثبات مدعاي خود اقامه مي برهان عمده. گذارند ماده و صورت مي
باشند و برهان قوه و  ولي حكماء اشراق منكر تركيب جسم از ماده وصورت مي. فعل است

  . ننددا فعل را ناتمام مي
 حقيقتي از حقايق  توضيح اينكه آنچه مسلم است اين است كه هر جسم در عين اينكه بالفعل

 مرغ كه در عين اينكه بالفعل تخم  ء ديگر بشود در او هست، مثل تخم است امكان اينكه شي
 حيثيت يعني حيثيت قوه و حيثيت فعليت دو نظر  راجع به اين. مرغ است بالقوه جوجه است

  : است
 يك حيثيت بيش ، ك نظر اينكه اين دو حيثيت فقط دو اعتبار و دو اضافه است و در خارجي

 تخم مرغي است مناط استعداد  نيست يعني همان حيثيت واقعي كه في المثل مناط فعليت
 حاضر و بخودي خود و في نفسه اعتبار شود  آن حيثيت واحد اگر با حال. جوجه شدن است

 اعتبار شود قوه و استعداد است، مانند اينكه مكان معيني را   آيندهفعليت است و اگر با حال
  اگر در نظر بگيريم، آن مكان نسبت به مكاني ممكن است فوقيت داشته باشد و نسبت به

 مثال پريروز - نسبت به يك زمان - مثال ديروز -مكاني ديگر تحتيت و همچنين زمان معين 
   مثال–بعد است و نسبت به زمان ديگر 

  ٢٣٥



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  .  قبل است- امروز 
اما نظر ديگر اين است كه اينطور نيست، قوه و فعليت مانند فوقيت و تحتيت و حتي مانند 

 در خارج دو حيثيت واقعيحيثيت بالفعل  قبليت و بعديت نيست كه صرفا در اعتبار باشد، بلكه
زمان و حيثيت بالقوه موجود است و جسم از آن دو حيثيت تركيب شده است، بر خالف 

  . معين كه از دو حيثيت واقعي به نام قبليت و بعديت تركيب نشده است
. نظر اول، نظر شيخ اشراق و اتباع وي است و نظر دوم، نظر مشايين از قبيل ابن سينا است

 " و برهان ديگري به نام برهان " فصل و وصل "مشايين نظر خود را با برهاني به نام برهان 
البته در اينجانظر سومي نيز .  اكنون مجال بحث در آنها نيست اند كه  بيان كرده"قوه و فعل 

 ابراز داشت كه با فلسفه صدرالمتالهينكه قائل به حركت جوهري است سازگار است و  توان مي
شود   مطالبي كه در اينجا بيان مي اما عجاله. آن نظريه اتحاد قوه و فعل در حركت است

ا مطلقانه از آن نظر كه متحرك است به حركت جوهريه اساس نظر مشايين است كه جسم ر
  . 1 فعلي دانند از ماده و صورت يعني حيثيت استعدادي و حيثيت مركب مي

بنابراين طبق نظر حكما هر جسم مركب است از دو حيثيت كه يكي از آنها مناط فعليت آن 
 "اول را  ديگر بشود،  جسم است و ديگري مناط اين است كه آن جسم ممكن است شي

حكما مشاء در اين مطلب كه آيا رابطه اين در جزء . خوانند  مي" ماده " و دوم را "صورت 
 اختالف دارند، از زمان سيد صدرشيرازي و پس از تاييد صدر  انضمامي است يا اتحادي

   تقريبا مسلم شده است كه اگر تركيبي در كار باشد تركيب اتحادي است نه المتالهين
  . 2انضمامي

  : پارقي
 فالسفه به آن قائلند از نوع   ضمنا بايد به اين نكته توجه داشت كه تركب جسم از ماده و صورت كه- 1

تركبي كه علماي طبيعي براي جسم قائلند به . تركيبي كه علماي طبيعي در برخي اجسام قائلند نيست
 و  ت با يكديگر درهم اثر كردهء متمايز مثال اكسيژن و هيدروژن پس از مالقا معني اين است كه دو شي

اند، و اين جسم قابليت دارد كه بالطبع يا با وسايلي دو مرتبه  مجموعا جسم واحديĤب را به وجودآورده
ولي تركيب فلسفي يعني تركب جسم . و آن دو جزء از يكديگر متمايز بشوند. ء اول تجزيه بشودبه دو شي

چگاه نبوده كه اين دو جزء از يكديگر جدا و متمايز شوند از ماده و صورت يك تركب جدا ناشدني است، هي
از اين رو تركيب طبيعي قابل احساس و آزمايش و . و هر جزئي مستقل، از ديگري به وجود خود ادامه دهد

  . تواند آنرا اثبات يا نفي كند  تركيب فلسفي كه فقط برهان عقلي مي تجربه است بر خالف فالن
 همان مفهوم رياضي تحقق  ء به يكديگر به ت كه اضافه و منضم شدن دو شي معناي انضمام اين اس- 2

  فرض. پيداكند
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 حقيقت جسم را  اند و آن اينكه هر يك از ماده و صورت كه مطلب ديگري اين حكماء گفته
دهند نسبت به خود جسم كه مجموع مركب از اين دو تا است علت مادي و علت  تشكيل مي

از طرف ديگر گفته اندكه . لي نسبت به خودشان ماده و صورتندشوند و صوري ناميده مي
 صورت در ماده حلول كرده است و ماده محل  نسبت ماده و صورت با يكديگر اين است كه

  .شود صورت شمرده مي
  اي است كه محل صورت جسم  اين بيان آنچه علت مادي جسم است همان ماده  پس طبق

 آنچه قبال  كرده است، نه ماده سابقه كه در حال حاضر طبقاست با اواتحاد يا انضمام پيدا 
باشند،   از يك واقعيت نمي شود، و به عالوه ماده و صورت دو مرحله گفته شد ماده ناميده مي

 دو علت داخلي از نوع رابطه دو مرحله از يك  باشند، پس رابطه بكله دو جزء از واقعيت مي
  .  جزء تشكيل دهنده يك حقيقت است رابطه دو واقعيت نيست، بلكه از نوع

  
  : پاورقي

شود و مثال سابقا داراي يك  كنيد شخصي مقداري ثروت دارد و بعد مقدار ديگري بر ثروتش اضافه مي
 مقداري معلومات   بوده و اكنون داراي دو ميليون ريال شده است و يا شخصي درباره موضوعي ميليون ريال

گردد و يا   موضوع بر اطالعات اوليه او اضافه مي ري اطالعات درباره آنو اطالعات دارد و بعد مقدار ديگ
 سال يك ميليون نفر است و در سال ديگر پنجاه هزار نفر ديگر برآن اضافه  آنكه جمعيت شهري در يك

در همه اين موارد آنچه در اول بوده به حالت اوليه خود محفوظ است و فقط مقدار ديگري از نوع . گردد مي
 است، پس تغيير حاصل شده است ولي اين تغيير در كميت منفصل  ن چيز بر آنچه بود اضافه شدههما
 هيچگونه  و اما تركيب اتحادي در جايي متصور است كه بين دو جزء فرض شده.  وجود آمده است ء به شي

لي خواهند بود، دوگانگي در خارج موجود نباشد، كه قهرا در اين صورت اجزء وياجزاء ذهني و تحليلي و عق
  ء در ذات و هويت خود متبدل  تغيير پيدا شده باشد به اين نحو است كه شي و اگر اين تركيب در نتيجه

و لذا در . ء اول گردد  شي ء دوم منضم به ء، دوم بشود نه اينكه شي ء اول شي به شي ديگر بشود، يعني شي
مثال تخم مرغ در . فهبه مفهوم رياضي شده است اضا ء اول ء دوم به شي توان گفت كه شي اين مورد نمي

شود، نه   به جوجه گردد، يعني همان واقعيت تخم مرغ تبديل به واقعيت جوجه مي تغييرات خود تبديل
 مستلزم تعدد در وجود خارجي است  اينكه بعد از اين تغيير تخم مرغ به اضافه جوجهبه مفهوم رياضي كه

  .  مختلفه بر شي واحد موجود باشد كثيرهنه تعدد مفهومي، يعني صدق معاني 
 مثال تبديل تخم مرغ به جوجه  رود، همه از قبيل هر جا كه ماده و صورت به معني فلسفي اش به كار مي

و اگر .  تركيب ماده و صورت تركيب اتحادي است نه انضمامي پس. است نه از قبيل سه مثال سابق الذكر
 جواب اين سخن  ابقه اتحادي است و با ماده حاضره، انضمامي است تركيب صورت با ماده س گفته شود كه

  . بايد در جاي ديگر گفته شود
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  : پاسخ اشكال و مناقشه
  

 سبزواري و ديگران  جواب اين مناقشه اين است كه آنچه ماگفتيم طبق تعريفي بود كه حاجي
  . 1ء دانسته اند اند و ماده را عبارت از حامل استعداد شي از ماده كرده

اگر ماده را به عنوان حامل استعداد تعريف كنيمخواه حامل استعداد مركب، و خواه حامل 
اي همواره تقدم زماني دارد بر آن چيزي كه اين ماده، ماده او به  استعداد صورت چنين ماده

 تعريف ماده، صوت عبارت است از مناط فعليت مركبيا مناط  رود، و با قياس به اين شمار مي
 با هم جمع  ء و صورت آن هيچگاه در يك زمان بنابراين تعريف، ماده يك شي.  ماده فعليت
 از صورت خودش و  شوند و بر فرض كه جسم را مركب از ماده و صورت بدانيم جسم نمي

اي كه ماده   از صورت خودش و ماده ماده خودشطبق اين تعريف تركيب نشده است، بلكه
و اين ماده و صورتي كه تركيب كننده حقيقت جسم صورت بعدي است تركيب شده است، 

شوند، نسبت به يكديگر ماده و صورتطبق اين   صوري شمرده مي هستند و علت مادي و علت
ماده و صورت نسبت به يكديگر ماده و صورتند "شود كه  تعريف نيستند، پس آنچه گفته مي

  . گار نيستباشند با اين تعريف ساز و نسبت به جسم علت مادي و صوري مي
 حكما دو نوع  شود كه ماده در اصطالح بلي از سخنان صدر المتالهين و بوعلي استفاده مي

گاهي به . تعريف دارد و در هر موردي معني و مفهوم مخصوصي از آن منظور شده است
ء و گاهي بر   بر ماده سابقه شي ء تعريف شده است كه منطبق است معني حامل استعداد شي

شود   حاضر لباس او و تعين او شمرده مي عني آن چيزي كه صورت در حالمحل صورت ي
حاجي سبزواري . شود  منشا اشتباهات زيادي شده و مي اين دو اصطالح. 2اطالق شده است

  در عين اينكه ماده را به عنوان حامل
  

  : پاورقي
  ء عنصره،   حامل قوه لشي- 1
 ماده به صورت، و جلد  فصل كيفيت اقتران رجوع شود به جلد اول اسفار، مبحث ماهيت، -2

  . دوم اسفار، فصل تركب جسم از ماده و صورت كه آيا اتحادي است يا انضمامي
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شود كه ماده و صورت در عين اينكه نسبت به هم  كند مدعي مي ء تعريف مي  استعداد شي
. يح نيست صوري هستند، و البته اين صح ماده و صورتند نسبت به مركب علت مادي و علت

  . اند وارد است  دو تعريف ماده فرق نگذاشته اين ايراد بر همه كساني كه ميان
رسد و آن اينكه چنانكه گفتيم حكماء مشاء حقيقت جسم را  در اينجا ايراد ديگري به نظر مي

دانند و هر يك از ماده و صورت را علت حقيقت جسم  از مجموع ماده و صورت مركب مي
دانند و لهذا آنها را علت صوري و  حقيقت جسم را وابسته به هر دو جزء ميخوانند، يعني  مي

 تعريفي كه در ابتدا از علت و معلول شد، علت آن است كه  طبق. نهند علت مادي نام مي
تواند موجود باشد، پس ناچار بايد قبول   نيازمند است، و اگر او نباشد معلول نمي معلول به آن

   جسم دخيل است و هم صورت و يا نبودن هر كدام از آنها حقيقتكنيم هم ماده در حقيقت
  شودو حال آنكه اكابر حكماء از قبيل بو علي و صدرالمتالهين به ثبوت جسم منتفي مي

 ماده بالخصوص، و  ء دخالت ندارد، نه ماده بالعموم و نه اند كه ماده در حقيقت شي رسانيده
و اما اينكه صورت در وجود . 1ء است  صورت آن شيء وابسته به تمام هويت و حقيقت هر شي

شود كه ماده را جزئي در  خود هم نيازمند به ماده سابقه و هم ماده حاضره است دليل نمي
 بدانيم و علت داخلي بناميم، بلكه چون صورت در وجود خود  عرض صورت براي جسم

 قانون چهار  پس. ه شمار آوريم ماده است، ماده را نيز بايد در رديف علل خارجي ب نيازمند به
  . است علت ارسطوئي به اين صورت كه تاكنون گفته شده است مخدوش

گيريم  ما مجموع ماده و صورتي كه همراه يكديگر هستند در نظر مي:  اكنون اگر كسي بگويد
ماده و صورت، و هر يك از : ء از دو چيز فراهم است گوئيم كه حقيقت اين شي و چنين مي

به دليل اينكه اجزاء اين مركب هستند و خاصيت كل اين است كه به اجزاء خود اين دو 
، پس تعريف علت و معلول در " اذا انتفي الجزء انتفي الكل ": اند نيازمند است چنانكه گفته

و لذا درباره جسم نيز كه مركب است از ماده و صورت، . مورد هر جزء و كل صادق است
روند، ماده قسمتي  ه و صورت جسم، علت جسم به شمار ميصادق است، پس هر يك از ماد

 قسمتي از وجود ميز را  سازد و صورت قسمت ديگر را، همچنانكه چوب از وجود جسم را مي
  و از اين. سازد و شكل قسمت ديگر را مي
  

  : پاورقي
ه  است نه ماد ء دائر مدار صورت وي ء بصورته ال بمادته، يعني حقيقت شي  شيئيه الشي- 1

  وي 
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  . شود صوري و آنكه ماده است علت مادي خوانده مي" صورت است علت  مجموع آنكه
 حاجي و ديگران  گوئيم گذشته از اينكه با اين فرض معناي ماده آن نيست كه ما در پاسخ مي

 چيز است، به اين حساب از  ء هر چيزي حامل استعداد همان اند ماده اند و گفته تعريف كرده
اي كه همراه اين  زيرا ماده.  صحيح نيست م هر چند مورد قبول اكابر است ولينظر ديگر ه

اي كه دخالت دارد همان است   دخالت ندارد و آن ماده صورت است، در حقيقت اين مركب
گوئيم استعداد   صورت شده است و چنين نيست كه هنگامي كه مي كه اكنون تبديل به

 همچنان  ء حامل آن ياستعداد تبدل يافته باشد و مادهشود صرفا يك عرض  فعليت مي تبديل به
  . 1محفوظ مانده باشد، بلكه حقيقت آن ماده تبدل يافته است

هاي   است، از مثال و شايد اين اشتباه كه فرض شده ماده همراه صورت، جزء حقيقت مركب
در اين اند كه   است، چون ديده ابتدائي مصنوعات بشري از قبيل ميز و صندلي ناشي شده

اما اندكي توجه به . توان خارج از حقيقت ميز يا صندلي فرض كرد ء چوب را نمي ها ماده مثال
  . كند ها مثالهاي ابتدائي است و مصداق واقعي نيست، اين اشتباه را رفع مي اينكه اين مثال

مثال . شايد هم اين اشتباه از قياس گرفتن مركب حقيقي به مركب اعتباري پيدا شده است
نماز يك مركب اعتباري است كه از اجزائي نظير تكبير و قيام و قرائت و غيره مركب شده و 

يكديگرند و هر جزء منتفي شود كل "ء اجزاء موجودات بالفعل هستند و در عرض  همه
  منتفي است، يعني قابل اعتبار نيست 

 فلسفي  طالحو ممكن است اين اشتباه از قياس گرفتن اين نوع تركيب كه تركيب به اص. 
شود پيدا شده باشد  است با مركبات علمي و طبيعي كه در علوم طبيعي تشخيص داده مي

 بايد ابتداء دو جزء يا بيشتر بوده  در مركبات طبيعي. مثل تركب آب از اكسيژن و هيدروژن
باشند و در يكديگر فعل و انفعال كنند تا حقيقت ديگري پيدا شود، هر يك از اجزاء را اگر 

  .شود  ديگر پيدا نمي ف كنيم آن حقيقتحذ
  

  : پاورقي
ء  اند اين است كه ماده در ماهيت شي  اگر گفته شود كه آنچه بو علي و صدرا گفته- 1

اند كه موجود خارجي مركب است از ماده و صورت و آنچه در اينجا  دخالت ندارد ولي پذيرفته
اده و صورت، جواب اين است كه  است از م گفته شد صرفا اين است كه وجود خارجي مركب

تفصيل . آيد  اينكه ماده و صورت را علل ماهيت مينامند جور نمي اين توجيه با تصريح قوم به
  .  مطلب موكول به جاي ديگر است بيشتر اين
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پر واضح است كه تركب جسم از ماده و صورت، نه از قبيل تركب ميز است از چوب و شكل، 
ست از تكبير و قيام و قرائت و غيرها، و نه از قبيل تركب آب است و نه از قبيل تركب نماز ا

از اكسيژن و هيدروژن، بلكه تركبي است منحصر به نوع خود و راه تشخيص آن هم نه 
. راه تشخيص آن فقط برهان عقلي است.  است و نه تجزيه و تركيب عملي احساس و مشاهده

 است و اساس   قانون چهار علت مخدوشبنابر اين از مجموع آنچه گفته شد معلوم شد كه
 فلسفي تركب جسم از ماده و  ممكن است بيان باال را خدشه اي بر قاعده. درستي ندارد

صورت كه مشائين طرفدار آن هستند قرار داد و از اصل، تركب جسم را از ماده و صورت 
 جسم از به هر حال خواه اصل تركب. منكر شد ولي اكنون جاي بحث در اين قسمت نيست

ماده و صورت را ما مخدوش بدانيم و خواه ندانيم، قانون چهار علت ارسطوئي مخدوش 
  . 1است

"   يعني كمال و . از آنچه گذشت معلوم شد كه صورت مكمل و متمم ماده است
  

  :پاورقي
 شد و اند كه قبال نقل  تعريف كرده  خالصه آنچه گفته شد اين است كه حكماء ماده و صورت را آنگونه- 1 

ء سابقه، و از   براي صورت الحقه و هر صورت، صورت است براي ماده اش اين بود كه هر ماده، ماده است الزمه
  اند هر ماده و صورتي نسبت به خودشان ماده و صورتند و نسبت به حقيقتي كه از اينها فراهم  گفته آنطرف

ء سابقه و  شود كه اگر جسم را نسبت به ماده رد ميدر اينجا اين ايراد وا. باشند آيد علت مادي و صوري مي مي
باشند ولي نسبت به جسم علت مادي   يكديگر ماده و صورت مي صورت الحقه بسنجيم هر چند آن دو نسبت به

 ناميده  و صوري نيستندو حال آنكه به تصريح حكماء علت مادي و صوري همانها هستند كه علل داخلي
و اگر جسم را . باشند مركب نشده است بلكه آن دو، دو مرحله از يك واقعيت مي زيرا جسم از آن دو ،شوند مي

 در  ء حاضره يكي اينكه ماده:  مقارن با صورت است بسنجيم دو اشكال وارد است نسبت به ماده حاضره كه
هيت ء ما  عنوان دو جزء تشكيل دهنده حقيقت و ماهيت جسم دخالت ندارد و ديگر اينكه فرضا اين دو را به

 مابه " نسبت به هم ماده و صورت نيستندمگر اينكه صورت را به  جسم بپذيريم، اين دو جزء ديگر خودشان
 منطبق گردد، و در " شريكه العله " تعريف نكنيم، بلكه طوري تعريف كنيم كه به فاعل ناقص و "ء بالفعل  الشي

معني خواهد بود و اشكال به صورتي ديگر  اين معني و صورت به آن  اين صورت اشتراك لفظي ميان صورت به
 پس اينكه گفته شد كه ماده و صورت نسبت به يكديگر ماده و صورتند و همانها نسبت به خود جسم  وارد است

بلي اگر قائل به دو اصطالح شويم و در ما نحن فيه براي ماده . باشند درست نيست علت مادي و علت صوري مي
 حامل نوعي استعداد   و ماده را به معناي مطلق چيزي كه"ء   حامل استعداد شي" بكنيم غير از  تعريف ديگري

ء و يا آنكه ماده را به معني محل صورت تعريف كنيم اين  است بگيريم نه به معناي حامل استعداد خود شي
 ماده  ولي ديده نشده است كه كسي دو تعريف و اصطالح يا سه تعريف و اصطالح براي. اشكال رفع خواهد شد

 معني هست كه ماده دو اصطالح داردرجوع  بيان كرده باشد، فقط در جلد دوم اسفار، چاپ قديم اشاره به اين
 حال   ولي به هر حال اشكال اول از دو اشكال سابق به192 و 191شود به اسفار، چاپ قديم، جلد دوم، صفحات 

  . رسد ميخود باقي است و از اين نظر قانون چهار علت مخدوش به نظر 
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 حاضر در نظر  ء سابقه را با صورت مفروض تماميت ماده به صورت است، خواه آنكه ماده
و خواه آنكه . بگيريم" در نظر  ء جوجه است نسبت به جوجه بگيريممثال تخم مرغ را، كه ماده

مثل .  به آن صورت است در نظر بگيريم ماده حاضره را نسبت به صورتي كه بالفعل متلبس
 صورتي كه در خود جوجه است اما نسبت به ماده سابقه  اي كه در جوجه است نسبت به ماده

و نسبت به ماده .  هر صورت الحق مكمل و متمم ماده سابقه است بسيار واضح است كه
بايد   مي حاضره نيز به عقيده قوم چنين است، ولي اين مطلب به بحث طوالني نياز دارد كه

  .  قرار گيرد اتحادي و انضمامي مورد مطالعه و بررسيبنابر هر يك از دو نظريه 
  
  :  رابطه علت غائي و علت فاعلي- 2

 به قسمت دوم از  پس از اينكه نحوه ارتباط علت مادي و علت صوري را بيان كرديم، اكنون
در مورد اينكه رابطه علت . رسيم  مي سئوال دوم يعني چگونگي رابطه علت غائي و علت فاعلي

 است كه علت غائي و علت فاعلي نيز مانند علت مادي و  لت فاعلي چيست پاسخ اينغائي و ع
 وحدت دارند، به اين معني كه در برخي از موارد، فاعل به منزله غايت و  علت صوري نوعي

 است و به همين  غايت به منزله صورت فاعل است پس علت غائي مكمل و متمم علت فاعلي
 علت غائي به " و للوجود الفاعلي التمامي ": Ĥنجا كه گفته شددليل در شعري كه قبال گذشت

  . نام علت تمامي خوانده شد
 صورتي است كه  دارند كه ماده همواره قائم و متكي به بلي معموال حكماء چنين اظهار مي

 نسبت صورت به ماده نظير  كنند كه متناوبا و متبادال و يا اتصاال همراه اوست و ادعا مي
خوانند كه در عين اينكه  ل به فعل است، و لهذا گاهي صورت را فاعل ماده مينسبت فاع

ولي . خوانند  و گاهي صورت را شريكه العله و شريكه الفاعل مي1فاعل است مقارن نيز هست
   است كه ما تركب اين نظريه مبتني بر اين اصل

  
  : پاورقي

  : ويدگ  در شرح منظومه نيز پس از تعريف علت صوري چنين مي- 1
  و فاعل و صوره المحل         فعله صوريه للكل

  .  جلد اول، باب علت و معلول، فصلهاي اول-رجوع شود به اسفار 
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 جسم را از ماده و صورت انضمامي بدانيم، اما بنابر تركب اتحادي اين مطلب درست نيست، 
و . 1 توجيه كند معني را حتي بنابر تركب اتحادي خواهد اين گو اينكه صدرالمتالهين مي

 معقول بودن نظريه باال خود دليل عدم صحت نظريه تركيب انضمامي  توان گفت عدم مي
  . است

و البته اگر نظريه باال در مورد ماده و صورت صحيح باشد قهرا شبيه آنرا در مورد فاعل و 
  . غايت نيز بايد گفت

 غايت را اگر با   ذهنيدر مورد فاعل و غايت يك مطلب ديگر نيز هست و آن اينكه صورت
 و صورت است ولي اگر با قواي  قواي علمي بسنجيم، بالضروره نسبت آنها همان نسبت ماده

شوقيه و محركه فاعل بسنجيم ديگر نسبت آنها نسبت ماده و صورت نيست بلكه نسبت فاعل 
  . به فعل است

  
  : مطلب سوم

 داخلي، رابطه و نسبت آنها با رسد كه بعد از شناختن علل خارجي و علل چنين به نظر مي
ء معلول   اجزاء تشكيل دهنده زيرا چنانكه دانستيم علل داخلي همان. يكديگر واضح است

باشند، پس عين معلولند و اما علل خارجي، به وجودآورندگان معلولند، پس معلول اثر آنها  مي
 و نه معلول در وجود  يكديگرند، يعني نه علت داخل در وجود معلول است است، و قهرا مباين
در مثال معروف نجار و صندلي، نجار غير از صندلي و صندلي غير از نجار . علت داخل است

  . است
همواره فاعل صورت "  چيزي كه هست اين نكته را بايد دانست كه در مصنوعات بشري، فاعل

ص آن  صندلي يعني هيات مخصو ء صورت است نه فاعل ماده، مثال نجار به وجود آورنده
و اما اينكه در مصنوعات . ء صندلي كه چوب است اثر و فعل نجار نيست باشد، اما ماده مي

كنند و  كنند و تغييرات ايجاد مي  حكومت مي طبيعي چطور است و آن قوائي كه بر طبيعت
ء  ء ثابتي دارد كه قواي سازنده  است، و آيا جهان همواره ماده كنند چگونه دائما نو و كهنه مي

  ء اولي دهند و يا اينكه حتي ماده ان فقط تغيير شكل و تغيير فرم و صورت به آن ميجه
  ها را جهان نيز مولود همان قوائي است كه صورت

  
  : پاورقي

  .  جلد دوم، فصل مربوط به كيفيت تركب جسم- اسفار - 1
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استان  خود آن ماده اولي چيست، جملگي مطالبي است كه د كنند، و به عالوه  ايجاد مي
  . توانيم در اينجا وارد آن بشويم  نمي مفصلي دارد كه
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   ٢غرر 
  در بحث از غايت 

  
   حتي فواعل هي الطبائع         ء غايه مستتبع و كل شي

   لم يك باالكثر فلينحسما         والقسر اليكون دائما كما
  ايصال كل ممكن لغايه         اذ مقتضي الحكمه و العنايه

   معلوله له بانيتها            هيتهاعله فاعل بما
  هر چيزي خواهان غايت و هدفي در پي خويش است،

  . طبايع كه فاقد شعور وادرا كند حتي فاعلهائي از سنخ
  حركت قسري، دائمي نيست همچنانكه اكثري نيز

  . شبهه بريده شود ء اين نيست، پس ريشه
  زيرا مقتضاي حكمت و عنايت پروردگار اين است

   غايت و كمال خود رسانده شود ممكن الوجودي بهكه هر 
   علت غائي از نظر ماهيتش، علت، علت. 

  .فاعلي است، و از نظر وجودش، معلول او است
  

 است كه پذيرفتن و  بحث از علت غائي، از مهمترين مباحث فلسفي است، از مباحثي: شرح
  د هيچ شاي. دهد نپذيرفتن آن در طرز جهان بيني انسان تغيير كلي مي
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ء معروف خير   ندارد، مساله ء در جهان بيني بشر اثر شگرف ء اين مساله مساله فلسفي به اندازه
  .  به اين مبحث است و شر و كيفيت وقوع شر در قضاي الهي، وابسته

 بهترين و عاليترين  ، يعني" افضل اجزاء الحكمه ": گويد بوعلي درباره اين مبحث مي
 طبيعت در نظر بگيريم بايد بگوئيم كه  گر اين مبحث را در مقياسا. هاي فلسفه است قسمت

 دارد يا نه؟ ولي فالسفه كه در شعاع وسيعتري بحث  سخن در اين است كه آيا طبيعت هدف
ء خدا و انسان نيز اين اصل را  دهند، درباره كنند و نظر خود را در تمام هستي توسعه مي مي

  . دهند  قرار مي مورد بررسي
 شاياني به فهم و درك  توانند كمك  علت غائي از مسائلي است كه علوم طبيعي نيز ميمساله

  .  دهند آن بكنند و بود و نبود آنرا در جهان طبيعت نشان
  : درباب اصل علت غائي بطور كلي دو نظر وجود دارد

  يكي اينكه عليت غائيه و هدف داري، اختصاص دراد به حوزه وجود انسان و حيوان كه- 1
در حوزه وجود .  غائيه وجود ندارد حركت باالراده دارند، اما در ساير فاعلهاي جهان عليت

 ارادي كه مربوط است به ميل و خواسته انسان، حال  انسان نيز محدود است به فعاليتهاي
 حوزه وجود انسان از قبيل فعاليتهاي جهازات خون و قلب و كبد و  آنكه در ساير فعاليتهاي

 درافعال ارادي  ه و غيره اينها، چون ارادي نيست عليت غاييه وجود ندارد، بلكهكليه و ري
اي از افعال ارادي انسان بدون هدف  پاره. كند انسان نيز صد در صد عليت غاييه حكومت نمي
   1. صادر مي شود كه به نام عبث ناميده مي شود

ومخلوقات جهان اصل عليت يك نظر ديگر اين است كه در همه فاعلها وبر همه معلوالت -2
  . الهيون از اين نظر پيروي واز ان دفاع مي كنند .غاييه حكمفرماست

 متقن و حكيمانه  الهيون عالوه بر استدالالت فلسفي، از نظر حسي و علوم تجربي نيز نظام
كند كه طبيعت   موجودات حكايت مي گويند خلقت و آفرينش شوند و مي جهان را يادآور مي

كند كه تدبير و تقدير و  كند، ساختمان اشياء حكايت مي هدف دار را طي مييك جريان 
از نظر الهيون بدون دخالت دادن عليت غائيه شگفتيها و . توجه به هدف در آن وجود دارد

  .  خلقت قابل توجيه نيست شاهكارهاي
  

  : پاورقي
  .  بحث خواهيم نمود كنيم ء عبث، جداگانه آنجا كه اشعار مربوط به آن را ذكر مي  ما درباره- 1
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 عالم را يادآور  ها در جريان اي بي نظمي از سوي ديگر، ماديين شرور و نقصانات و پاره
الهيون . دهند  هدف داري طبيعت را مورد ايراد قرار مي"ء نقض   ماده"شوند و به عنوان  مي

 مقام توجيه بدايع و ء خود در هائي داده اندو ماديون نيز به نوبه به اشكاالت ماديون جواب
اند بدون آنكه الزم باشد شعور و توجه به هدف را در   و مدعي شده شاهكارهاي خلقت بر آمده

. توانيم شاهكارها و نظامات بديع خلقت را توجيه كنيم  دخالت دهيم مي جريان خلقت
سي را ياد ء نشوء و ارتقاء اصول و نوامي ماديون مخصوصا در يك قرون اخير با پيروي از فلسفه

شود و مدعي هستند همين اصول و  شوند كه تنها از اصل عليت فاعلي استنباط مي آور مي
شود كافي است كه خلقت اسرار آميز  نواميس كه از جريان الشعوري طبيعت استنباط مي

 پذيرفتن اصل  جاندارها را كه مهمترين دليل الهيون است توجيه كند، و عليهذا نيازي به
  . ء اينها بحث خواهيم كرد ما بعدا درباره. عليت نيست

ضمنا بايد به اين نكته توجه داشت كه عليت غائيه دو گونه تفسير دارد، يكي فلسفي و 
  . ديگري عاميانه، كه آنرا نيز بعدا توضيح خواهيم داد

  : پردازيم اكنون به شرح ابيات ذكر شده مي
 كه هيچ فعلي از   اين مطلب استبيت اول حاوي. اين اشعار مجموعا شامل سه مطلب است

هيچ فاعلي بدون علت غائي نيست، و اصل عليت غائي مانند اصل عليت فاعلي بر سراسر 
گويد كه قسر نه ممكن  بيت دوم و سوم، اين مطلب را مي. وجود و هستي حكمفرما است

بحسب گويد كه علت غائي،  و بيت چهارم مي.  غالبي باشد است دائمي باشد و نه ممكن است
  . باشد  علت فاعلي است و بحسب وجود خارجي، معلول وي مي ماهيت، علت

 است، از باب رعايت  ما در مقام شرح اين سه مطلب، بر عكس ترتيبي كه در متن اشعار آمده
 دوم و در آخر مطلب اول را خواهيم  ، اول مطلب سوم و سپس مطلب" االسهل فاالسهل "

  : گفت
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  : مطلب سوم- 1

  ء علت غائي و علت فاعلي  رابطه 
  

 مفاد بيت اين بود كه علت 1ء علت فاعلي و علت غائي است اين مطلب در حقيقت بيان رابطه
يعني ماهيت . غائي، بحسب ماهيت، علت علت فاعلي است و بحسب وجود، معلول وي است

  . وجود وي معلول آن است" است و  علت غائي، علت علت فاعلي
 باشد و از نظر  شكل است كه يك چيز از نظر ماهيت علت چيزيابتدا قبول اين مطلب م
زيرا مگر نه اين است كه ماهيت و وجود دو واقعيت ندارند، بلكه يك . وجود، معلول آن چيز

جواب اين مشكل اين . ء است و هم عين وجود او واقعيت است كه هم مصداق ماهيت شي
ني، علت علت فاعلي است و بحسب است كه مقصود اين است كه علت غائي بحسب وجود ذه

شود در  ما اگر انسان را در افعالي كه از وي اختيارا صادر مي. وجود خارجي، معلول وي است
  بينيم كه انسان مادامي كه غايتي را تصور نكند يعني وجود ذهني غايتي  مي نظر بگيريم

ء كار در ذهنش   و فايدهشود، و همينكه غايت ء كاري برايش پيدا نمي برايش حاصر نشود اراده
. شود گردد و فعل از وي صادر مي  مي اش منبعث منقش شد آن وقت است كه ميل و اراده

پس انسان البته فاعل است ولي بشرط اينكه تصور ذهني غايت برايش پيدا شود، و اگر اين 
  پس تصور ذهني غايت است كه انسان را فاعل. تصور برايش پيدا نشود انسان فاعل نيست

وجود ذهني :  بگوئيم كند، و او است كه علت فاعليت انسان است، پس درست است كه مي
  . غايت، علت علت فاعلي است

 مترتب است يعني  و از طرف ديگر به حكم اينكه غايت و فائده، همان اثري است كه بر فعل
 فعل  غايت بحسب وجود خارجي اثر فعل انسان وسيله و سبب به وجود آمدن او است، پس

  . انسان است
   بحسب خرد، پس فائده قلم ء قلم را نكند آنرا نمي مثال انسان تا تصور فائده

  
  : پاورقي

 ما در گذشته تا اندازه اي اين مطلب را ذكر كرده ايم و باز در اينجا براي توضيح اين بيت - 1
  . پردازيم  مي از منظومه راجع به اين مطلب به شرح بيشتري
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كند، و از طرف ديگر   انسان را خريدار مي،ء قلم ي همان تصور ذهني فايده وجود ذهنييعن
اين . شود  از آن در هنگام نوشتن مي هائي است كه ء قلم همان استفاده وجود خارجي فايده

 وسيله خريدن كه فعل خود او است  پس انسان به. ها مولود و معلول خريدن است استفاده
علت غائي بحسب وجود : عليهذا صحيح است كه بگوئيم. كند فائده را براي خود ايجاد مي
  .  و بحسب وجود خارجي، معلول آن است ذهني، علت علت فاعلي است

  

  حرآت قسري، نه دائمي است نه اآثري :  مطلب دوم- ٢
اين مطلب به حركت قسري مربوط است و مقصود اين است كه حركت قسري در جهان 

اكنون ببينيم . افتد  مي چنانكه اكثريت ندارد و بندرت اتفاقوجود دارد ولي دوام ندارد، هم
  حركت قسري چيست؟ 

كند   كه حركت مي زيرا جسمي. 1طبعي و قسري: گويند حركت بر دو قسم است حكماء مي
يعني يا اين است كه اگر او را به حال خود . كند يا نه يا اين است كه به طبع خود حركت مي

به حكم يك تمايل ذاتي و يك نيروي داخلي " او اثر نكند باز واگذارند و هيچ عاملي بر
 حركت مورد نظر را تحت تاثير يك عامل بيروني انجام  كند، و يا اين است كه حركت مي

درباره نوع دوم . نامند نوع اول را حركت طبعي و نوع دوم را حركت قسري مي. دهد مي
   .جريان دائم و هميشگي نخواهد بودگويند هميشه موقتي است و هيچگاه به صورت يك  مي
  

  : پاورقي
.  دهنده است ء حكماء قديم هر حركتي نيازمند به محرك يعني نيروي حركت  به عقيده- 1

ارادي و : اند  اول بر دو گونه حركات از اين لحاظ، يعني از لحاظ فاعل و مبداء در تقسيم
 حركت ارادي يعني حركت .طبعي و قسري: طبيعي و حركت طبيعي خود بر دو گونه است

حركت طبيعي آن است كه فاعل آن، فاقد اراده .  است كه فاعل مباشر حركت، صاحب اراده
  . است

 هيچ نيروئي از  ء را به حال خود بگذاريم يعني حركت طبيعي يا به اين نحو است كه اگر شي
دهد، و يا به اين نحو   را انجام مي خارج بر وي وارد نيايد، يا او تنها با طبع خودش آن حركت

ء  كند بلكه در اثر يك ضربه  آن حركت را نمي،است كه لوخلي و طبعه يعني با طبع خود
قسم اول، حركت طبعي است و قسم دوم، حركت . دهد  مي خارجي آن حركت را انجام

  .  ارادي نيز يا بالرضا است يا باالجبار حركت. قسري
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 بدون عامل موثر،  اي ي است و آن اينكه هيچ پديدهاين نظريه حكماء مبتني بر اصل كلي تر
ء خود يك پديده  از طرف ديگر حركت نيز به نوبه. تواند وجود پيدا كند يعني بدون علت نمي

    است پس بدون عامل موثر و محرك نيست
 جسمي در دنيا  ء حكماء هيچ اصل ديگري كه مبناي اين نظريه است اين است كه به عقيده. 

 وجود داشته باشد كه در ذات خود تمايل به نوعي از حركت نداشته باشد، و به تواند نمي
اي كه آن قوه، او را به  تواند وجود داشته باشد كه در آن قوه عبارت ديگر هيچ جسمي نمي
گذارند، و چون به   آن تمايل يا قوه را طبع يا طبيعت مي نام. سوئي براند وجود نداشته باشد

آورد كه احيانا آنرا  اي در هر جسمي او را به صورت نوعي خاص در مي قوهء حكماء هر  عقيده
نامند، عليهذا جسم مطلق، يعني جسمي كه فقط جسم باشد و تحت نوع  صورت نوعيه مي

  . 1خاص در نيايد وجود ندارد
شود كه قسر به معني جبر و منع است و چون  حركت قسري از آن جهت قسري ناميده مي

 اولي آن جسم از فعاليت  شود كه طبع ارجي وارد بر يك جسم سبب ميضربه و نيروي خ
 كند از اين جهت اينگونه حركات  خويش ممنوع شود و بر خالف جهت اصلي خود فعاليت

  . 2شود قسري ناميده مي
 خود را از آن بر  مثال اگر سنگي را در دست داشته باشيم، همينكه او را رها كنيم و دست

 همين رها كردن تا براي حركت  به طرف پايين حركت خواهد كرد يعنيداريم او بالطبع 
 ندارد كه ما يك ضربه و نيروئي بر آن وارد كنيم تا  سنگ به طرف پائين كافي است و احتياج

اما اگر بخواهيم اين سنگ به طرف باال حركت كند به ضربه و .  كند به سمت پايين حركت
  .د شود و او را به سمت باال به حركت در آورد احتياج دارد كه بر آن وار نيروئي

 انجام  ء حكماء حركت سنگ از باال به پايين كه به مقتضاي طبع خود سنگ  به عقيده
   از پائين گيرد و موافق طبع اولي جسم است، حركت طبعي است، اما حركت مي
  

  : پاورقي
اند مبتني بر دو اصل   گفته و قسريتوان گفت كه آنچه قدما درباب حركت طبعي   به تعبير ديگر مي- 1

 فاعل -ب .  وجود ندارد  جسم مطلق يعني جسم خالي از مبداء ميل مستقيم يا قوه يا طبيعت-الف : است
  . ء هر حركتي اعم از ارادي و طبيعي و اعم از طبعي و قسري خود طبيعت است مباشر و بالواسطه

هر حركت غير .  طبعي نيست  جسمي خالي از يك ميلء حكماء قديم هيچ  چنانكه گفتيم بنا بر عقيده- 2
طبعي مستلزم منع مقتضاي طبع، و جبر طبع بر خالف مقتضاي اولي وي است و به همين جهت، هر 

  . ء مقابل حركت طبعي است شود، يعني حركت قسري، نقطه  ناميده مي حركت غير طبعي، قسري
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زيرا سنگ بحكم طبع . سري است به باال كه بر خالف طبع اولي جسم است يك حركت ق
 و اما حركت سنگ از ،1كند  حركت مي اولي خود و به حكم تمايل ذاتي خود از باال به پايين

  . شود  است كه بر او وارد مي اي پايين به باال به حكم ضربه
  : در اينجا بايد سه مطلب را متذكر شويم

    خود جسم استء حكماء حركت قسري نيز ناشي از طبيعت   به عقيده-الف 
 عامل خارجي يعني  ولي نه طبيعت اولي بلكه طبيعت ثانوييعني طبيعت در تحت تاثير يك

 طبيعت خود او است كه او را به پائين  همانطور كه به هنگام حركت سنگ از باال به پائين
د كش رود باز طبيعت خود او است كه او را به باال مي كشددر وقتي هم كه سنگ به باال مي مي

   طبيعت در تحت تاثيري كه ضربه بر او وارد كرده است كار دوم را انجام ولي در اين حال
 بيكار باشد و  رود طبيعت پس چنين نيست كه هنگامي كه سنگ از پائين به باال مي. دهد مي

تواند حادث شود و خود  اي خود به خود نمي سنگ خود به خود حركت كند، زيرا هيچ پديده
توانيم بگوئيم كه عامل حركت همان  و نيز نمي. تواند به وجود خود ادامه دهد ميبه خود هم ن
 حادث شد و از ميان رفت، پس حتما بايد حكم كنيم " آن "  زيرا ضربه در يك. ضربه است

 را  كه در اثر ضربه يك حالت ثانوي در طبيعت پيدا شده و اين خود طبيعت است كه سنگ
شود   بر سنگ وارد مي اي كه ارت متناسب با مصطلحات عصر ما، ضربهو به عب. برد روبه باال مي

 العمل به معني اعم، نه خصوص عملي  كنندعكس عكس العملي در طبيعت سنگ ايجاد مي
معني ايجاد شدن عكس العمل، اين است كه طبيعت نوعي سنگ . در جهت عكس عمل اول

ت عادي آنرا به سوئي و در  سنگ است، چيزي كه هست در حال خاصيتش تحريك و راندن
  . راند حالت غير عادي آنرا به سوي ديگر مي

 حركت طبعي كه   حركت قسري ادامه نخواهد يافت و به پايان خواهد رسيد، بر خالف-ب 
  : توان تقرير كرد چرا؟ اين را به دو نحو مي. امكان دوام دارد

يعت خود بخود به حال يكي اينكه چون اين حركت بر خالف طبع اولي جسم است خود طب
. عليهذا اگر حركت قسري در خال هم صورت بگيرد قابل دوام نيست. كند اول بازگشت مي

   حاجي سبزواري كه قبال ترجمه شد، اشعار به اين2شعر سوم
  

  : پاورقي
    ء عمومي پي نبرده  اين مثالها در زمانهائي كه هنوز به قانون جاذبه-1

  . اند، گفته شده است بوده
  . ايصال كل ممكن لغايه      اذ مقتضي الحكمه والعنايه -2
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  . 1 مطلب دارد
ديگر اينكه علت عدم دوام حركت قسري اين است كه هر حركتي دائما با يك سلسله 

خواهند او را از حركت باز دارند، اگر حركت طبعي باشد و  كندكه مي ها برخورد مي معاوق
 طبيعت باشد و هيچكدام نتواند در  ر از نيرويهاي پي در پي هر كدام كمت نيروي معاوق

اما اگر حركت . دهد  طبيعت به حركت خود ادامه مي مقابل طبيعت مقاومت كند خواه ناخواه
طبيعت قسري باشد، نظر به اينكه حركت طبيعت بحكم اثري است كه عامل خارجي روي 

ر اولي روي طبيعت اثر  است و از طرف ديگر معاوقها در جهت مخالف آن قاس طبيعت گذاشته
. كند  بازگشت مي شود و طبيعت به حالت اول گذارند، تدريجا اثر قاسر اولي خنثي مي مي

 عائقي وجود نداشته باشد براي  عليهذا اگر حركت قسري در خال صورت بگيرد كه هيچگونه
 مصادمه  لوال"اند   فالسفه مانند بو علي كه گفته از گفتار بعضي. هميشه دوام خواهد يافت

  . آيد  مطلب دوم بر مي2"الحجر المرمي الي سطح الفلك ".  الهواء المخروق لو صل
هاي مكاني اختصاص ندارد، در مورد ساير حركات نيز   حركت طبعي و قسري به حركت- 

مثال درخت چنار به طبع اولي در حركت كمي خود به طور . توان آنرا جاري دانست مي
 عامل خارجي ممكن است حركت  كند ولي تحت تاثير يك  ميمستقيم ورو به باال حركت

 اينگونه حركت نيز يك حركت مكاني است نه  توان گفت كه انحرافي پيدا كند، هر چند مي
   4 3حركت كمي

  : پاورقي
تواند دائمي يا اكثري باشد چيست، در اين مبحث از   در مورد اين مطلب كه دليل حكماء بر اينكه قسر نمي- 1

و .  حواله داده شده است" الهيات بالمعني االخص "اي شده است و تفصيل مطلب به  منظومه فقط اشارهكتاب 
 طبيعت از حركت طبيعي خود باز  آيد كه اشاره اين است كه اگر حركت قسري دائمي يا اكثري باشد الزم مي

اي به  د، امكان خروج از قوهء كه امكان حركت دار  عبارت ديگر شي بماند و چون هر حركتي غايتي داردو به
 باقي " امكان "آيد حركات طبعي در حدود  اگر بنا شود كه همه حركات قسري باشد الزم مي.  دارد فعليتي

آيد كه استعدادهاي نهفته واقعي اشياء هيچگاه   ديگر الزم مي بمانند و هيچگاه به فعليت نرسند، و به عبارت
   خواهد رسيد   و حكمت پروردگار است، كه در الهيات به ثبوتبروز و ظهور نكند و اين مخالف عنايت

  . رفت  پيش مي شد تا پشت فلك اطلس  اگر تصادمات هوا نبود، سنگي كه پرتاب مي-2
   593. ء ، صفحه" التحصيل " رجوع شود به -3
 و ستارگان يا  حركاتي كه در كواب  حكماء قديم را عقيده بر آن است كه حركاتي كه در جهان هست از قبيل-4

 است و حتي حركات رشد و نمو گياهان و بلكه حركات داخلي وجود  در جو زمين است، يا در داخل ذرات
ء  اي به كره آيد مانند سنگي كه از كره حيوانات، همه حركات طبعي است و به ندرت حركت قسري پديد مي

بيل شمرد و همچنين است پرواز مرغها يا  ق گردد و شايد بتوان جذر و مد دريا را از اين ديگر پر تاب مي
  هواپيماها يا موشكها
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  : بحث و انتقاد
  

 بگويد بحث  آيد و آن اينكه ممكن است كسي در اينجا دو اشكال يا ايراد مهم پيش مي
توان گرفت، نه   نمي اي از آن حركت طبعي و قسري امروز منسوخ است و عمال هم نتيجه

  . ليارزش فلسفي دارد و نه ارزش عم
 تقسيم مبتني است  اشكال اول اين است كه اساس اين تقسيم بندي مخدوش است، زيرا اين

 همان نظريه قديم ارسطوئي است كه  بر قانون احتياج حركت به نيروي حركت دهنده، و اين
 و ساير دانشمندان طبيعت 1ء نيوتن دو هزار سال بر علم حكومت كرد تا آخر االمر به وسيله

هاي فيزيك   شناخته شد و به جاي آن قانون جبر در حركت كه يكي از پايهشناس مردود
طبق اين قانون جسم براي نفس حركت نيازمند به .  رسميت شناخته شد نيوتني است به

 حفظ   نيست، زيرا خاصيت جسم اين است كه حالت موجود خود را جبرا براي هميشه عامل
ء معيني از  باشد، مثال اگر داراي مقدار يا اندازهكند بدون آنكه نيازمند به عامل خاصي  مي

جسم در .  دخالت داشته باشد كند بدون آنكه عاملي حركت باشد آن را براي هميشه حفظ مي
  تغيير وضع خود 

  
  :پاورقي

  . اند  از فضاي زمين خارج نگشته  مادامي كه......
 انسان صد در صد موافق طبع  ضي حركاتبع. شود در افعال ارادي انسان نيز نظير اين دوحالت ديده مي

كشاند مانند نفس كشيدن،  انسان است، يعني خود طبع و غريزه، انسان را به سوي اختيار آن كار مي
 طبع و  و برخي از افعال است كه بر خالف. خوابيدن، غذا خوردن و همچنين انتخاب همسر و امثال اينها

 است يعني در عين آنكه مخالف  است، گاهي موافق حكم عقلء بشر است و اين بر دو قسم  مقتضاي غريزه
كند بلكه   بيمار، و گاهي عقل نيز آن عمل را تصويب نمي طبع است موافق مصلحت است مثل دوا خوردن

 كردن مال  سازد، مثل تسليم يك عامل خارجي از قبيل ترس از عقوبت، آدمي را به آن كار خالف وادار مي
ء بزرگتر اين كار خالف طبع را   مفسده كم عقل فقط اين است كه بخاطر فرار از يكح. به دزد و امثال آن

مثال اين بحث از . توان بعضي از مسائل روحي را مورد مطالعه قرار داد  مي بر اساس اين مقياس. انجام بده
اگر انسان ؟ معناي اين جمله اين است كه آيا  نظر روانشناسي هست كه آيا دين، فطري است يا غير فطري

  را تحت تاثير هيچ ضربه و نيروي فردي يا اجتماعي خارج از وجود وي قرار ندهيم آيا بحسب طبع گرايش
 ها است كه در اثر دخالت يك يا  به معناي و مفاهيم ديني دارد يا اينكه اين گرايش از نوع عادتها و عرف

  . چند عامل خارجي پديد آمده است
1. ������
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 معني اثر نيروي خارجي آنست كه حالت حركت جسم را تغيير   است، به ايننيازمند به عامل
  ء نيرو و حركت در اصل  را تند يا كند كند و يا تغيير جهت دهد پس رابطه دهد، يعني آن
در تغيير حركت است و به همين دليل تقسيم حركت به طبعي و قسري بي "حركت نيست 

ء نيرو و  رض ارسطوئي است كه مدعي است رابطه است، زيرا آن تقسيم مبتني بر ف اساس
  . 1حركت در اصل حركت است

ء عملي مهمي  توان گرفت، نتيجه ء عملي نمي و اشكال دوم اين است كه از اين بحث نتيجه
 بيت دوم از چهار بيت حاجي  گرفتند همان است كه در همان كه قدما از اين تقسيم مي

اما طبق نظريه . پايدالقسر اليدوم  قسري نمي  حركتسبزواري اشاره شده است، يعني اينكه
 به خودي خود پايان پذيرد، هر حركتي اگر به مانع و عائق بر  جديد هيچ حركتي نيست كه

  . كند  هميشه دوام پيدا مي نخورد براي
  . اما اين اشكال ها يا ايرادها درست نيست

زار سال علماء معتقد بودند كه ء ارسطوئي مدت دو ه گويند طبق يك نظريه اوال اينكه مي
ء علماي پيشين اين بود كه  عقيده. اصل حركت وابسته به نيرو است، نياز به توضيح دارد

ء فلسفي اين مطلب را ادا   آنها چون از جنبه حركت هر جسم وابسته به نيرو است، ولي
آنها . ر نداشته اندء طبيعي و فيزيكي لذا به نيروي خارج وارد بر جسم نظ اند نه از جنبه كرده

 است كه به  معتقد بودند كه حركتيعني خود حركت، نه صرفا تغييرات آن وابسته به نيروئي
معتقد بودند هر جسم در . حكم برهان فلسفي همراه جسم متحرك و متحد با آن است

 يك حيثيت متحرك است و آن  واقعيت خود مركب از دو جهت و دو حيثيت است كه به
ء  دهد و به يك حيثيت ديگر محرك و راننده جرم محسوس آنرا تشكيل ميهمان است كه 

كنيم، اين   را كشف مي جسم است و آن حيثيت قابل لمس نيست، فقط بحكم عقل وجود آن
  .شود  و غيره خوانده مي" صورت نوعيه "، " طبيعت "حيثيت همان است كه به نامهاي 

آيد و چه در وقتي كه رو به باال  و به پايين مي از نظر آن دانشمندان، سنگ چه در وقتي كه ر
رود تحت تاثير نيروي داخلي و ذاتي خودش است، گو اينكه در وقتي كه از پائين به باال  مي
   نيروي داخلي و ذاتي رود تحت تاثير عكس العملي است كه مي
  

  : پاورقي
 مقاالت "ء  جموعه در م" پرسشهاي فلسفي ابوريحان از بوعلي "ء   اين بحث در مقاله- 1

  .  به شكل بهتري بيان شده است، مراجعه شود"فلسفي 
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 از دانشمندان 1هيچ دانشمندي. دهد  در مقابل ضربه اي كه از خارج وارد شده نشان مي
 براي اينكه دوام پيدا كند نيازمند به نيروي خارجي  پيشين معتقد نبوده است كه هر حركت

  . بر روي آن اثر بگذارد باشد و  است كه دائما همراه آن
 نيروي محركه را  رسد اين اشتباه از آنجا پيدا شده كه در سخنان فالسفه لزوم به نظر مي

اند كه مقصود فالسفه ازنيروي محركه، نيروهاي خارجي وارد بر جسم  اند و پنداشته ديده
 ثبوت آنچه فيزيكيا طبيعيات جديد به.  است كه مورد توجه علماي طبيعي و فيزيك است

 حركت است به نيروئي كه از خارج بر جسم وارد شده باشد، و  رسانيده است عدم نيازمندي
   حركت از نيروي داخلي و ذاتي جسم و اينكه اساسا آيا هر جسمي داراي يك اما بي نيازي

  . تواند باشد نيروي داخلي و ذاتي هست يا نيست نه مورد نظر فيزيك است و نه مي
 نظر حركت  طبق يك. قبال گفتيم كه درباره عدم قسر دو نظر است: مليو اما از جنبه ع

.  عائق و مانعي بر نخورد قسري قابل دوام نيست هر چند در خال صورت گيرد و به هيچگونه
ولي طبق نظر ديگر حركت .  مخالف است بديهي است كه اين نظر با قانون جبر در حركت

دهد، اما اگر فرض  كم خاصيت خود را از دست مي ا كمه  مانع قسري تنها در زمينه برخورد به
ايستد و اين نظر صددرصد با قانون   حركت در خال صورت گيرد هرگز باز نمي كنيم كه اين

  . جبر در حركت منطبق است
توان گفت مورد اختالف نظر قديم و جديد در حركت هائي است كه قدما آنها را طبعي  مي
تواند با برخورد  ء قدما حركت طبعي مي الح قسري طبق عقيدهناميدندنه در حركات باصط مي

ء علماء جديد   خود ادامه دهد، ولي طبق عقيده به موانع كوچك براي هميشه به سير و وضع
ء برخورد به موانعهرچند جزئي باشد خاصيت خود را   واسطه هيچ حركتي نيست كه تدريجا به

   2از دست ندهد
  :پاورقي

شود خود ارسطو معتقد بوده   ظاهر مي"ء طبيعت   نظر متفكران اسالمي درباره"كتاب  طبق آنچه از -  1 
 هواست، عليهذا خود ارسطو قائل بوده است كه در حال قسر  ء حركت، جذب يا دفع است كه نيروي دهنده

  .  خارجي بايد دخالت كند هميشه عامل
ء اول اينكه  مرحله:  است ت در دو مرحله بطور خالصه اختالف نظر علماء قديم و جديد در باب حرك- 2

ء خود به نيرو احتياج دارد و مادامي كه آن نيرو ادامه پيدا كند  گويند حركت در ادامه علماء قديم مي
  ء حركت خاصيت خود جسم است كه گويند ادامه كند و اال نه، ولي علماء جديد مي حركت ادامه پيدا مي

شود به   مي" متصل "  اعل و نيرو در تغيير حركت است كه گاهيبه اصطالح قابل است، احتياج به ف
  ء حركت  حدوث حركت و گاهي تغيير اندازه
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  :  مطلب اول- 3

  .اصل عليت غائي بر سراسر هستي حكمفرما است
   

 منظومه، مطلب دوم  هاي گذشته آمده بود بر خالف ترتيب كتاب ما از سه مطلبي كه در بيت
 غائي و ديگري مربوط به حركت طبعي  ء علت فاعلي و علت  به رابطهو سوم را كه يكي مربوط

.  مطلب اول كه مربوط است به عمومي اصل عليت غائيه و قسري بود بيان كرديم، باقي مانده
 عليت هست همانطور كه ناگزير علت فاعلي وجود دارد علت غائي نيز  يعني اينكه هر جا كه

 و اعم از ذي  اسر كائنات و مخلوقات اعم از مجرد و ماديوجود دارد و اصل عليت غائيه بر سر
  . شعور و غير ذي شعور حكمفرما است

آيد هر   وجود مي ء حكماء الهي اين است كه هر فعلي براي غايت و هدفي به گفتيم كه عقيده
. آيد در اينجا اشكاالتي پديد مي" .دهد فاعلي كار خود را براي هدف و غايتي انجام مي

ها صاحب قصد و   آنها اينكه علت غائيه در مورد فاعل هائي صادق است كه آن فاعلء خالصه
   بوده باشند و اراده و شعور و ادراك

  
  : پاورقي
گويند بعضي حركتهاحركت قسري في حد ذاته قابل دوام نيست، ولي  ء دوم اينكه علماء قديم مي مرحله

. ت كه داشته است مگر اينكه به مانع برخورد كند اس ء حالتي گويند خاصيت جسم ادامه علماء جديد مي
حل اختالف اول به اين است كه نظر علماء قديم به نيروي داخلي و نظر علماء جديد به نيروي خارجي 

اما براي حل اختالف دوم بايد ديد نظر قدما در عدم . است، عليهذا نتيجه يكي است و تفسير دو تا است
لق حركات است يا در خصوص حركات انتقالي، كه هميشه در مالء و  چيست؟ آيا در مط دوام قسر به

 خاصيت قسر اين است كه و لو به عائق  گيرد؟ اگر نظرشان به اين بوده است كه محيط عائق دار صورت مي
آيد   بر مي...و مانع برنخورد دوام پيدا نكند، آنچنانكه از استدالل حاجي سبزوارياذ مقتضي الحكمه والعنايه

ء   دوام قسر به اين است كه چون همه و اما اگر نظرشان در عدم. ه ميان نظر قديم و جديد تضاد استالبت
تواند در  گيرد و حركت طبعي مي  و خواه قسري در مالء صورت مي حركاتمكاني و انتقالي خواه طبعي

 نسبت   به معاوق كمتر از نيروي طبيعت باشد ادامه پيدا كند، ولي حركت قسري صورتي كه نيروي
شود تا به حد صفر برسدو اما اگر فرض كنيم حركت مكاني در خالء صورت  ها از نيرويش كاسته مي معاوق

 لوال مصادمه الهواء المخروق لوصل " چنانكه شيخ گفته است ،كند گيرد و براي هميشه ادامه پيدا مي
ء قديم و جديد از ميان بر ، در اين صورت اختالف نظر ميان علما" الي سطح الفلك  الحجر المرمي

 اصول "ايضا رجوع شود به جلد سوم .  اين فصل مراجعه شود" خاتمه "براي تفصيل بيشتر به . خيزد مي
  . ء نهم ، مقاله"فلسفه و روش رئاليسم 
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  . ء فاعل واقع گردد تصور هدف و غايت و تصديق به مفيد بودن آن باعث و محرك و انگيزه
 در كارهاي خود غايت و هدف داشته باشد زيرا طبيعت فاقد شعور و تواند عليهذا طبيعت نمي

همچنين ذات احديت و ساير حقايق ما . اراده است و هدف داشتن فرع شعور و اراده است
توانند در افعال  شوند نمي  ناميده مي" عقول مجرده ". فوق الطبيعه كه در زبان حكماء الهي

اش ناقص و  تواند هدف داشته باشد كه اراده فاعلي مي داشته باشند، زيرا  خود غايت و هدف
بنابراين ذات احديت كه . ء او را بر انگيزد و از قوه به فعل آورد بالقوه باشد و تصور هدف، اراده

 تحت تاثير علتي واقع گردد و از اينكه هدف  ء علل و اسباب است، محال است كه مافوق همه
  . د منزه و مبرا استاي او رابه كاري وادار كن و انگيزه

 فاقد شعور و  توانند غايت داشته باشند و نه علل طبيعيه پس نه علل ما فوق الطبيعه مي
هر چند بسياري از افعال ارادي . ماند حيوان و انسان  باقي مي،ادراكيعني جمادات و نباتات

ص است و ء انسان و حيوان ناق  است و هر چند اراده حيوان و انسان معلل به علل غائيه
 استو مكمل و متمم آن، همان غايت داشتن است اما چه دليلي در  نيازمند به مكمل و متمم

ء  ء افعال اختياري انسان بدون استثناء تعلل به علل غائيه باشند و اراده كار است كه همه
 انسانو حيوان تنها به وسيله هدفگيري يعني تصور و تصديق غايت بايد از نقص به 1ناقصه
 در موارد  كند كه انسان ل و از قوه به فعل برسد؟ مشاهده و مطالعه درباره انسان ثابت ميكما

 بدون غايت و هدف از قوه  اش دهد، يعني اراده خاصي بدون هدف و غايت كارهاي را انجام مي
  . شود  خوانده مي" عبث " نام  ها است كه به اين موارد همان. رسد به فعليت مي

  : ر اينجا سه اشكال وجود داردپس بطور خالصه د
توان   جان چگونه مي اند، مانند طبيعت بي ها فاقد شعور و ادراك ها و فاعل  برخي علت-الف 

ها به   برخي از فاعلها و علت-هند؟ ب  گفت آنها كار خود را براي هدف و غايتي انجام مي
عليت و كمال ممكن باشند و آنچه ف ء خود حكماي الهي ما فوق ماده و طبيعت مي عقيده

   است،  است براي آنها حاصل شود حاصل
  

  : پاورقي
 اي است بالفعل و ازلي و  ء كامله، اراده اراده. ء كامله است ء ناقصه در مقابل اراده  اراده- 1

ء باري تعالي و همچنين عقول مجرده كه  احتياج به انگيزه و محرك و باعث ندارد، مانند اراده
  . قائلندحكماء الهي به آن 
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 موجوداتي كار خود را براي  توان گفت اين چنين اي عقول مجرده، نمي  مانند ذات باري و پاره
دهد كه   كار خود را براي هدف انجام مي زيرا فاعل و علتي. دهند هدف و غايتي انجام مي

ء  هبخواهد به آن هدف برسد، يعني وجود ناقص خود را به آن وسيله تكميل كند و اين دربار
  . فاعلي كه آنچه در امكان دارد برايش حاصل است معقول نيست

 و عموميت   اصل عليت غائيه حتي در مورد كارهاي ارادي انسان و حيوان نيز كليت-ج 
شود و در عين حال هدف ندارد و آنها  ندارد، زيرا برخي كارهاي انسان از روي اراده صادر مي

  . 1وندش  ناميده مي" عبث "ها است كه  همان
 اشكاالت الزم است ابتدا  براي رفع اين. شود ء علت غائي مي اينها اشكالتي است كه درباره

  :  شرح دهيم مفهوم و معني علت غائي را از نظر حكماي الهي
 دارد اين  گويند هر چيزي علت غائي ممكن است كسي چنين تصور كند كه معني اينكه مي

گردد كه نفعي و فائده اي از آن به فاعل يا ديگران  است كه هر چيزي از آن جهت موجود مي
كند كه   درمانگاه و غيره تاسيس مي برسد، آنچنان كه مثال كسي يك موسسه خيريه از قبيل

كنند چون انسان اشراف كائنات است پس هر  برخي تصور مي. نفع آن عايد خلق اهللا بشود
فع گردد و اين است معني علت  است كه انسان از آن منت چيزي بدان جهت آفريده شده

   چنين نيست، مقصود حكما از حال آنكه. غائي
  
  : پاورقي 
آنچه .  در مورد طبيعت است  از سه اشكال ذكر شده، يكي در مورد خدا، يكي در مورد انسان و يكي- 1

ن باب شود، اشكال مربوط به انسان هم بعدا در همي  مي مربوط به افعال حق است در الهيات مفصال بحث
اشكال مربوط به .  طرح خواهد شد" شكوك عن الغايه > غرر في دفع " عنوان  علت و معلول تحت
    طبيعت هم دو شاخه

  : دارد
 در كار باشد يا لزومي ندارد و آيا  يكي اينكه آيا واقعا الزم است كه هر جا عليت غائيه است شعور و ادارك

 بر شعور و ادارك طبيعت آن قدر هم ساده نيست كه ما بطور  فرع اينكه در باال گفته شد كه عليت غائيه
ء  قدر مسلم اين است كه طبيعت بيجان، شعوري در درجه.  طبيعت فاقد شعور و ادراك است جزم بگوئيم

 قابل بحث، كه در گذشته و حال مورد توجه  شعور حيوان و انسان ندارد، اما نفي مطلق شعور امري است
 خواه افعال طبيعت را صاحب غايت بدانيم يا نه، و خواه خود طبيعت را  گر اينكهدي. متفكران بوده است

 نوع نظام و هماهنگي وجود دارد  اي نازل از شعور بدانيم يا ندانيم آيا در پيوستگي طبيعت يك داراي درجه
ء خود طبيعت و  ه مطلب كند كه اجماال توجه به هدف در طبيعت از ناحي كه الزاما ما را وادار به اعتراف اين

اي كه طبيعت در تسخير او است وجود دارد؟ و يا چنين نظامي وجود ندارد؟ و به عبارت ديگر آيا  يا قوه
  توان توجيه كرد يا نه؟  نظام شگفت انگيز موجود را از راهي غير از راه علت غائيه مي
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  . علت غائي اين نيست
غايت فعل "شود  شود و گفته مي  ميغايت گاهي به فعل نسبت داده: گوئيم كه مقدمه مي

  . 1 فاعل چيست شود غايت شود و گفته مي چيست و گاهي به فاعل نسبت داده مي
 چيزي است كه  اش اين است كه آن فعل متوجه به سوي اگر به فعل نسبت داده شود معني

ان به عبارت ديگر آن فعل طبعا و ذاتا به سوئي رو. شود آن چيز، كمال آن فعل محسوب مي
مثال درخت . است و جهت داراست و آن سوي و آن جهت متمم و مكمل وجود آن فعل است

رود و متوجه به سوئي است كه آن سوي و آن جهت،  كند به سوئي مي كه حركت و رشد مي
و اگر احيانا موجود ديگري از آن منتفع . گردد ء درخت محسوب مي كمال و فعليت ما بالقوه

 به آن موجود ديگر متحول گردد،  كمال آن درخت به اين است كهگردد بدان جهت است كه 
 آن درخت واقع است واال صرف اينكه موجود  يعني تبدل به آن موجود ديگر در مسير حركت

 آنكه آن درخت در مسير طبيعي خود متوجه به سوي جذب  ديگري از آن منتفع گردد بدون
محسوب "ايت و علت غائي آن درخت شدن در موجود ديگر و متحول شدن به آن باشد، غ

  . گردد نمي
 وجود دارد و آن اينكه  ء طبيعي و تكويني پس همواره ميان غايت و ذي غايتمغيي يك رابطه

  . كند  است و آن را جستجو مي ذي غايت طبعا متوجه و متحرك به سوي غايت خويش
    قياسمعموال كساني كه دقت علمي ندارند و همه چيز را با مصنوعات بشري 

  
  : پاورقي

 سوئي روان است، يعني في حد   غايت اگر به فعل نسبت داده شود به معني اين است كه اين فعل، به- 1
 رسيدن است و اين فعل با داشتن نيروئي باطني به سوئي  ذاته نوعي حركت است و الاقل از قوه به فعل

و نهايت دارد و به عبارت ديگر ما اليه  متمم و مكمل آن فعل است، اين فعل جهت  روان است و آن سوي
و اما اگر به فاعل نسبت داده شود مفهوم .  الفعل الحركه دارد، اما نه ما اليه حركه الفاعل بلكه ما اليه حركه

 حركت  اكنون اگر فرضا فاعل را متحرك ندانيم يا فعل را از نوع.  الفاعل دارد ما الجله و ما اليه حركه
 بايد تحليال و عقال اين معني صادق باشد، در - بنابر عدم قول به حركت جوهريه - ندانيم نظير جواهر 

  : آيد اينجا است كه اشكاالتي پيش مي
  .  طبيعت، هدف ندارد-  1
   در انسان، عبث هست -  2
   در مورد خداوند، ماالجله معني ندارد -  3
  . گيرد  در مورد اتفاقات طبيعي، هدف باالمقدمه صورت مي-  4
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 در مصنوعات 1كنند ء غايت و ذي غايت را صرفا در ذهن فاعل جستجو مي كنند رابطه مي
 مصنوع و ميان غايت و  ء ذاتي و طبيعي ميان بشري چنين است، يعني هيچگونه رابطه

سازد، يعني  مثال بشر صندلي را براي نشستن مي. اي كه از آن منظور است وجود ندارد نتيجه
دهد تا شكل  كند و به طرز خاصي به هم پيوند مي  مي د و صافده مقداري چوب را تراش مي

در اينجا طبيعت ذاتي چوب نيست كه به .  روي آن بنشينند مخصوصي پيدا كند براي آنكه
 حركت كرده باشد و صندلي شدن از نظر طبيعت چوب كمال و فعليت و  سوي صندلي شدن

ء ذاتي ميان چوب و صندلي   رابطهرود، هيچگونه ء عالي تري از هستي به شمار نمي درجه
 نيروي داخلي چوب يك  شدن وجود ندارد، بلكه اين بشر است كه با نيروي خودكه نسبت به

اي كه از  ء شكل صندلي با استفاده رابطه. دهد نيروي خارجي است اين شكل را به صندلي مي
صانع و فاعل، آن را اي است كه فقط ذهن  شود، رابطه  مي شود و علت غائي آن ناميده آن مي

 و اين رابطه از نظر ذهن صانع و فاعل صادق است كه آن شكل را براي  به وجود آورده است
اكنون .  از نظر طبيعت خود شكل و واقعيت آن استفاده اين استفاده به وجود آورده است، نه

  : كنند گوئيم حكماء معموال غايت را به دومعني تفسير مي مي
 همان است كه اكنون  اين. يعني چيزي كه حركت به سوي او است: "ركه  ماليه الح" -الف 

  . توضيح داديم
 است تصور شود  ممكن.  يعني چيزي كه حركت به خاطر او است" ماالجله الحركه " -ب 

ء غايت  كنند، كه رابطه  تصور مي ء غايت كه اين معني همان است كه عامه مردم معموال درباره
كنند و به عبارت ديگر با مصنوعات بشري قياس  هن فاعل جستجو ميو ذي غايت را در ذ

  . كنند مي
 نيست كه غايات  مقصود حكماء اين. ولي اين تصور غلط است، چنين تصوري در كار نيست

ء بخصوص  روند كه فاعل كل آنها را به خاطر يك شي طبيعي از آن جهت غايت به شمار مي
  ء ذاتي  غايت رابطه  غايت و ذيبه وجود آورده است بدون آنكه ميان

   
  : پاورقي

 انسان تسخير  يعني تصرف. كند، تصرف سطحي است  تصرفي كه انسان در اشياء مي- 1
ء به سوئي   انسان جوهرشي طبيعت به مفهوم فلسفي نيست و به عبارت ديگر در اثر تصرف

بشر اقتباس شده نظر عاميانه در مورد غايت هم از مقايسه به مصنوعات . كند حركت نمي
 ميان صانع انساني و مصنوعات وي و هدف آن مصنوع  اي كه اند همان رابطه است، خيال كرده

  .  و فعلش و غايت آن فاعل وجود دارد هست عينا ميان هر فاعلي
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 " معني اول از نظر فاعل كل مفهوم  بلكه از نظر حكماء، همان غايت به.  وجود داشته باشد
از نظر حكماء علم فاعل كل به اشياء علم به نظام است چنانكه هست، . كند  پيدا مي"ماالجله 

 مقوم " به سوي غايت بودن " واقعيت، هستي مغيي وابسته به غايت است و  و چون در متن
بود مغيي هم نبود قهرا از نظر علم فاعل، مغيي به  وجود او است به طوري كه اگر غايت نمي

  . خاطر غايت و براي غايت است
 فاعل جستجو  ء مغيي و غايت را فقط در ذهن  از نظر كساني كه رابطه" ماالجله "مفهوم 

 به فاعل، ولي از نظر حكيم  كنند، مساوي است با مفهوم محركيت و باعثيت غايت نسبت مي
 است از علم فاعل كل به نظام هستي  داند عبارت كه نظام علمي و عيني را متطابق مي

 در متن واقع و نظام هستي وابسته و متوجه به  عبارت ديگر چيزي كهبه . 1آنچنانكه هست
 چنان كه هست يعني به صورت وابستگي طبيعي به وجود  غايتي است و فاعل كل آنرا آن

   كل آنرا براي آن غايت به وجود آورده است، پس آن غايت از نظر علت آورده است پس فاعل
جا كه طبيعت و حركت طبعي وجود داشته باشد و پس هر .  است" ماالجله الوجود "فاعلي 

معني "آن طبيعت و حركت طبعي فاعل شاعر و عالمي داشته باشد، همانطوري كه غايت به 
   صادق" مااليه الحركه "

  : پاورقي
كنند، آنچنان كه در مصنوعات بشري   متكلمين رابطه غايت و ذي غايت را در ذهن فاعل جستجو مي- 1

ء ذهني را جز علم به  ء تكويني قائل است و رابطه  رابطه كيم ميان خود فعل و غايتولي ح. وجود دارد
 نيز از نظر حكيم و متكلم " غايت به معني الجله "عليهذا معني . داند  هستند نمي غايت و مغيي چنانكه

ند مفهوم ك ماالجله از نظر متكلم كه رابطه را اوال و بالذات در ذهن فاعل جستجو مي. شود متفاوت مي
دهد، ولي از نظر حكيم كه نظام علمي و عيني را متطابق  محركيت و باعثيت غايت نسبت به فاعل را مي

 است از علم علت به معلول آن چنان كه هست، زيرا مغيي در خارج و از لحاظ وجود  داند عبارت مي
در خارج نباشد مغيي هم كه  و اگر غايت  تكويني وابسته به غايت است و براي او است و به سوي او است

  . وجودي وابسته به او است وجود ندارد
از نظر . گردد ء آن روشن مي ء غايت بااصطالح فيلسوفانه از آنچه گفته شد فرق اصطالح كالمي و عاميانه

اما از نظر طرز تفكر . طرز تفكر عاميانه فقط ذهن فاعل است كه غايت را غايت و مغيي را مغيي كرده است
طبيعت .  است ء تكويني ميان غايت و مغيي است كه يكي را غايت و ديگري را مغيي كرده فانه رابطهفيلسو

 معني طبيعت غايت دارد و فاعل هم چون علمش  رود، پس به اين توجه به غايت دارد و به سوي غايت مي
  ات فاعل، غايت كلء او صادق است، و اين غيراز اين است كه ذ  درباره"   الجله"با خارج متطابق است 

 مجردات محضه كه ناقض نيستند  از اينجا جواب اشكال فاعليت طبيعت كه شاعر نيست و فاعليت. است
 كه طبيعت متوجه به غايت و هدف است، در اينجا بحث ما  ماند اثبات اين مطلب باقي مي. شود روشن مي
 جامع و تمام است يا تا  كنند بياني فسير ميء تكامل است كه آيا تكامل، آنطور كه آنان ت  درباره باماديين

  . كند اصل توجه به غايت دخالت داده نشود تكامل معني و مفهوم ندارد، يعني عقال صورت وقوع پيدا نمي
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  .  نيز صادق است" ماالجله الحركه "است به معني 
 براي " باري تعالي  اكنون در مورد اينكه چگونه ممكن است فاعليت مجردات و مخصوصا ذات

بايد بدانيم كه غايت گاهي به فعل و معلول : اوال:  غايت و هدفي باشد، پاسخ اين است كه"
شود اين معلول براي چه   فاعل و علت، يعني گاهي گفته مي شود و گاهي به نسبت داده مي

  . شود اين فاعل چه غايتي دارد  گفته مي غايتي است و گاهي
ء ذاتي ميان معلوالت و  فعل به اين نحو است كه چه رابطهء غايت  بحث حكماء درباره: ثانيا

ء شبه قرار دادي كه در ميان   رابطه حكماء هرگز نظر به. غايات مترتبه بر آنها هست
   .مصنوعات بشري و هدف هائي كه منظور از آنها است ندارند

  ."ه الحركه  ماالجل"   و ديگري" ما اليه الحركه "يكي : غايت داراي دو معني است: ثانيا
 كه موجودي بالقوه و مستكمل استبه  گوئيم اگر فاعلي مانند انسان  پس از اين مقدمات مي

 در ، دهدمثال با دست خود آبي براي نوشيدن بر دارد سوي كمال روان است فعلي را انجام
  و  صادق است" مااليه الحركه " غايت دارد و هم فاعل و در هر دو مورد هم  اينجا هم فعل

  . " ماالجله الحركه "هم 
 صادق است، زيرا هر حركتي خود بخود جهتي و   در فعل" ماليه الحركه "اما غايت به معني 

رسد و به عبارت ديگر حركت، سير از جهت بالقوه   به فعل مي سوئي دارد كه متحرك از قوه
 است، زيرا فاعل  ق در فاعل صاد" مااليه الحركه "و اما غايت به معني .  بالفعل است به جهت

  . سوي كمال سيرابي حركت كند خواهد به اين وسيله نقص خود را بر طرف نموده و به مي
 اينكه واقعا اين فعل   در فعل صادق است، براي" ماالجله الحركه " همچنين غايت به معني 

صادق  ما الجله الحركه در فاعل  و اما غايت به معني. براي سيراب شدن به وجود آمده است
  .  سيراب شدن به وجود آورده است" براي "است، براي اينكه باين فاعل، اين فعل را واقعا 

 چيز متمركز و متحد  ممكن است احيان مااليه الحركه و ماالجله الحركه هر دو در يك: رابعا
   نيز به خاطر  شوند، يعني همان چيزي كه حركت به سوي او است فاعل
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 و ممكن است مااليه الحركه غير .1كند، مانند افعال ذات باري اد ميهمان چيز حركت را ايج 
افعال انسان عموما چنين است، مانند اينكه كسي از  از ماالجله الحركه باشد، چنانكه در

 در اين مثال ما. كند براي اينكه زيد رعا در آنجا مالقات كند مسافرت مي  تهران به اصفهان
به نظر ما در افعال  .است، و ما الجله الحركه مالقات بازيد استاليه الحركه وصول به اصفهان 
اليه الحركه و ما الجله الحركه  توان موردي پيدا كرد كه ما طبيعي يا صناعي انسان نمي

  .متحد باشند
در كارهاي خود   اشكال اين بود كه اگر بگوئيم ذات باري. اكنون به اصل مطلب باز گرديم 

كرده باشيم، و اگر بگوئيم او   آيد كه او را ناقص و مستكمل فرض ميغايت و هدف دارد الزم 
   .ايم او شده در كارهاي خود هدف ندارد منكر حكيم بودن

غايت داشتن اين  توضيح اينكه اگر مقصود از. شود پاسخ اين اشكال از مطالب باال روشن مي
باشد، افعال ذات  "ركه اليه الح  ما"است كه فعل غايت داشته باشد و منظور از غايت هم 

كه ذات باري غايت داشته باشد و  باشند، و اگر مقصود اين است باري همه داراي غايت مي
باشد جواب منفي است، يعني چنين غايتي در كار  " مااليه الحركه "مقصود از غايت هم 

 ما " است كه فعل يا فاعل غايت داشته باشد و مقصود از غايت هم  و اگر مقصود اين. نيست
با هدف خود   ء ذات حركت زيرا چنانكه گفتيم رابطه.  باشد جواب مثبت است"الحركه   اليه

جهت و هدف خودش است و   طبيعي است و حركت طبيعتا جهت دار و هدف دار و وابسته به
كند نظام هستي را چنانكه  هست و اراده مي چون ذات باري علم دارد به نظام هستي چنانكه

كند كه آن  باري هر چيزي را براي همان منظور ايجاد مي  بايد باشد پس ذاتطبعا و ذاتا
جله ال ما" و " ما اليه الحركه "است، و قهرا چنانكه گفتيم در اين مورد   چيز ذاتا به سوي آن

باشدزيرا اين اشكال  آيد كه ذات باري ناقص و مستكمل پس الزم نمي.  يكي است"الحركه 
آيد كه   داشته باشد و نيز الزم نمي"الحركه    ما اليه"ذات باري خود، آيد كه  وقتي الزم مي

پس از آنكه معلوم شد كه فعل باري ذاتا به سوي هدف و مقصد  ذات باري حكيم نباشد، زيرا
  كند پس حيكم خود را براي همان هدف و مقصد ايجاد مي  است و او فعل

  
  :پاورقي

 است و قضاء الهي  ن هر حركتي ذاتا وابسته به غايتي ما قبال گفتيم كه در نظام عالم چو- 1
يعني علم خداوند به نظام عالم چنانكه هست قهرا هر حركتي را به خاطر همان غايت ذاتي 

 از نظر ذات باري هميشه ما اليه الحركه و ماالجله  پس. كند وطبيعي خود حركت، ايجاد مي
  .الحركه يكي است
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ء حكيم بودن اين نيست كه خود حكيم از فعل  الزمه. غرض نيست  است و فعلش خالي از
  .گردد و وجود خود را به اين وسيله تكميل كند خود مستفيد

اين است كه از   ضمنا از آنچه گفته شد معلوم شد كه اختالف اساسي ميان الهيون و ماديون 
ست و جهت  به سوئي روان ني"  طبعا"آيد كه  نظر ماديون هر موجودي در حالي به وجود مي

ذره اي نيست مگر اينكه همراه هستي او توجه به   ء الهيون اما به عقيده. ء خاصي ندارد و قبله
ء قبله ها وجهت ها در نهايت امر  و البته همه. ء معيني است قبله  هدف خاصي هست و داراي

وي يك ها در بي نهايت دور متوجه به س ء عقربه همه ء اصلي و گردد به يك قبله مي  منتهي
   »و ان الي ربك المنتهي « كه آن، ذات باي است،  باشند مركز مغناطيسي مي

  
  خاتمه

ء حركت  مساله  درپايان اين فصل مناسب است به يك مطلب ديگر نيز اشاره شود و آن اينكه 
جديد  فيزيكيا طبيعيات ء قديم، در طبعي و حركت قسري طرز تفكري است مخصوص فلسفه

است به آن نيز اشاره شده و توضيح داده شود   يد آمده است كه شايستهطرز تفكر ديگري پد
  .ء قديم مخالف است با نظريه  ء جديد تا چه اندازه كه نظريه

 -داده شد   ئي كه شرح  به معني-ء قديم حركت را به طبعي و قسري  گفتيم كه در فلسفه 
شود  حركت طبعي كه گفته مي  آيا معني. اكنون ببنيم تفسير اين دو چيست. اند تقسيم كرده

كند، تفسيرش اين است كه  حركت مي  ء را با طبع خود بگذاريملو خلي و طبعه اگر شي
به محرك احتياج ندارد، بر خالف حركت قسري  حركت طبعي حركت خود بخودي است و

مطلب غير از اين است؟ پاسخ اين است كه حركت طبعي  كه به محرك احتياج دارد يا
محرك آن همان طبيعت و صورت نوعيه آن جسم خاص است كه همراه آن    كهحركتي است

اينگونه   در حالي كه هيچ عامل خارجي تاثير نكرده باشد، بر خالف حركت قسري كه  است
  .نيست

   يك ء حكماء قديم هر جسم داراي دو جنبه و دو حيثيت است كه از زيرا بعقيده
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حيثيت . باشد   حيثيت ديگر ممكن است محرك جنبه و يك حيثيت، متحرك و از جنبه و
 " صورت نوعيه " يا " طبيعت "   و حيثيت محرك را به نام" جسميت "متحرك را به نام 

  . خوانند مي
كند  رشد مي كند يا گياه كه المثل از باال به پائين حركت مي  به عقيده آنها جسم كه في

قوه و نيروي جدا ناشدني   داراي يكپذيرد و  داراي يك جرم محسوس است كه حركت را مي
دارد، آن قوه نه قابل  رابه حركت وا مي  و متحد با صورت جسميه است و او است كه جرم

  .ء عقل قابل كشف شدن است مشاهده است، فقط با قوه  انفصال از جسم است و نه قابل
 يا ندارد  و اما اينكه محرك واقعي در حركت قسري چيست، آيا حركت قسري محرك 

است و يا نيروهاي ديگري   محرك دارد و محرك آن همان نيروئي است كه از خارج وارد آمده
رود  مثال جسم كه در حالت قسر روبه باال مي شوند، و است كه در وسط متبادال دائما پيدا مي

زند و از پايين در زير پاي  االتصال هوا را از جلو عقب مي  كند و علي حالت شناوري پيدا مي
و يا اينكه محرك واقعي در حركت قسري نيز همان طبيعت جسم است،  دهد؟ خود قرار مي

و سخن  كند نظير انساني كه در حال عادي يك نحو حركت مي يك حالت فوق العاده ولي در
حالت غير عادي پيدا  ء يك عامل خارجي خشم گرفت و كند و اگر بواسطه گويد و نگاه مي مي

 در اين مورد ميان حكماء .كند مي  گويد و نگاه كند و سخن مي ميكرد يك نحو ديگر حركت 
   .انتخاب كرده اند اختالف است و محققين احتمال سوم را

نظريه اي دارند  اينها. كنند اما علماء جديد حركت را به دو قسم طبعي و قسري تقسيم نمي
طابق اين نظريه جرم حركت كه م ء جبر در حركت كه مطابق اين نظريه جرم در به نام نظريه

است كه به نيرو  در تغيير حركتاصطالحا شتاب در حركت خود احتياج به نيز و ندارد، تنها
ء خارجي و تاثير  به حسب طرز تفكر مخصوص فيزيك هميشه ضربه محتاج است كه نيرو را

  واضح است كه با اين فرض، تقسيم حركت به طبعي و قسري معني. دانند مي  وارد از خارج
ديگري محرك ندارد  ندارد، خواه آنكه فرق آن دو را در اين امر بدانيم كه يكي محرك دارد و

در حال آزاد و عادي است و عامل   و يا فرقشان را به اين نحو بدانيم كه عامل يك طبيعت
زيرا مبناي تقسيم گذشته بر اين بود كه . عادي است ديگري، طبيعت در حال غير آزاد و غير

  بلي اگر حركت قسري را معلول ضربه. احتياج به محرك دارد از اقسام   در بعضيحركتالاقل
  خارجي بدانيم كه يكي از تفاسير سه گانه 
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نيازمند به علت ندانسته ايم، بلكه تغيير حركت را   در حقيقت خود حركت را،قدما است
  .اين عين نظريه جديد است نيازمند دانسته ايم و

جديد در توجيه و  يكي در اختالف نظر قديم و: و قسمت بايد بحث كرداكنون در اينجا در د 
   .جديد از لحاظ نتيجه و اثر عملي تفسير فلسفي مساله حركت، و ديگر اختالف نظر قديم و

  
   : قسمت اول- 1

  :تفسير فلسفي حرآت از نظر علماء قديم و جديد
   :قدما معتقد بودند كه:  نظر علماء قديم-الف  

خاص از   مطلق يعني جسمي كه فقط جسم باشد و هيچگونه تعين كه آن را نوعياوال جسم 
جسم يا بسيط است يا   آنها معتقد بودند كه. انواع جهان گرداند نداشته باشد وجود ندارد

عناصر جهان است كه آثاري  مركب، اگر بسيط باشد حتما به شكل عنصري خاص از
  .طريق اولي خصوصيت نوعي دارد  همخصوص به خود دارد و اگر هم مركب است ب

باشد، يعني در   ثانيا معتقد بودند كه در هر جسمي يك مبداء ميل مستقيم بايد وجود داشته 
داشته باشد، يا ميل به سفل و  وجود هر جسمي بايد ميل به يك حركت مستقيمنه منحني

  .و علومثل هوا و آتش و يا ميل به محيط مركزمثل آب و خاك
د بودند كه حركت بدون محرك يعني بدون علت فاعلي امكان پذير نيست و نه ثالثا معتق 

احتياج به نيرو و قوه دارد بلكه اصل   تنها حدوث حركت يا انقطاع حركت يا تند شدن حركت
بوده باشد نيازمند به قوه و نيروئي است كه همراه   حركت و لو در يك حالت يكنواخت هم

   .وي بوده باشد
كيفي و خواه وصفي   بودند كه در هر حركتي از حركات جسم، خواه مكاني و خواهرابعا معتقد 
. جسم است كه در بند اول گفتيم  فاعل محرك و مباشر حركت، صورت نوعيه: و خواه كمي

از آن به طبيعت و گاه به صورت نوعيه   در هر جسمي يك طبيعت نوعي خاص كه گاهي
ء است، و حتي معتقد بودند كه   كه فاعل محرك شياست  شود و جود دارد و همان تعبير مي

  بر خالف ميل و طبع جسم است باز  در حركات قسريه كه
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   .كند حالت فوق العاده فعاليت مي   هم همان طبع اوليه جسم است كه در يك
  .خامسا معتقد بودن كه حركات قسريه دوام ندارد

قائل بودند   قيمحركت مستقيمپس قدما براي هر جسم طبيعت مخصوص و مبداء ميل مست 
نيازمند به علت است، و   و معتقد بودند هر جسم چه در حركت مستقيم و چه غير مستقيم

همراه وي و متحد با وي است و تنها با   ء است كه معقتد بودند علت همان طبيعت خاص شي
 قسري كه آن آن اذعان كرد، و معتقد بودند كه حركت توان به وجود ء عقل و استدالل مي قوه

 معلول همان طبيعت است ولي در يك حال فوق العاده، دوام پيدا نخواهد هم نيز به نوبه خود
   .كرد
از فلسفه جدا  علوم طبيعي جديد روي طرز تفكر مخصوصي كه علم را:  نظر علماء جديد-ب 
 نوعي و هيچ مبدا ميل  كند كه جسم مطلق كه در آن هيچ طبيعت كند، اوال فرض نمي مي

  .)1(كند را فرض مي "مطلق    جسم"بلكه : مستقيم وجود نداشته باشد ممكن نيست
كه تنها تغيير   و ثانيا معتقد نيست كه حركت احتياج به محرك دارد، بلكه معتقد است 

انقطاع و تند و كند شدن و تغيير  محتاج به علت است، يعني تنها حدوث و حركتشتاب
   .است نه خود حركت  به علتجهت و مسير دادن حركت نيازمند 

  .كنند نمي  و ثالثا همانطور كه قبال اشاره شد حركت را به دو قسم طبعي و قسري تقسيم
دليل اينكه ذات   و رابعا به دليل اينكه به دو قسم حركت طبعي و قسري قائل نيست و به 

انع خارجي و بدون عائق و م داند لذا به حركتي كه خودبخود حركت را محتاج به علت نمي
   .ساكن شود قائل نيست

  
   : قسمت دوم-2

   نتيجه عملي اختالف نظر قديم و جديد درباب حرآت
  تمام آنچه در فرق بين نظر قديم و جديد در مورد مساله حركت گفته شد

  
  :پاورقي

 اين فرض در واقع هم به منزله انكار بنداول و هم به منزله انكار بند دوم نظريه قدما - 1 
   .است
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قسمت آخر  اختالفات نظري و فلسفي و تفسيري است و در عمل و نتيجه تاثيري ندارد جز
ضربه و نيروي خارجي   كه مطابق نظر قديم اگر جسمي را در غير جهت ميل آن جسم با يك

آوريم خود بخود خواهد ايستاد ولي  در فضائي كه هيچگونه عائق و مانعي ندارد به حركت در
توان گفت كه اختالف نظر قديم و جديد در  نمي  يست و در حقيقتدر نظر جديد چنين ن

شود نه اينكه  است، زيرا در نظرات جديد فرض حركت قسري نمي " القسر اليدوم "ء  قاعده
  .شود كه دائم نيست مي شود و معذالك ادعا قسري مي  فرض حركت

گفته شده است كه   لبضمنا اين نكته نا گفته نماند كه در بعضي نظرات قديم نيز اين مط 
كند، مانند اينكه بو علي  پيدا مي  حركات مكاني قسري اگر هيچگونه عائق و معاني نباشد دوام

كنيم اگر تصادمات هوا و غيره نباشد تا پشت  مي  گفته است كه سنگي را كه به باال پرتاب
 است "سراليدوم  الق"ء  حال آيا اين سخن به منزله انكار كلي قاعده .فلك اطلس خواهد رفت

و ميان حركات  1آنكه نظر قدما درباب دوام والدوام قسر در زمينه عوائق و موانع است و يا
آورد، اينها  قاعده به وجود مي  مكاني با حركات غير مكاني فرقي هست كه استثنائي در اين

  .بشويم  توانيم وارد آن مطالبي است كه فعال نمي
  

  :و جديد درباب حرآتوجه اختالف دو طرز فكر قديم  
حركت الزم   براي توضيح اصل مطلب و بيان وجه اختالف دو طرز فكر قديم و جديد درباب 

   :است مطلب ذيل را ذكر كنيم
رسيده است دائر بر   آنچه مسلم است اين است كه علي االجمال نظري از ارسطو در طبيعيات

اصل طبيعي به ضميمه اصل   ينء محر كه اي و هم اينكه هر حركتي احتياج دارد به قوه
  تسلسل علل    دائر بر بطالن- كه يك اصل فلسفي است -ديگري 

  
  :پاورقي

 مواجه با يك   زيرا همانطور كه مورد قبول علماي امروز نيز هست عمال هر حركتي- 1 
 اين است كه حركت طبعي  نظر قدما در فرق حركت طبعي و قسري به. سلسله عوائق است

 قسري كه باالخره عوائق، طبيعت را به  ئق نيز قابل دوام است بر خالف حركتبا وجود عوا
و اما اگر عائقي در كار نباشد هر حركتي قابل دوام است و ال اقل . گرداند حال اول بر مي

  .  چنين هستند كه اگر عائق در كار نباشد قابل دوامند حركات مكاني اين
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برهاني را از طرف ارسطو و  وي است با تحرك،و اصل ديگري مبني بر اينكه طبيعت مسا
فعال متن آنچه ارسطو . اول است اثبات محرك  ارسطوئيين به وجود آورده است كه نتيجه اش

ما . تقرير اين برهان گفته انددر دست ما نيست يا پيرامون يوناني و يا اسكندراني وي در
ير ديگري براي همين مطلب بدون اسالمي تقريرنموده و ضمنابه تقر  مطلب را ازديد فالسفه

 كنيم و آنگاه بين نظر قديم و جديد جزم به كسي نسبت بدهيم نيز اشاره مي آنكه به طور
  .آوريم مقايسه به عمل مي

حركت را به وجود   مطابق تقرير حكماي اسالمي حركت احتياج دارد به قوه و نيروئي كه آن 
چنين نيست كه حركت تنها در   ت، يعنيآورده و هرگز علت حركت از خود حركت جدا نيس
بلكه در بقاء خود نيزهر چند حركت عين  آغاز كار و در حدوث خود محتاج به علت باشد

و از همين جا نظر ديگري پديد آمده است مبني . علت است  محتاج به حدوث تدريجي است
بوده  اراي تغيريعني علت حركت بايد مانند خود حركت د. متغير، متغير است  بر اينكه علت

متغير و متدرج واقع  باشد و هرگز ممكن نيست كه يك امر ثابت و ساكن، علت يك امر
اين است كه حركت احتياج به محرك   به هر حال اصل اول براي اثبات محرك اول )1(.شود
  .دارد

ثابت است يعني  اگر. اصل دوم اين است كه آن قوه محركه يا خود متحرك است و يا ثابت 
است و يا ال اقل قابل تحرك   ي از حركت است پس جسم نيست، زيرا هر جسمي متحركخال

و . از آن به محرك اول تعبير كرده است است و محرك غير جسماني همان است كه ارسطو
ء محركه اي احتياج دارد  به حكم اينكه هر متحركي به قوه  اگر آن محرك، متحرك است پس

كنيم به اين  اكنون نقل كالم مي.  محرك ضرورت دارداين ديگر براي  وجود يك محرك
است پس غير جسماني است و ثبت المطلوب و اگر آن هم متحرك است   محرك، اگر ثابت

ثابت، مستلزم   او نيز به محركي ديگر احتياج دارد و باالخره اگر منتهي نشود به محركي  پس
چنانكه در فلسفه ثابت شده است   تسلسل علل غير متناهيه است و تسلسل علل غير متناهيه

منتهي نشود به محركي ثابت يعني غير   پس محال است كه سلسله علل. محال است
  جسماني، پس سلسله 

  
  : پاورقي

 اين نظر منتهي شده است به بحثي عالي درباب ربط حادث به قديم و ربط متغير به - 1
 و اين نظر يكي از اصولي  استحادث كه از عميق ترين و عالي ترين مباحث فلسفه الهي 

  .  جوهريه قرار داده است است كه صدرالمتالهين آن را پايه اثبات حركت
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 تعبير " محرك اول "منتهي گردد به محرك غير متحرك كه از آن به  محركات بايد
   .شود مي

اينكه علت واقعي   اسالمي به يك اصل ديگر نيز معتقدند و در آن اختالفي ندارند و آن
به عبارت ديگر فاعل  و. ركت هر جسم همان طبيعتي است كه در خود جسم استح

در حركت طبعي و چه در حركت   بالواسطه حركات جسماني، طبايع خود اجسام است، چه
باشند بلكه فاعل مع   فاعل بالواسطه نمي، قسري، و اما قواي بيرون از وجود جسم متحرك

وني اگر از نوع امور جسماني باشند اثرشان بر روي بير  باشند و آن فاعل هاي الواسطه مي
كنند، و اگر از نوع علل   مي" اعداد "اين است كه به اصطالح آن را   طبيعت جسم مفروض

به هر . كنند مي " ايجاد "جسماني باشد اثرشان بر روي طبيعت جسم اين است كه آنرا  غير
بالواسطه در حركت آن جسم داشته  تواند تاثير حال هر علتي غير از طبيعت خود جسم نمي

محرك اول گفتيم كه حركت به محرك احتياج دارد   بنابر اين آنجا كه در برهان اثبات. باشد
اضافه شود كه مقصود اين است كه حركت احتياج دارد به طبيعتي كه   بايد اين توضيح بر آن

از آن   آن طبيعت نيزآن جسم باشد تا بتواند آن جسم را به حركت در آورد و اگر در خود
 بايد گفت كه آن ، تواند ثابت و يكنواخت باشد احتياج داشته باشد به محركي نظر كه نمي

مباشر و آن فاعل مباشر قطعا از نوع قوا و نيروهاي جسماني  طبيعت احتياج دارد به فاعل
 ت،جسم متحركي از ناحيه ذات و درون خود بايد منتهي گردد به محرك ثاب پس هر. نيست

جسماني تاثير   يعني بنابر اين تقرير در سلسله علل حركت يك جسم، ساير اجسام و قواي
   .ندارد

محركه  ء ء محركه اي اجتياج دارد و آن قوه اين است كه بگوئيم هر حركتي به قوه :تقريرديگر
برهان را اينطور   را قواي جسماني و بيرون از وجود جسم متحرك فرض كنيم و آن وقت

   :كنيمتقرير
بيرون بر آن  تمام حركات مكاني كه در اجسام جهان هست معلول ضربه اي است كه از

يا متحرك است يا ثابت، اما   اجسام وارده شده است و آن قوه اي كه ضربه را وارد كرده است
پس بايد متحرك باشد و چون تسلسل علل محال  تواند ثابت باشد، چون جسماني است نمي

   .محرك غير متحرك يعني محرك اول  هي شود بهاست پس بايد منت
  :خوريم اگر مطلب را اينطور تقرير كنيم به دو اشكال بر مي

  
اصول مسلم   يكي اينكه نقش طبيعت را در حركت اجسام در نظر نگرفته ايم و حال آن 

   .است  فلسفي طبايع و نقش آنها را در حركات اجسام به ثبوت رسانيده
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باطل فرض كرده  سل را در مورد عللي كه در وجود با هم اجتماع ندارندديگر اينكه ما تسل
كند كه آن علل در آن واحد  مي  ايم و حال آنكه براهين بطالن تسلسل فقط موردي را ابطال

باشد و علت در زماني پيشين، و اساسا علت   با هم مجتمع باشند، نه اينكه معلول در زماني
 " اعدادي "در زمان منفك گردد، تنها علل به اصطالح  ول خودمعل واقعي امكان ندارد كه از

 گردند و چنانكه در محل خود ثابت شده است علل اعدادي، معلوالت منفك مي هستند كه از
امور   به هر حال در بيان فوق چنين فرض شده است كه تسلسل. باشند علل واقعي نمي

   .لسل محال نيستمتعاقبه زمانيه محال است و حال آنكه اين گونه تس
   :است  خالصه مطلب اينكه برهان منسوب به ارسطو و ارسطوئيين متكي به چهار اصل

  . حركت در اجسام عالم وجود دارد- 1
  .ء محركه اي احتياج دارد  هر حركت به قوه- 2

  هر شي- 3  .ء جسم يا جسماني، متحرك است
  . تسلسل علل ممتنع است- 4
مانند زنون  مات خدشه كند، مثال منكر وجود حركت گردداگر كسي در يكي از اين مقد 

يا اينكه حركت را نيازمند  و اليائي و بعضي از متكلمين اسالمي و بعضي از متفلسفين جديد
جبر در حركت كه مدعي هستند كه خود حركت   ء محركه نداندمانند طرفداران قانون به قوه

و يا منكر مالزم بودن جسم و  ه علت استتغيير حركت محتاج ب  محتاج به علت نيست، بلكه
و   حركت گرددمانند بو علي سينا كه منكر حركت طبايع جوهريه جسمانيه است جسماني با

كانت كه مساله   يا منكر امتناع تسلسل علل گرددمانند بسياري از حكماي جديد از قبيل
 مبني بر اثبات منسوب به ارسطو   برهان،امتناع تسلسل علل را مشكوك تلقي كرده اند

   .محرك اول مخدوش خواهد بود
موجودي ثابت و غير  اين نكته ناگفته نماند كه مقصود ارسطو از محرك اول عبارت است از

برهان نوعي برهان خلف است  اين  نكته ديگر اينكه. ممكن التحرك و مجرد از جسمانيت
   .رود كار مي  مثل همه براهيني كه در آنها امتناع تسلسل به

مقدمه دوم از  از آنچه گفته شد معلوم شد كه اختالف تقرير اول و تقرير دوم در تفسير
ء محركه عبارت است از طبيعت  قوه  بنابر تقرير اول. مقدمات چهار گانه اي است كه ذكر شد
  و. مكان و ظرف زمان هر دو يكي است  خود جسم كه با وي متحد است و ظرف
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شود  چيزي كه سبب مي. وجود جسم متحرك خارج است محركه ازء   اما بنابر تقرير دوم قوه
خواسته است بگويد اين است كه ارسطو معتقد بوده است كه  را نمي  بگوئيم ارسطو تقرير دوم

  همواره همراه حركت است واز وي جدا ناشدني است وحركت آنگاه به نهايت  قوه محركه
بنابراين كسي كه چنين  .ا مانعي پيش بيايدرسد كه از طرف قوه محركه اقتضائي نباشد وي مي

عوامل وضربه هاي خارجي فرض  نظري داشته باشد چگونه ممكن است كه قوه محركه را
بديهي و محسوس بدانيم كه اگر گرسنگي را  آيد ارسطوا را منكر اين امر كند؟ زيرا الزم مي

گذارند از كمان پرتاب  ن ميشود ويا تيري را كه به كما پرتاب مي  با دست به هوا پرتاب كنيم
   .وامثال اينها گردد مي

قوه محركه سه   مجموعا از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در مورد مساله احتياج حركت به
   :فرضيه در كار است

حالتي است عارض    فرضيه قدما كه به نام ارسطو معروف شده است وآن اينكه حركت- 2و1
فلسلفي بر امتناع اتحاد فاعل   ل آن است وبه حكم برهانبر جسم وجسم وجسم پذيرنده وقاب

احتياج دارد كه آن حركت را پيوسته به جسم   وقابل، ماده همواره در حركت خود به قوه اي
گفته شدبه دو نحو قابل تفسير است، پس اين فرضيه در  اين فرضيه چنانكه قبال. بدهد

  .ديمذكر كر است و ما هر دو را قبال  حقيقت دو فرضيه
تنها د رتغيير   فرضيه سوم اين است كه ماده در خو دحركت به قوه احتياج ندارد،- 3 

هر دليل در هر حالت كه در   بنابراين هر حركتي به. حركت است كه به قوه احتياج دارد
كند ومادامي كه قوه اي ديگر  مي جسم پديد آمد جسم آن حركت را جبرا د رخود حفظ

اين . حالت قهرا وجبرا باقي خواهد ماند  ن جسم ايجاد نكند آنتغييري ديگر در وضع آ
شده ودر حال حاضر مورد قبول دانشمندان علوم طبيعي  فرضيه با آزمايش هاي علمي تاييد

   .است
هيچكدام مستقيما   چون اين فرضيه و دوفرضيه باال هر كدام با سبك خاص تقرير شده است

هر كدام با زباني كه ديگري آنرا   ند دونفر هستند كهكند، درست مان دليل ديگري را رد نمي
باشد كه قهرا هيچگاه بين آنها تفاهم پيدا نخواهد   فهمد در صدد اثبات مدعاي خو د بوده نمي
باهر دو زبان آشنا باشداين امكان وجود دارد كه ببيند آيا اين دو   تنها از نظر كسي كه. شد

   .كنند يا نه ر واحدي را نفي واثبات مييكي نافي وديگر مثبت است ام  نفر كه
  به   اگر فرضيه اول را اينطور تقرير كنيم كه ماده در حركت خود محتاج است
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ياقوه خارجي ديگر  قوه اي كه از خارج بر وي وارد آيد و او را به حركت در آورد و هم از
ها آزمايش هاي متناقض است ونه تن  حركت آن ماده را ادامه دهد بدون شك با فرضيه دوم

عقلي فلسفي نيز با آن موافقت ندارد وبلكه بر خالف   كند دالئل علمي جديد آن را ابطال مي
  .است  محسوسات ومشهودات

محركه اي احتياج   واما اگر فرضيه اول را اينطور تقرير كنيم كه ماده در حركت خود به قوه 
وادامه دهنده آن حركت، ضربه هاي   دارد وبا دالئل ثابت كنيم كه قوه به حركت آورنده جسم

متحرك كه با وي متحد است وآن طبيعت  ماده خارجي نيست بلكه طبيعتي است در خود
توان به وجود آن اذعان كرد واثر  است وتنها با عقل مي  عير قابل شناختن به وسيله احساس

 بر روي طبايع به طور مستقيم بر حركت جسم ندانيم بلكه اثر آنها را ضربه هاي خارجي را
زيرا . كند نمي طبايع را بر روي جسم بدانيم، در اين صورت نظر جديد، نظر قديم رارد واثر

قوه دارد نه در خود حركت،   دهد كه ماده در تغيير حركت احتياج به آنچه آزمايش نشان مي
 وقوه دارد نه در خود حركت، نظر به ضربه ها نظر به ضربه ها وقوه هاي خارج از حوزه وجود

ماده است، ولي فرضيه فلسفي قديم كه حركت ماده را دائما  هاي خارج از حوزه وجود خود
  داند به ضربه ها و قوه هاي خارجي نظر ندارد، اين فرضيه ناظر به طبيعت مي  محتاج به قوه

هاي خارجي   متصل ومتحد با خود جسم است كه همواره همراه وي است، اين فرضيه اثر قوه
شويم كه هر گاه   انگارد نه بر روي حركت جسم پس اگر مدعي بيعت جسم ميرا بر ط

ابد به حركت خود ادامه خواهد  جسمي در فضائي به حركت در آيد وبه مانعي برخورد نكند تا
البته بنابر تفسير  جديدوهم موردقبول علم قديم  تواندهم مورد قبول علم داد، اين ادعا مي

گويدآن جسم از آن  طلب اين است كه نظريه فلسفي قديم ميم  بوده باشد، منتهاي دوم
دهد كه قوه محركه اي در درون خود جسم دو نظريه علمي  خود ادامه مي  جهت به حركت

  فرض قوه محركه داخلي او راه تجربه وبه آزمايش براي محقق نشده است اين  جديد كه
پس براي  ه كه احتياج نداردكندكه چون جسم در حركت خود به قوه محرك چنين تعبير مي

 كه نيروي »محركه  قوه«دهد، ولي البته مقصود وي از  هميشه به حركت خود ادامه مي
  .خارجي است

خود اثبات   پس آنچه نظريه فلسفي قديم در باب احتياج به محرك روي اصول فلسفي به 
 خود آن را مخصوص به  كند قوه محركه داخلي است وآنچه نظريه علمي جديد طبق روش مي

پس موردنفي واثبات دوتا است وتعارضي دركار . است كند لزوم قوه محركه خارجي نفي مي
  اين دو نظر يه با نيست و هر يك از
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بدين ترتيب اشتباه است كه  . دليل مخصوص وبا روش ومتد مخصوصي تاييد شده است
 قديم دائر بر احتياج معروف شده است ناسخ نظر  بگوئيم نظر جديد كه به نام جبر در حركت

   .)1(كه ما يكي از اين دو راانتخاب وديگري را طرد نمائيم  والزم است: به محرك است
  

  :پاورقي
بوده است وآن   همانطور كه قبال گفته شديك مطلب ديگر در باب حركت درميان قدما- 1 

 حركت اند كه اگر شده  اينكه حركت را به دوقسم طبعي وقسري تقسيم كرده اندومدعي
قسري اين اصل را با همه مقدمات   اگر كسي در باب حركت. قسري باشد قابل دوام نيست

قابل دوام نداند،  به هيچ مانع وعائقي برخورد نكند الزمه بپذيرد وحركت قسري را مطلقاولو
ولي البته نه عقيده به . شود در خصوص حركت قسريه تعارض پيدا مي بين نظر قديم وجديد

چيز ديگر    ميان بزرگان قدمامسلم استزيرا نظر قدما در باب عدم دوام قسريهدر  آن شكل
بايد باين صورت تلقي شود كه   ونه به فرض قبول اينكه تعارضي در كار است آن تعارض است

بلكه بايد به اينصورت تلقي شود كه آيا واقعا حركت  آيا حركت احتياج به محرك دارد يا نه،
و قسري، وآيا حركت قسري قابل دوام نيست؟ ودليل آن چيست؟ طبعي  بر دو قسم است،

  " .مطلبي است كه از نظر فلسفي در خصوص حركات انتقالي قابل تامل است  اين
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  :٣غرر
  در رفع تشكيكها از غايت

  
   اذ دون غاية يظن ان حدث      يليق ان نذب عن امر العبث 

  شتركةو ما الجله غدت م        فغاية فيما اليه الحركة
   و ربما شوقية غيي كما        فغاية العاملة أوليهما

  و ربما غايتها ال تتحد       من حيز بحيز سأما ترد 
  زيرا چنين. شايسته است كه از موضوع عبث دفاع كنيم

  .آيد كه عبث بدون غايت به وجود مي شود گمان برده مي
  يكي به معني: گردد كلمه غايت به دومعني اطالق مي

  )كه حركت به سوي او است  چيزي( ليه الحركةما ا
  حركت  چيزي كه (و ديگري به معني ماالجله الحركة

  . وكلمه غايت مشترك است ميان اين دومعني)براي او است
  غايت قوه عامله، معني اول است و گاهي همين معني اول

  :گردد، مثل اينكه نيز واقع مي  غايت قوه شوقيه
  به مكان )ملول شدن(  امتيعنيتو از يك مكان به علت سئ

  .و گاهي غايت اين دو يكي نيست. شوي ديگر وارد مي
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علت غائي از   اي است در مورد اصل چنانكه سابقا اشاره كرديم اين قسمت جواب شبهه: شرح
  .شود راه افعالي كه عبث ناميده مي

هدف به وجود  خالصه شبهه اينكه شما گفتيد كه در عالم هستي هيچ معلولي بدون غايت و 
زيرا . حوزه وجود انسان است آيد، يكي از موارد نقض اين سخن وجود كارهاي عبث در نمي

وي و نيز عقالي ديگر آن كار را عبث  دهد كه خود آدمي بسياري از كارها را انجام مي
كه در هر زباني واژه مخصوصي براي اين معني وضع   بينيم ولهذا ما مي. نامند وبيهوده مي

 و در عربي كلماتي از " گزاف " و " بيهوده "كلماتي از قبيل   است و مثال در فارسيشده 
ها را تعريف  واژه  و اگر بخواهيم اين. رود  و امثال اينها به كار مي" عبث " و "لغو  "قبيل 

شود هيچ كاري در  سخن كه گفته مي   ندارند، پس اين" بي غايت بودن "ئي جز  كنيم معني
   .رسد نظر نمي  غايت و هدف نيست درست بهجهان بدون 

 تقرير جامع   :تر اشكال بطوري كه يكجا شامل عبث واتفاق بشود چنين است
عبارت ديگر   اي بوده باشد و به اگر اصل علت غائي صحيح باشد بايد هر كاري براي نتيجه
ع رابطه مقدمه و اي از نو رابطه  الزم است بين هر كار و يك چيز ديگر به نام فايده و نتيجه

بر اساس اصل علت غائي بايد نه . داشته باشد نتيجه يعني يك رابطه غير قابل تخلف وجود
مقدمه امر ديگري نباشد و نه بتوان چيزي را فرض كرد كه بدون   بتوان كاري فرض كرد كه

  مبيني مخصوص آن به وجود آمده باشد آن چيزبه وجود آيد و حال آنكه عمال مي  آنكه مقدمه
  .كه اين هر دو قسم در عالم وجود واقعيت دارد

 ناميده "عبث  "اولي عبارت است از يك سلسله كارها در حوزه وجود انسان كه به نام  
از كننده آن كار  شود، اگر صادر مي داند بسياري از كارها كه از يك فرد هر كس مي. شود مي

براي هيچ چيز، بيهوده بود،  ويد،گ پرسيده شود كه اين كار را براي چه انجام دادي مي
گردد و مردم ملتزم به  يك اجتماع معمول مي همچنانكه بسياري از رسوم و عرفيات كه در

   .معمول بودن ندارند آنها هستند دليلي جز مرسوم و
بسياري از چيزها به   دانيم مي. شود  ناميده مي" اتفاق "دومي عبارت است اموري كه به نام 

و آن مقدمه راه رسيدن به آن  آيند ربوط و مخصوص به خود آنها پديد ميدنبال مقدمه م
مثال اگر ظرف آب را روي آتش . اتفاقي است چيز است، اين سلسله امور طبيعي و غير

  شود و سپس به تر مي تدريجا گرم و گرم  بگذاريم و حرارت دهيم
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ان گفت آب را روي آتش تو در اينجا نمي. گردد مي  جوش آمده و تدريجا تبديل به بخار
 و همچنين اگر كسي از تهران به قم حركت كند خواه ناخواه به .گذاشتم، اتفاقا گرم شد

توان  نمي رسد، اينگونه امور را رسد و اگر ادامه دهد خواه ناخواه به قم مي آباد مي  گردنه حسن
مقدمه مخصوص و مربوط آنكه   آيند بدون اي از امور به وجود مي ولي پاره. امور اتفاقي ناميد

تهران به قم در يك نقطه فرود آيد و دوست   در كار باشد، مثل اينكه در بين راه مسافرت
آمده در همان نقطه فرود آيد و يكديگر را مالقات كنند و يا  مي ديرينش نيز كه از شيراز

يافتن   ده و برايرود و اتفاقا به كسي كه سالها در جستجوي او بو خريد با بازار مي  اينكه براي
رفتم اتفاقا درفالن  قم مي  گويد به در اين گونه موارد مي. كند او پولها خرج كرده، برخورد مي

بازار رفتم و اتفاقا كسي را كه سالها درپي  گويد براي خريد نقطه با فالني مالقات كردم يا مي
كند و  آبي حفر ميهمچنين است مثل كسي كه در خانه خود چاه  و. او بودم در آنجا ديدم

  .كند برخورد مي  اتفاقا به گنج
در اشعار  سبزواري   طبق بياني كه حاجي" عبث "براي پاسخ به ايراد اول، يعني شبه  

   :گذشته كرده است الزم است مقدماتي را ذكر كنيم
  

  :مقدمه اول
ن چيزي يعني آ " مااليه الحركة "يكي : گردد كلمه غايت اصطالحا به دو معني اطالق مي 

يعني چيزي كه حركت براي او  " ما عجله الحركة "كه حركت به سوي او است، و ديگر 
  .است

 "از جمله   توضيح مطالب اينكه حركت از حقايقي است كه بستگي دارد به چند چيز كه 
آورنده حركت و اما غايت يعني  فاعل يعني به وجود.  است" غايت " و از آن جمله "فاعل 

   . بسوي آن استجهتي كه حركت
حدوث براي   گردد به دو نحو ممكن است فرض توضيح مطلب اينكه آنچه در جهان حادث مي

  :او بشود
 نه در زمان" آن "وجودش در    باشد، يعني" آني الوجود " و " دفعي الوجود "يكي اينكه  

ديگر برسند كنيم كه از يكديگر جدا هستند و بعد به يك  مثال اگر دو جسم را فرض. پديد آيد
  تماس پيدا شود و فرض كنيم كه اين هر دو جسم به طوري كه بين آنها
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يعني . " زمان "گيرد نه در   صورت مي" آن "مالقات در   كروي شكل هستند اين تماس و
اين تماس و مالقات مدتي الزم داشته باشد ولو آنكه آن مدت را بسيار   چنين نيست كه

اولي و دومي    مدت ندارد و اين مالقات قابل انقسام به قسمتفرض كنيم، بلكه اساسا  اندك
   ." آني الوجود "  و" دفعي الوجود "گوئيم امور  نيست، اين گونه امور را مي

زمان بخواهد و   يك نحو ديگر اين است كه تدريجي الوجود باشد، يعني وجودش مدت و
كه بشود گفت كه قسمتي از   قهرا وجودش قابل انقسام به حسب زمان بوده باشد به طوري

و به عبارت ديگر وجودش به  صورت گرفت  آن در قسمتي از زمان و تمام آن در تمام زمان
  .نحو حركت است

ء  وجود شي  گوئيم كه حركت عبارت است از اينكه اكنون كه اين معني دانسته شد مي 
وجود، ابتداء و انتها و   ء تدريجي شد قهرا براي آن تدريجي بوده باشد و همين كه وجود شي
و به عبارت ديگر اين وجود از سوئي . كرد  توان فرض وسط، ولو ابتدا و انتها و وسط نسبي مي

كه در آنجا چيزي متوجه چيز ديگر نيست، يعني آن تماس   به سوئي است، برخالف قسم اول
 باشد و رو نيست كه خود آن حقيقت در ذات خود توجه از سوئي به سوئي  و مالقات حقيقتي

اجزاء و ابعاض   جهتي باشد، و از اين باالتر آن حقيقت داراي كميت و قابل انقسام به  به
اين . كميت جهت دار بوده باشد  نيست تا چه رسد به اينكه داراي جهت بوده باشد، يعني

وجود خود بسيط و يگانه است و اما در قسم دوم  حقيقت امري است كه در ذات و حقيقت و
داشتن و رو به طرف معين داشتن، مقوم حقيقت ذات او او    جهت و خط سير معينسوي و

مااليه  "اينكه آيا   معني ندارد واما" مااليه الحركه "گوئيم حركت بدون  مي است، لهذا
اي از حركت غايت است براي  مرتبه  يك نقطه ثابت است يا غير ثابت و اينكه آيا هر"الحركه 

مراتب حركت غايتي در ماوراء خود داشته باشد،   ا الزم است كه تماممرتبه قبلي و يا حتم
   .ندارد فعال وارد آن بشويم  مطلبي است كه لزومي

خاطر او صورت    است، يعني آن چيزي كه حركت به" ما الجله الحركه "معني ديگر غايت 
ي باشد كه بامعني اولي و چيز غايت به اين معني ممكن است چيزي باشد مغاير. گيرد مي

او بستگي ندارد و بلكه ممكن است اصال   حركت در ذات خود متقنوم به او نيست و به
معني دوم را نبايد به تعريقي كه در باال گفته شدما   يعني غايت به. حركتي در كار نباشد

  كه شامل ء  ما الجله الشي"كنيم، بلكه بايد آن را تعميم داده و بگوئيم  محدود عجله الحركه
  است كه ما به خاطر يعني ممكن. غير حركت نيز بشود
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ء به  از قبيل تماس و مالقات دو شي  هدف و منظوري، يك امر دفعي الوجود و آني الوجود را
پس فرق . منظور خاصي مالقات يا محاذات ايجاد كنيم  وجود آوريم، و مثال بين دو كره به

 ولي اين نكته نيز ناگفته نماند كه دو.  دوممعني اول و بين غايت به معني  است بين غايت به
و يكي بالذات  امر منفصل و جدا از هم كه بين آنها رابطه خاص مقدمه و ذي المقدمه نباشد

شود كه منظور فاعل از ايجاد   توان به صرف اينكه فرض منتقل شونده به ديگري نباشد نمي
يم، باالخره بايد حركتي باشد و تدرج ديگري بدان  يكي از آنها، ديگري بوده است يكي را غايت

  .اينكه اين حركت درنفس فاعل باشد و انتهائي باشد، ولو
  
   :مقدمه دوم 

و با چه مقياسي   در وجود انسان قواي مختلفي وجود دارد، اما اينكه عدد اين قوا چقدراست
د ازهمه اين زمينه هست و شاي توان اينها را شماره كرد بحث مفصلي در مباحث نفس در مي

علماء .  ايراد شده است" اسفار "سفر نفس   تر درميان قدما بحثي است كه در اوئل مفصل
  .اند مقام شمردن قواي وجود انسان برآمده معرفه النفس جديد نيز در

نظر كلي سه دسته  اند قواي وجود انسان از قدما در مقام دسته بندي قواي وجود انسان گفته 
  . شوقيه، قواي مدركهقواي عامله، قواي: است

مبدأ حركاتي   قواي عامله عبارت است از نيروهائي كه در عضالت بدن پخش شده است كه 
كنند، پاها  جدا حركت مي كند، انگشتان هر يك جدا مثال بازو حركت مي. گردد در بدن مي
كند، پلكها حركت  روي گردن حركت مي كند، سر، كنند، فك پايين حركت مي حركت مي

همه اين حركات در اثر قوائي . معده همه حركاتي دارند ند، قلب و كبد و كليه و روده وكن مي
اين . شوند در عضالت گذاشته شده است كه اعصاب حركت ناميده مي  كه به وسيله اعصابي

   .شوند باشند قواي عامله ناميده مي مبدأ حركاتي در اعضاء بدن مي  قوا كه
بعضي از آنها  گردند  قواي طبيعي كه منشا حركات عضوي مياين نكته نيز ناگفته نماند كه

و پا و انگشتان تحت فرمان   مثال حركات دست. باشند باشند وبعضي نمي تحت فرمان اراده مي
  و امثال اينها تحت   اراده هستند، اما حركات قلب و معده و روده
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و علتي دارد كه بعدا توضيح عامله جهت   فرمان اراده نيستند و اين تفاوت ميان دو نوع قوه
و نيز ممكن است كه . ارادي و غير ارادي: قسم است پس قواي عامله بر دو. خواهيم داد

اختصاص بدهيم به قسم ارادي و بگوئيم مقصود از قواي عامله قوائي  اصطالح قوه عامله را
در بدن   كهاي  درعضالت بدن پخش است و تحت نفوذ اراده قرار داردنه قواي فعاله  است كه

مانند قوائي كه در  هست ولي تحت تاثير اراده نيست مثل قواي جذب و هضم و استحاله
يا در زبان است و آنرا به گردش در  آورد، عضالت دست و پا است كه آنها را به حركت در مي

كند و امثال  به چپ و راست و پايين و باال متمايل مي آورد، و يا در چشم است كه آنرا مي
باشند به منزله مركب وجود انسان  از قوا كه تحت فرمان اراده مي  فقط اين دسته. هااين

 ، شايد به همين جهت كلمه عامله كه جمعش عوامل است به كار برده شده است هستند و
   .گويند  مي» عوامل«زيرا در لغت به چهار پايان باركش و سواري ده،

در وجود انسان   تمايالت طبيعي يا اكتسابي كهها و  قواي شوقيه عبارت است از مبادي ميل
به مقام و كاميابي جنسي و   هست، مثل ميل به خوردن و پوشيدن و استراحت كردن و ميل

تمايل به علم و حقيقت جوئي و تمايل به  تمايالت پدري و فرزندي و تمايل به نوع دوستي و
ا كه هر يك از اين ميلها ناشي صنعت و آفرينندگي و امثال اينه و هنر و پرستشتمايل ديني

اينگونه . آورد كه اين ميلها و هيجانها را به وجود مي اي است در وجودانسان مبدا و قوه  از يك
  ) 1 (.نامند مي  قوا را قواي شوقيه

به ذهن است و يا   قواي مدركه عبارت است از قوائي كه كار آنها درك كردن و اطالع رساندن
و نگهداري آنها است مثل  و تفصيل و تركيب صور ذهني يا حفظكارشان تجزيه و تحليل 

و قوه عقل و تفكر،  باطنيمانند قوه خيال و حافظه  و حواس حواس ظاهريمانند باصره و سامعه
   .اينها در محل خود روشن شده است كه كار و حدود

تن و سخن و رف  در هر كاري از كارهاي ارادي ما اين هر سه قوه دخالت دارند، مثل آمدن
  .آيد وجود ما پديد مي ء گفتن و نوشتن و غذا خوردن و هر نوع فعل ارادي كه در حوزه

  
  :پاورقي

 است، قواي شوقيه   قواي شوقيه و عامله را قواي محركه خوانده" شفا " شيخ الرئيس در - 1 
  .  است را محركه باعثه و قواي عامله را محركه عامله ناميده
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    :مقدمه سوم
 يعني "تحت المدركه    العامله تحت الشوقيه و الشوقيه": گويند اي دارند كه مي  جملهحكماء

. ء مدركه است ء شوقيه تحت تاثير قوه قوه ء شوقيه است و ء عامله تحت تاثير و نفوذ قوه قوه
انگيزد و ميل را تحريك  ء شوقيه را بر مي است كه قوه  ء مدركه مقصود اين است كه قوه

 ء ء شوقيه است كه قوه  و قوه،گردد كند و مايل مي بيند و بعد دل ياد مي مي  ديدهكنداول  مي
   .گردد كند تا منتهي به عمل مي انگيزد و تحريك مي عامله را بر مي

ء  ولي خود قوه شود، ء عامله ناشي مي هر فعل و عمل اختياري مستقيما و بال واسطه از قوه
ء مدركه است كه  باز قوه رساند، و مي  شته و از قوه به فعلء شوقيه به حركت وادا عامله را قوه

ء  ء شوقيه مبداء قوه ء شوقيه و قوه مبداء قوه  ء مدركه پس قوه. كند ء شوقيه را تحريك مي قوه
 "ء عامله  و به تعبير ديگر قوه. مبداء فعل و عمل خارجي است ء عامله نيز عامله است و قوه

  .آن است " مبداء ابعد "ء مدركه   آن و قوه" مبداء بعيد "شوقيه ء   فعل و قوه"  مبداء قريب
قواي شوقيه   كار قواي مدركه اطالع رساندن و ساير كارهاي اطالعاتي و به حركت در آوردن 

عامله و كار قواي عامله به   است و كار قواي شوقيه به حركت در آوردن و بر انگيختن قواي
 "گويند  از اين رو است كه حكماء مي. است  ز اعضاء بدنحركت در آوردن بدن يا يك عضو ا

   ."والشوقيه تحت المدركه   العامله تحت الشوقيه
كتابي، در   كنيد، در اين بين چشمتان به رو خيابان حركت مي فرض كنيد شما در پياده
ته بحث كه بر روي كتاب نوش  نام كتاب و نام مولف و موضوع. افتد ويترين يك كتابفروشي مي

گيريد  سمت كتاب فروشي رفته و كتاب را مي  كند، سپس به شده است نظر شما را جلب مي
بينيد، آنگاه رغبت خريدن آن كتاب در شما پديد  آن را مي  كنيد و فهرست مطالب و باز مي

  حس ء مدركه در اين مثال قوه. شويد آنرا پرداخت كرده و از آنجا خارج مي  آمده و قيمت
و شوق شما بر   چنين كتابي را به ذهن شما اطالع داده و در اثر اين اطالع ميلوجود  باصره

اين شوق مسير خود را تغيير  در اثر. شود انگيخته شده و انديشه خريدن آن در شما پيدا مي
ء  پس اين قوه. شويد خريده و از آنجا خارج مي داده، به طرف كتاب رفته تا باالخره كتاب را

بر انگيخته است، و اين شوق و اراده بوده كه پا را به سوي  وق را در شمامدركه بوده كه ش
  حركت   مغازه به
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كرده و دست را به جيب  در آورده و زبان را به گفتگو و مذاكره در مورد قيمت كتاب وادار
   .سبب شده است هاي ديگر را برده و انواع ريزه كاري

حيوان فعاليت  تلف كه در وجود انسان يااز آنچه گفته شده معلوم شد كه اين قواي مخ
يعني چنين نيست . يكديگر است  كنند فعاليتشان در عرض يكديگر نيست، بلكه در طول مي

باشند، بلكه آنچه مستقيما اثر دارد قواي عامله   كه همه مستقيما و مشتركا در فعل اثر داشته
 مدركه در قواي شوقيه اثر گذارد و باز قواي قواي عامله اثر مي است و قواي شوقيه در

 ذكر اين نكته الزم است كه در. دهند اي از علل را تشكيل مي در حقيقت سلسله  كند، پس مي
شوقيه و اراده   ميان قواي ادراكي آن چيزي كه از مبادي فعل است يعني آن چيزي كه قواي

ايالت شوقي و حيواني ء خيال تم قوه ء عاقله است، ء خياليه و قوه آورد قوه را به حركت در مي
اين مطلب نيازمند به بحث طوالني است كه . عقالني را  ء عقالني اراده انگيزد و قوه را بر مي

   كلي و انساني" اراده " جزئي و حيواني است و " شوق " اجماال اينكه . اكنون جاي آن نيست
  .است  يهاي تدبير هاي التذاذي و اراده مبداء فعاليت است، شوق مبداء فعاليت

  
  :مقدمه چهارم 
خيال، مرتبه   مرتبه احساس، مرتبه: قواي مدركه به نوبه خود سه يا چهار مرتبه دارند 

  )1(.اند ء واهمه را مرتبه جداگانه گرفته عاقلهبعضي قوه
   

  :مقدمه پنجم
اين معني است   اين نكته واضح است كه اينكه در گذشت گفته شد هر فعلي غايتي دارد به 

 يعني از هر فعل و هر فاعلي ،فعل و يا هر فاعلي غايت خاص مربوطه به خود داردكه هر 
پس اكنون كه شناختيم كه به طور . انتظار داشت  بايست همان غايت مربوط به خود آنرا مي

  مدركه و شوقيه و عامله، و : دسته است كلي قواي وجود انسان چند
  

  :پاورقي
براي .  گفته شود ء مراتب ادراك سخن از اين درباره در اينجا لزومي ندارد كه بيش - 1 

 ه مراجع" معقوالت ثانيه " و مبحث " اتحاد عقل و عاقل و معقول "توضيح بيشتر به مبحث 
  .شود
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اي همان غايت  مختلف دارند بايد توجه شود كه از هر قوه  هر يك از اينها انواع و مدارج
 ء ديگري است مثال ، نه غايتي را كه مربوط به قوهبايست انتظار داشت را مي مربوط به خود او

ء  شوقيه انتظار غايت قوه ء ء شوقيه را داشت، و از قوه توان انتظار غايت قوه ء عامله نمي از قوه
ء مدركه خيالي غايت  مدركه خيالي، و از قوه ء ء مدركه احساس غايت قوه مدركه، و از قوه

ضمنا اين نكته معلوم باشد كه . راي خود غايتي دارداي ب قوه پس هر. ء مدركه عقلي را قوه
است   باشند و معني اينكه فاعل غايت دارد اين ماديه هميشه بين القوه و الفعل مي  قواي فعاله

  .خواهد با تسبيب به غايت خود و فعليت خود برسد كه فاعل مي
  

   :مقدمه ششم
است   ه باشد و ممكنممكن است بين جميع قواي نامبرده هماهنگي و همكاري بود

از انسان صادر شود   مثال ممكن است به وسيله قواي عامله فعلي. هماهنگي كامل نبوده باشد
رغبت و اراده نيز مسبوق به تصويب  و مسبوق به شوق و رغبت و اراده باشد و اين شوق و

روع و بال انسان واقعا گرسنه است، و غذاي سالم و مش  مثال فرض كنيم. عقل و فكر بوده باشد
شود و  اين عمل به وسيله قوه عامله صادر مي. خواهد آن را بخورد مي مانعي هم هست و

است يعني   ميل و رغبت و طبيعت است و با عقل و ادراك و اراده اخالقي نيز همراه موافق با
كامل بين قواي عامله و   در اينگونه موارد هماهنگي. مورد تصويب قوه مدركه نيز هست

كه انسان عملي را از روي اجبار و كراهت   اما گاهي ممكن است. و مدركه بر قرار استشوقيه 
  از ترس جانش كار كند، در اينجا قوه عامله و قوه عاقله در كار هست ولي انجام دهد، مثال

و گاهي . نيست در كار طبق تحقيقي كه در فرق بين شوق و اراده شده است ء شوقيه قوه
مثال انسان به حسب . نباشد  ق شوق و رغبت نيز باشد ولي موافق عقلممكن است عمل مواف

و تفريح بكاهدو به درس و تحصيل   يابد كه مصلحت بر اين است كه از خواب عقل مي
يعني مقتضاي طبع چيزي است و  متمايل است  بيفزايد،ولي طبع او به تفريح و گردش

   .هماهنگي بين قوا نيست  مقتضاي عقل چيز ديگر، پس
ء ديگر  قوه  و گاهي ممكن است يكي از قوا هيچ گونه تحرك و فعاليت نداشته باشد ولي

  بين دو قوه  در اينجا علت ناهماهنگي تناقض و كشمكش. فعاليت داشته باشد
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ديگر است مانند كارهائي كه  ء  نيست، بلكه علت، سكون و ركود يك قوه و يكه تازي قوه
پردازد و هنوز رشد عقلي  را به بازي مي   مثال وقت مدرسهدهد، طفل به حكم طبع انجام مي

   .بازي در اين وقت بر خالف مصلحت است پيدا نكرده است كه بفهمد و بداند
  

   )1(مقدمه هفتم
يكي ما عجله   مااليه الحركه و"در مقدمه اول گفتيم كه غايت به دو معني است، يكي 

غايت بر دو قسم است، يا غايت   گوئيم كه ر مياكنون همين مطلب را به تعبير ديگ. "الحركه 
غايت فعل . و يا غايت فاعل است از نوع حركت باشد فعل استبه شرط آن كه فعل تدريجي و

   و غايت فاعل عبارت،شودما اليه الحركه چيزي كه فعل به او منتهي مي  عبارت است از آن
 و به .الحركه  دهدما عجله مياست از آن چيزي كه فاعل، فعل را به خاطر آن چيز انجام 

القوه   چنان كه درييش گفتيم غايت فاعل آن است كه فاعلكه خود امري بين عبارت ديگر
  .شود به او منتقل مي والفعل است

انسان سه فاعل دارد، ولي در طول يكديگر، كه در  قبال گفتيم كه هر فعل اختياري در
فاعل   و يكي فاعل ء شوقيه فاعل فاعل استقوهو يكي  ء عامله استقوه  حقيقت يكي فاعل قريب

ذكر شده هميشه يك چيز است    اكنون بايد ببينيم آيا غايت اين فاعل هاي.ء مدركه فاعلقوه
كرد و متعدد شد و در چه وقت بين آنها  كند، و اگر اختالف پيدا و يا اختالف پيدا مي

هنگي نيست به چه نحو و به نيست، و آنجا كه هما  هماهنگي هست و در چه وقت هماهنگي
عبارت ديگر آيا در همه موارد همه مبادي فاعلي وجود دارد و قهرا   و به. چه كيفيت است

وجود   غايت همه آنها حاصل شده باشد؟ و يا اينكه در برخي موارد بعضي مبادي  الزم است
ارد حاصل دخالت د دارد و بعضي ديگر وجود ندارد و همواره غايت مبدائي كه مبدائيت و

مبدائيت و دخالت ندارد و عبث به   است و آن غايتي كه حاصل نيست غايت مبدائي است كه
   دخالت ندارد منطبق نيست؟  معني فعلي است كه بر غايت فاعلي كه

  ولي ء عامله با غايت فعل يكي است، حكماء عقيده دارند كه هميشه غايت قوه
  

  :پاورقي
  . مقدمه اول و بعضي مقدمات ديگر اين مقدمه توضيحي است براي - 1
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گاهي غير آن  ء مدركه گاهي عين همان غايت است و ء شوقيه و همچنين قوه  غايت قوه
  .است

عجله الوجود  توضيح مطلب اينكه غايت هر يك از فاعلها همچنان كه گفتيم به معني ما 
 اين فاعلهاي طولي چه هر يك از  اكنون بايد فاعليت هر قوه اي را بشناسيم و بدانيم كه. است

ء عامله  اما فعاليت قوه. دهند منظوري انجام مي  كنند و آن فعاليت را براي چه فعاليتي مي
ء شوقيه عبارت است از بعث و  مفروض و فعاليت قوه حركت  عبارت است از ايجاد همان

  .هء مدركه عبارت است از ايجاد شوق و ميل و اراد فعاليت قوه ء عامله و تحريك قوه
ء  بدانيم كه قوه اكنون كه معني غايت را دانستيم و نوع فعاليت فاعل ها را شناختيم بايد 

شوقيه چرا و به چه منظوري قوه  ء كند و قوه مدركه كه چرا و به چه منظوري ايجاد شوق مي
چرا و به چه منظوري حركت خارجي عضوي را   ء عامله كند و قوه عامله را بعث و تحريك مي

  .كند ميايجاد 
اين نظر كه قواي عامله  پاسخ اين است كه غايت قواي عامله همواره ما اليه الحركه است، از 

ء  ء شوقيه لذت جزئي است و غايت قوه قوه  و اما غايت. انساني در حكم طبايع جماديه است
ء خيال نيز لذت جزئي  توان گفت كه غايت قوه اعتباري مي  خيال تحريك شوق است و به

در   غايت قوه عاقله رسيدن به مصالح كليه راجحه است كه جوانب مختلف سعادت  و اما.است
   .آن مالحظه شده باشد

برسد مثال  خواهد به كمال مناسب خود اي از قوا مي مطلبي كه هست اين است كه هر قوه
پس در حقيقت فعاليت  خواهد به امري برسد كه از آن لذت بيشتر ببرد، ء شوقيه مي قوه
   .چيز شوق دارد  كند براي اينكه چيزي را به وجود بياورد كه به آن مي

   :كنيم هائي ذكر مي  آمده است مثال" منظومه "اكنون مطابق آنچه در 
ممكن است  در اينجا. رويد اي حركت كرده و به نقطه ديگر مي فرض كنيد شما از نقطه

صرفا قرار گرفتن در نقطه   شماحركت شما به يكي از دو منظور بوده باشد، يكي اينكه هدف
 پس آنچه كه به آن شوق داريد فقط ،ايد دوم است زيرا از بودن در نقطه اول خسته شده

هائي كه مردم به اصطالح براي تغيير  كه غالب مسافرت انتقال از مكاني به مكان ديگر است،
  افرت شما به نقطهو گاهي هم علت انتقال و مس. دهند از اين قبيل است مي  آب و هوا انجام

خواهيد  اينكه مي ديگر و به شهري ديگر كاري است كه شرايطش در آنجا فراهم است مانند
  .شخصي را كه در آنجا هست مالقات كنيد
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 در " الحركه -ماالجله  " همان نقطه دوم است، اما " ما اليه الحركه "در اين هر دو مثال  
در مثال دوم چيز ديگري است مغاير با   است ولي " ما اليه الحركه "مثال اول عين همان 

 است و " ماالجله الحركه " عين "ما اليه الحركه  "پس اجماال معلوم شد كه گاهي . آن
  است پس در" ما اليه الحركه "ء عامله همان  قبال گفتيم كه غايت قوه  گاهي غير آن، و چون

ء شوقيه  غايت قوه  ست ولي در مثال دومء عامله يكي ا مثال اول غايت قوه شوقيه و غايت قوه
   .ء عامله متفاوت است و غايت قوه

. گاه ادراك عقلي گردد گاه ادراك خيالي است و از طرف ديگر آن اداراكي كه سبب فعلي مي
 اما ادراك عقلي يعني يك فكر ، ء جزئي ء يك شي ادراك خيالي يعني يك تصور جزئي درباره

مثال گاهي انسان در خود . رويه و تدبير در كار  است بر اعمالكلي كه رسيدن به آن متوقف 
اين يك ادراك جزئي . كنار پنجره رفته و خيابان را تماشا كند  كند كه به رغبتي احساس مي

پنجره  انگيزد و يك عمل جزئي كه همان ايستادن در كنار شوقي را در انسان بر مي  است كه
انديشد و فكر  خود مي ء ت هست كه انسان براي آيندهولي يك وق. زند است از انسان سر مي

بايد فالن علم يا فالن صنعت يا  اي داشته باشد كند كه اگر بخواهد زندگي سعادتمندانه مي
آموختن اين امور در كجا ميسر است و در كجا   انديشد كه فالن هنر را بياموزد و بعد مي
و آنگاه مقدمات و وسايل الزم را تهيه كرده وسائلي نياز دارد  ميسر نيست و به چه مقدمات و

را   در مثال اول مطلوب انسان همان چيزي بود كه آن. رود رشته مطلوب خود مي  و به دنبال
اما در مثال دوم مطلوب انسان چيزي است كه  تصور كرده و سپس به سوي آن حركت كرد،

ن، آن را براي سعادت انسان شود اما امري است كه عقل انسا مي  ها به آن نائل پس از سال
  .برد شمارد و براي رسيدن به آن تدبير و رويه به كار مي مي  الزم و واجب

فرض شده   گويند چيست و چگونه اكنون هنگام آن است كه بدانيم آنچه را كه عبث مي 
اي از قوا بدون غايت و  قوه است كه فعلي بدون هدف و غايت صورت گرفته است؟ آيا واقعا

شود امري نسبي است، يعني  بيهوده ناميده مي عاليت كرده است و يا آنچه كه عبث وهدف ف
ء  ديگر فعاليت نكرده است و ما اثر قوه فعاليت نكرده را از قوه ء اي فعاليت كرده و قوه قوه

   كرده انتظار داريم؟  فعاليت
ء  ل است، اما غايت قوهحاص   است و آن همواره" ما اليه الحركه "ء عامله،  گفتيم كه غايت قوه

غير آن، و در صورت دوم گاهي به غايت   ء عامله است و گاهي شوقيه گاهي عين غايت قوه
  غايت خود برسد يا اين است كه   اگر به. رسد رسد و گاهي نمي خود مي
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. ء متخيله است و يا چيز ديگر هم دخالت دارد قوه  ء عامله مؤثر است تنها قوه اي كه در قوه
 اگر. دارد، آن چيز يا طبع است يا مزاج است و يا خلق و عادت است  چيز ديگر دخالتاگر 

شود، و اگر دو تا  مي   ناميده" عبث "ء شوقيه يكي شد  ء عامله و قوه غايت هر دو يعني قوه
شود، و اگر به غايت خود برسد و  ناميده مي " باطل "ء شوقيه به غايت خود نرسد  باشد و قوه
شود، و اگر چيز ديگر   ناميده مي" گزاف "نداشته باشد   ال چيز ديگر دخالتغير از خي

چيزي كه دخالت دارد از قبيل خلقيات يعني صفات تركيبي اكتسابي است   دخالت دارد و آن
 قصد "است   شود، و اگر آن چيزي كه دخالت دارد طبع يا مزاج  ناميده مي"عاديات  "

  .شود  ناميده مي"ضروري 
  
داده شده است،  اين موارد كه نام عبث و باطل و عادت و گزاف و قصد ضروري به آنهاهمه  

در همه اين موارد اگر دقت كنيم . اينها در واقع نه باطل است و نه عبث و نه گزاف و نه غير
اين امور داده شده، اين است كه اين امور مبداء و فاعل   ها به بينيم علت اينكه اين نام مي

  ء عقالني كند و به ادراك و اراده مبدأشان از تخيل و شوق نفساني تجاوز نمي ارند،عقالني ند
  . رسد نمي

  
بينيم كه  اند نظر كنيم مي آورده پس اگر به اين امور، از نظر علل و مبادئي كه آنها را به وجود

رخي در برخي موارد به غايت خود رسيده و در ب آن علل و مبادي همه داراي غايتند، منتها
  و اما اگر به. اند اند، و به هر حال فعاليتي خالي از غايت نداشته نرسيده موارد به غايت خود

ء عاقله،  يعني قوه اي كه در به وجود آوردن آنها دخالت نداشته است، اين امور از جنبه قوه
پس آن . اساسا منظور نبوده است  بينيم غايت مطلوب حاصل نيست و بلكه نظر كنيم مي

داشته است، و آن چيزي كه غايت نداشته   زي كه در فعل دخالت داشته است غايتچي
  .دخيل نبوده است  فاعليت هم نداشته و در وجود فعل

  
رود عبث و  مي  پس عبث و لغو و بي هدف بودن در يك سلسله از افعال انسان كه گمان 

ي هدف است و از يك عبث و ب بيهوده هستند، امري است نسبي نه مطلق، يعني از يك نظر
ديگر در برخي موارد كه بين قواي مختلف  و يا به تعبير. نظر ديگر مفيد و با هدف

كنند از نظر آن قوائي كه در  در يك جهت فعاليت نمي  ناهماهنگي پديد آمده و همه با هم
  اند آن فعل عبث است، ولي از نظر آن قوائي نداشته  فعل معيني دخالت
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كه دانشجو بايد در   مثال اگر فرض كنيم در آن ساعتي.)1(عبث نيست ندا  كه دخالت داشته
بيفزايد ميل به گردش و تفريح او را  اي بر مراتب علمي خود كالس درس حضور يابد و مرتبه

گردش و تفريح وا دارد، در اينجا بين قواي مختلف   از حضور در كالس درس بازداشته و به
  ء عامله به هدف و غايت خود رسيده است و همه ر چه قوهزيرا گ. است ناهماهنگي بر قرار

اين قوه هيچ فرقي  گردد و از نظر آثاري كه بر فعاليت اين قوه مترتب است بر آن مترتب مي
ء شوقيه  وقت ديگر نيست، و نيز قوه بين گردش و تفريح در اين ساعت و گردش و تفريح در

 اين قوه و آثار اين قوه هيچ فرقي بين اين و از نظر  نيز به هدف و غايت خود رسيده است
ء  قوه  ولي از نظر،نيستزيرا او به هر حال به كمال خود نائل شده است ساعت و ساعت ديگر

را تصويب كند ندارد،   اي كه عقل آن عاقله اين كار بي اثر و بدون نتيجه است، يعني نتيجه
 بزرگتر باز مانده است و به همين يك هدف زيرا به خاطر نيل به يك هدف كوچك و ناچيز از

اي از قوا يا فاعلي  پس در حقيقت چنين نيست كه قوه. خوانيم مي  دليل است كه آن را عبث
بلكه آن  ها كاري را بدون هدف و بدون توجه به مقصد و نتيجه انجام داده باشد،  از فاعل

اند، و آن قوه اي به  گشته  اند به هدف خود نائل قوائي كه فعاليت كرده و فاعل بالفعل شده
پس آن قوه اي . نتواسته است فعاليت كند  هدف خود نرسيده است كه در اثر ضعف و ناتواني

و . است و آن قوه اي كه هدف نداشته فعاليت هم نداشته است  كه فعاليت كرده هدف داشته
و مبدا   ا قريب از لحاظ مبد-رود كه عبث بوده است   كه گمان مي-ديگر فعل مزبور  به تعبير

هدف بوده است، اما وقتي   بعيد داراي هدف و نتيجه بوده است و فقط از نظر مبداء ابعد بي
نداشته است  ابعد در اين فعل اصال دخالت بينيم كه مبدا كنيم مي كه از اين نظر هم دقت مي

   .نه اينكه دخالت داشته است و بي هدف بوده است
است درك    اين اشعار حاجي سبزواري را كه در منظومهتوانيم معاني اكنون به خوبي مي

  :كنيم
  
   مثل الطبائع ذواما حاصله       فغايه لقوه في العضله  

  
 فرد اين  توان نتيجه گرفت كه معناي حكيمانه بودن افعال يك  ضمنا از اينجا مي- 1: پاورقي

اهنگي وجود داشته است كه بين همه قواي او، يعني قواي ادراكي و شوقي و عملي او هم
ء  بر عهده.  چگونه و به چه ترتيب است و اما اينكه راه به وجود آمدن اين هماهنگي. باشد

 " عدل"  علوم اخالقي و تربيتي است و اين هماهنگي همان است كه در اصطالح علماء اخالق
  .ناميده شده است
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  لها مقيسافعله الباطل عد        شوقيه غايتها ان لم تجد

    كان له تخيل وحيدا        لغايتين مبدا بعيداذوا
  للتحرك نهايه ما هو       الالفكر فهوا عبث ان غايه 
  )ء عامله قوه (اي كه در غضله است غايت قوه 
   حاصل است  مانند طبايع جماديه همواره 
  )هيچگاه فاعل از غايت خود تخلف ندارد(

   )رسدبه آن ن (غايت خود را نيابد ء شوقيه اگر قوه
   شود مي  فعل وي نسبت به خودش باطل شمرده

  چيزي كه داراي دو غايت است، ( صاحب دو غايت
   دارند وهشوقيه و عامله غايت جداگان  يعني هر يك از

  وي تنها تخيل باشد  كه مبدا بعيد)ت هر دو هم حاصل اس
  عبث است اگر] آن[ نه فكر، پس از 

   باشد )ركهما اليه الح (حركت   غايت هر دو نهايت
  

  مع طبع او مزاج او خلق فلو       ان ليس اما وحده المبدا او
   سمي بالمجازف اولها      كان مع الخلق فعادي و في 

  يبقي فبالقصد الضروري سما       كاللعب باللحيه عادي و ما
   كل المبادي في الجميع تكتسي       كحركه المريض والتنفس

   غايه كذا انتفت مبدا فكر       غايتها لكن حيث ما ثبت 
  )يعني غايت شوقيه و عامله يكي نباشد (و اگر نه

  تنهائي مبدا است يا اينكه طبع  پس يا تخيل به 
   يا مزاج يا خلق هم دخالت دارد، پس اگر

  يعني آن چيزي كه همراه او است و  (با خلق باشد 
  »عادي«آن فعل  )است  در كار او دخيل است خلق

  )يعني اگر تخيل (شود، و در قسم اول ناميده مي
  شود ناميده مي )گزاف( » مجازف«آن فعل  )باشد  تنها

  شود،  عادي شمرده مي   امثال بازي كردن با ريش
  يعني اگر آنچه با تخيل همراه است  (و باقي
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 طبع يا   به نام،»قصد ضروري« پس آن را )مزاج است
  جميع   مانند حركت مريض و تنفس،

  پوشند  جامه غايت خويش را ميمبادي فعل
  فكري حاصل نيست  لكن آنجا كه مبداء عقالني و

    نيز حاصل نيست )يعني فكري و عقالني(  غايتي اين چنين
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   الهيات بالمعني االخص :مقصد سوم
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   مقدمه
وحدت وي،  در اصطالح حكماء اسالمي مسائل مربوط به خداوند از قبيل اثبات وجود خدا،

و تفويض، خير و شر، صدور   و سلبيه او، عموم و شمول قدرت و مشيتش، جبرصفات ثبوتيه
 " الهيات بالمعني االخص "و مسائل ديگر   كثير از واحد، عوالم كلي وجود و برخي مباحث

  .شود ناميده مي
اين مباحث و   گيرد كه شامل اين اصطالح در مقابل اصطالح الهيات بالمعني االعم قرار مي 

 يا " حكمت الهي "و مجموعا  شوند  ناميده مي" امور عامه "حث ديگر است كه يك عده مبا
   .دهند تشكيل مي  را" فلسفه اولي " يا " حكمت عليا "

به هيچ نوع خاص   امور عامه چنان كه بعدا خواهيم گفت عبارت است از معاني و مفاهيمي كه
ات به آنها نيازمند به اين موجود  و مقوله خاص از موجودات اختصاص ندارد يعني اتصاف

خاص يا نوع خاصي باشد، از قبيل مباحث وجود   نيست كه آن موجود مقوله خاص و يا جنس
 امتناع، ماهيت، قوه و فعل، حدوث و قدم، وحدت و كثرت، علت و و عدم، وجوب و امكان و

   .معلول، جوهر و عرض
و دو فن مستقل به   را نبايد دو علماز نظر حكماء اسالمي امور عامه و الهيات بالمعني االخص 

دهند و موضوع  را تشكيل مي  اين دو قسمت مجموعا فن واحد و علم واحدي. شمار آورد
  يعني با آن ."موجود   موجود بماهو"واحدي دارند كه عبارت است از 
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دارد به مسائل مربوط   رسد الهيات بالمعني االخص از آن جهت كه اختصاص  كه به نظر مي
اند بلكه مسائل آن  جدا و مستقل نشمرده خدا، بايد علم و فن مستقلي شمرده شود، آن رابه 

 است به " موجود بماهو موجود "است و موضوعش  " علم وجود "را جزء علم ديگر كه 
 موجود بما هو "معتقدند كه مسائل الهيات بالمعني االخص جزء احكام  زيرا. اند حساب آورده

 و. ف مسائل رياضي يا طبيعي كه حسابي جداگانه و مستقل دارد است بر خال" موجود
شود،  استنتاج مي  معتقدند كه مسائل الهيات بالمعني االخص مستقيما از مباحث امور عامه

گردد،  مبادي خاص استنتاج مي بر خالف مسائل رياضي و طبيعي كه از يك سلسله اصول و
معني االخص نيز عينا همان روش تحقيق در بال  هم چنان كه روش تحقيق در مسائل الهيات

   .امور عامه است
  :عليهذا الهيات بالمعني االعم شامل دو قسمت است

   امور عامه- 1 
مربوط به خدا و عوالم    كه شامل مباحث" فن مفارقات " يا " الهيات بالمعني االخص " - 2 

  .ماوراء الطبيعي است
 " و "علم اعلي  " بر مجموع اين دو قسمت است، والبته الهيات بالمعني االعم كه مشتمل 

 علم اوسط " مقابل " علم اعلي ". شود مي   نيز ناميده" فلسفه اولي " و "علم ما بعد الطبيعه 
 يعني طبيعيات و " علم ادني " يعني رياضيات و "علم اوسط  " است، " علم ادني " و "

فلسفه   نامند و فلسفه نظري در مقابل  مي" فلسفه نظري " يا " علوم نظري "را  مجموع اينها
  .و علوم عملي است

   :فلسفه نظري مشتمل بر سه قسمت است
   الهيات بالمعني االعم يا علم اعلي- 1 
   . رياضيات يا علم اوسط- 2 
  .  طبيعيات يا علم ادني- 3
  :شود قسم منقسم مي   نيز به نوبه خود به سه" فلسفه عملي "
  . علم اخالق- 1 
  . علم تدبير منزل و اصول خانه داري- 2 
  . علم سياست مدن و تدبير اجتماع- 3 
شعب و   اين گونه تقسيم علم به نظري و عملي و تقسيم هر يك از دو قسم اخير به 

  فالسفه معاصر مغرب ولي حكماء و. هايي ديگر، از ارسطو به يادگار مانده است شاخه
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كتاب هاي روش شناسي  اند كه در  كردهزمين، علوم را به شكلهاي ديگري تقسيم
كه براي علوم هنوز تقسيمي كه   توان گفت مجموعا مي. مسطور است علوممتدولوژي

   .نقص باشد، صورت نگرفته است  مقبوليت عمومي يافته باشد و از هر جهت بي
به علوم و  هاي نظري و عملي، بر طبق تقسيم ارسطوئي ممكن است خود هر يك از رشته

علوم متعددي تقسيم   مستقلي تقسيم شود همچنان كه رياضي و طبيعي هر كدام بهفنون 
 " علم الهي " كه بعد از ارسطو "   علم اعلي"ولي . شوند و رشته هاي گوناگوني دارند مي

دو قسمت متمايز است از نظر حكماي اسالمي علم و  ناميده شده است با اين كه مشتمل بر
  .آيد فن واحدي به حساب مي

چنان كه : است و ثانيا تر از همه علوم كلي: اين علم را از آن جهت علم اعلي خواندند كه اوال 
: نيازمندند و او از آنها بي نياز است و ثانيا  در محل خود ثابت شده است علوم ديگر به آن

يعني . ء اين علم، معاني و مفاهيمي مادي نيستند نيستند استفاده معاني و مفاهيم مورد
است، و به   آنها انحصاري به ماديات ندارد و به عالوه مستقيما از ماديات گرفته نشده  اديقمص

و به اصطالح معقول  باشند عبارت ديگر اين معاني تصويرات مستقيم اشياء مادي نمي
در اين علم است كه : رابعا. شده است  اند نه معقول اولي و همه اينها در امور عامه بيان ثانوي

عقول قاهره،  شود، بحث واجب الوجود، جستجو و اثبات مي و اسباب و علل اوليه وجودمبادي 
عليهذا . زمان در شأن اين علم است آنها و ماده المواد، بلكه حتي حركتالبته حركت جوهري

شود اعلي و اشرف و اقدمند از موجوداتي كه  اثبات مي موجوداتي كه در اين علم وجود آنها
   .شوند ديگر اثبات مي  شكلدر علوم ديگر به 

 در زبان عربي "الطبيعه   ما بعد"كلمه . شود  نيز ناميده مي" ما بعد الطبيعه "اين علم، 
لغتي است يوناني، بنابر مشهور نام و اصطالح    است كه" متا فيزيك "ترجمه مستقيم كلمه 

  .ن علم گذاشته شدوسيله شاگردان و شارحان كالم وي روي اي  متا فيزيك بعد از ارسطو به
حقايق و علومي كه   از مجموع آنچه تاكنون گفتيم معلوم شد كه از نظر قدما، حكمت، يعني 

شود به حكمت نظري و حكمت  مي  قابل دريافت با نيروي عقل است، در وهله اول منقسم
، و " حكمت عليا " يا " حكمت الهي "به  شود عملي، حكمت نظري به نوبه خود منقسم مي

. " حكمت سفلي " يا " حكمت طبيعي "، و "حكمت وسطي  " يا "كمت رياضي  ح"
   " فلسفه ما بعد الطبيعه "، " علم كلي "، " علم اعلي " حكمت الهي،
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داراي دو   الهيات بالمعني االعم. شود  نيز ناميده مي" الهيات بالمعني االعم "  و همچنين
ضرورت و امكان و امتناع،  وجود و عدم، كه شامل مباحث " امور عامه "بخش : بخش است

ماهيت، علت و معلول است و ملحق بر اين بخش  قدم و حدوث، وحدت و كثرت، قوه و فعل،
  و بخش الهيات. اعراض، و حقيقت جسم طبيعي و برخي مباحث ديگر است مباحث جواهر و

  .كند بالمعني االخص كه درباره خدا و صفات و افعال خدا بحث مي
نامند و چرا مجموع را  مي  ا جاي يك پرسش هست و آن اينكه چرا اين علم را الهياتدر اينج 

الهيات بالمعني «صفاي و افعال باري را  الهيات بالمعني االعم و بخش مخصوص به ذات و
   ؟نامند  مي»االخص

ما  وجه روشني دارد، ا،اند اين كه مباحث مربوط به ذات، صفات و افعال خدا را الهيات ناميده
  . سئوالي است كه بايد بدان پاسخ گفت،نامند اين كه چرا مجموع فلسفه اولي را الهيات مي

 در -نامند،  مي  اين كه همه فلسفه اولي را حكمت الهي يا الهيات: ممكن است گفته شود 
به اسم جزء است، يعني از    صرفا از باب تسميه كل-مقابل حكمت طبيعي و حكمت رياضي 

  .ذات و صفات و افعال الهي است ء شي از مباحث اين علم، دربارهآن نظر كه بخ
را وضع   تواند وجه صحيحي باشد، ولي خود حكماي اسالمي كه اين اصطالح اين وجه، مي 

  :دارند مي اند، ملتزم به آن نيستند، و وجه ديگري براي آن ابراز كرده
تاريخي، سرچشمه   از يك غلط، صرفا" الهيات "ناميدن فلسفه اولي به : گويند برخي مي 

   :گيرد، و آن اين است مي
شاگردانش رسيد،   در مجموعه فلسفه ارسطو، كه بعدها به دست شاگرادان او و شاگردان

گرفته بود، و از طرفي هم، خود ارسطو  فلسفه اولي به حسب ترتيب، بعد از طبيعيات قرار
 ... و از اين قبيل نامها" علم كلي " يا  و" علم اعلي "يا  " فلسفه اولي "هيچ نامي از قبيل 

اين كه بي نام   از اين رو اين قسمت به مناسبت. اين بخش از فلسفه خود، ننهاده بود  بر روي
از بخش طبيعيات قرار گرفت، با  بود و هنگام تدوين معارف فلسفي ارسطو از نظر ترتيب بعد

 "ه شد، در دوره اسالم اين كلمه به  خواند"علم طبيعت   ما بعد" يعني " متا فيزيك "نام 
 "   كلمه" ما بعد الطبيعه " ترجمه شد و تدريجا در عرف عام به جاي كلمه "  ما بعد الطبيعه
   . استعمال شد"مأوراء الطبيعه 

  ٢٩٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

كه در  يعني حقايقي ،" مجردات " مساوي است با كلمه " ماوراء الطبيعه "مفهوم كلمه 
   .اند  قرار گرفته"از طبيعت    قبل": عتو يا به قول ابن سيناماوراء الطبيعه و بعد از طبي

 و يا " علم الهي " حكماي اسالمي، به تبعيت از همين غلط، نام فلسفه اولي را به طور كلي،
كردند كه فقط بخش مختصري از اين علم،   ، خواندند، اما از سوي ديگر مشاهده" الهيات "

از اين رو اين . ست، والهيات واقعي، تنها همين بخش استا  درباره ذات، صفات و افعال الهي
الهيات  جزئي از قسمتي بود كه قبال آن را الهيات خوانده و ترجمه كرده بودند،  بخش را كه

  :ناميدند، و طبعا اين كلمه، دو اصطالح پيدا كرد
   .ستاستعمال شده ا  به معني حقيقي خود،" الهيات "كه در آن كلمه :  اصطالح خاص- 1 
  .تاريخي كه هيچ وجه معقولي نداشته، جز پيروي از يك ترجمه غلط:  اصطالح عام- 2
ناشي از يك غلط   را به الهيات صرفا" فلسفه اولي "اين خالصه نظر كساني بود كه ناميدن  

دوره بعد از ارسطو و قبل از اسالم به  اكنون بدون اين كه منكر آن غلط تاريخي، در. دانند مي
كه حكماي اسالمي، در اينجا وجه ديگري ذكر   گوئيم در اين جا همين قدر ميشويم، 

، از نظر آنان، نه يك تبعيت كور كورانه از " الهيات "  كنند و ناميدن اين علم به نام مي
  .است، و نه از باب تسميه كل به اسم جز است هاي غلط ترجمه

مذكور است، در   بوعلي و مالصدرا:اين حكماء همچنان كه در كلمات بزرگانشان از قبيل 
   :اند چنين گفته الهي رياضي و طبيعي،: مقام تقسيم حكمت نظري به سه قسم

هم به حسب   كند از اموري كه به حسب مفهوم و مصداق، يعني حكمت نظري، يا بحث مي
هم به حسب حد و به  خارج و هم به حسب ذهن، و به تعبير ديگر هم به حسب واقع و

 مشروط و نيازمند به ماده ،مفهوم هم به حسب وجود و هم به حسب ماهيت: رعبارت ديگ
واقعيت نيازمند به ماده است ولي به حسب مفهوم و  است، يا به حسب مصداق و وجود و

ء است، و يا آن كه هم به حسب مصداق و هم به حسب مفهوم،  ماده ذهن و حد، بي نياز از
  .ده استبي نياز و غير مشروط به ما مستغني و

  است، و   ء به حسب مفهوم و ذهن، مشروط و نيازمند به ماده كه شي: اما قسم چهارم 
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  .به حسب مصداق و وجود خارجي بي نياز باشد، عقال متصور نيست
محضند يعني   يا مادي: شود از اين روي مجموع اموري كه در علوم نظري از آنها بحث مي 

و يا اين كه ذهنا و . ناميم مي  ند، اينها را طبيعياتمصداقا و مفهوما مشروط به ماده هست
 " الهيات "آنها را . و غير مشروط به ماده هستند بي نياز )يعني، مفهوما و مصداقا (خارجا

  .ناميم مي
خاصي است غير از    ناميده شدن فلسفه اولي، معني و اصطالح" الهي "از نظر اين فالسفه،  

 "الهيات "بر طبق آن،  مربوط به خدا و صفات خدامعني و اصطالحي كه مباحث خاص 
شود و لهذا  به اشتراك لفظي اطالق مي شوند، لفظ الهيات در اين دو مورد ناميده مي

بديهي است كه اطالق يك لفظ به دو . الهيات به معني اخص گويند الهيات به معني اعم و مي
  اطالق لفظ الهيات به. هد بودديگري اعم باشد جز به اشتراك لفظي نخوا معني كه يكي از

به خدا و  مباحث الهيات بالمعني االخص وجه روشني دارد، مباحث اين فن همه مربوط
 بشرط "منزه و به اصطالح  صفات خدا و عقول و باالخره امور مجرد از ماده يعني امور مبرا و

  .است  از ماده"ال 
است كه اين امور غير   گر است، و آن ايناما اطالق الهيات به مباحث فلسفه اولي به اعتبار دي

ء امور  اگر گفته شد و كه فلسفه اولي درباره  از ماده است، احيانا" البه شرط "مشروط يعني 
همين معني مورد نظر است، يعني امور غير مشروط به ماده، نه  كند باز  بحث مي" مجرده "

 "   و هم در كلمه" الهي "كلمه وجود اين دو اصطالح در . به غير مادي بودن امور مشروط
  . نبايد ما را به اشتباه بياندازد"مجرد 

 " مجردات " و يا "الهيات  "پس بنا بر آنچه گفته شد الهيات بالمعني االعم را از آن جهت  
 به معني غير مشروط -حقايقي هستند مجرد از ماده   ناميم كه  مي" ماوراء الطبيعه "و احيانا 
، هم در حد و مفهوم و هم " ال بشرط از ماده "ديگر حقايقي هستند   عبارت و به -به ماده 
امكان و  و مصداق، از قبيل مفاهيم وجود و عدم، و وحدت و كثرت، و وجوب و در وجود

 ولي در ميان اموري ...و غيره  امتناع، و حدوث و قدم، و علت و معلول، و متناهي و نامتناهي
 بشرط "اي حقايق هستند، كه اين حقايق،  پاره شود ا بحث ميه كه در علم الهي درباره آن

   .باشند ، از ماده مي"ال
مجرده و ماوراء   بنابراين، از نظر حكماي اسالمي، تمام فلسفه اولي، بحث درباره حقايق

  درباره حقايق مبري و منزه   الطبيعي است، ولي نه به معناي اين كه همه آنها، بحث
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آنها بحث درباره حقايقي است كه آن حقايق،    به اين معني است كه همهبلكه. از ماديت است
حسب حد و مفهوم، مخلوط و مشروط و نيازمند به ماديات   به حسب وجود خارجي و هم به

  .كند بخشي از آن، درباره حقايق مبري و منزه از ماديت بحث مي نيست، و فقط
كه به نام فلسفه   موضوع آن علمي: لوم شدگذشته از تسميه و وجه تسميه ها، به هر حال مع 

 است، در اين "بماهو موجود   موجود" ،شود  خوانده مي...اولي و يا علم الهي و يا هر نام ديگر
ء اثبات وجود  بخشي از اين علم، درباره  شود، بلكه ء خدا بحث نمي علم منحصرا درباره

 فرض قبول وجود خداوند "وي است با اين علم، مسا: اند كرده  و اين كه برخي گمان. خداست
صد غلط  ، صد در" فرض قبول اين علم "قبول وجود خداوند نيز، مساوي است با   ، فرض"

   .است
ولي در مساله اثبات  ممكن است كساني، اين علم را به عنوان يك علم، قبول داشته باشند،

اوند را قبول داشته كساني وجود خد  وجود خدا جانب منفي را بگيرند، و هم ممكن است
  .علم معتبر، منكر باشند  باشند، اما اين علم را به عنوان يك

اشتباه جدي    و وجه تسميه آن منشاء يك" متا فيزيك "عدم درك صحيح معناي لفظ  
آنها وقتي كه به نام قديمي اين  .براي افراد زيادي از مترجمان و مفكران اروپائي گرديده است

 است " ماوراء الطبيعه "كه واقعا معني اين كلمه   برخوردند و پنداشتندعلم يعني متا فيزيك
مجردات و بحث در آن را بحث درباره اموري كه خارج از طبيعت وجود   و لهذا اين علم را علم

انكار اين علم، و  تلقي كردند از اين رو انكار خدا و مجردات را مساوي با انكار اين علم، و دارند
  . را مساوي با انكار خدا دانستندانكار اين علم

اند كه  كرده  مطلب ديگري كه در اين اشتباه تاثير داشته است اين است كه برخي گمان 
 و حال آنكه موضوع اين ،  يعني نامحدود، يعني خدا است" موجود مطلق "موضوع اين علم 

ء موجود  رهيعني در اين علم بحث دربا ،" موجود مطلق " است نه " مطلق موجود "علم 
از آن جهت كه موجود خاص است، يعني نه از آن   است از آن جهت كه موجود است، نه

مجرد، جوهر است يا عرض، متغير است يا ثابت، و نه از هيچ جهت  جهت كه مادي است يا
قابل   ديگر موجودات از اين جهت كه موجودند احكام و آثار و تقسيماتي دارند كه  خاص

ندارد كه مابراي بررسي آن احكام و آثار و تقسيمات قبال اصول   لزوميبررسي است و هيچ
   .را پذيرفته باشيم  الهي يا مادي
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  امور عامه
قسمت است   دهد و همين  تشكيل مي" امور عامه "ء علم الهي را  گفتيم كه قسمت عمده 

 " امور عامه "اكنون ببينيم  .كه پايه و مبناي قسمت دوم يعني الهيات بالمعني االخص است
  چيست؟

و اين كه سلسله  البته تحقيق در امور عامه و اين كه اينها چگونه معاني و مفاهيمي هستند 
نه محسوس، معقول ثانويند نه  معاني بسيطند نه مركب، بديهي هستند نه نظري، معقولند

ت كه اين كه تعريف امور عامه چيست؟ مسائلي اس و )1 (معقول اولي، كلي هستند نه جزئي
ما در اين جا به مناسب بحث فقط يك جهت را  .آنها را بررسي كرد در خود امور عامه بايد

آن عموم و شمول آنها است، يعني عدم اختصاص آنها به مقوله  دهيم و مورد نظر قرار مي
   .شوند خاص و يا نوع خاص و به همين جهت امور عامه ناميده مي  خاص يا جنس

كنيم بر  اثبات مي دهيم و براي آنها حكامي كه ما به اشياء نسبت ميتوضيح اين كه صفات و ا
  :دو قسم است

آنها هستند كه   يعني صفاتي كه آن اشياء از اين جهت متصف به: " صفات خاصه " - 1 
استقامت و انحناء براي خط، و   مثال صفت. باشند داراي تعين خاص و تعريف خاص مي

ثابت است كه خط كميت اتصالي جسماني است، و   جهتحركت و سكون براي جسم، از اين 
اول و رتبه اول خط حالت  به عبارت ديگر در درجه. گانه است  جسم، جوهر قابل ابعاد سه

اتصالي جسماني است مستقيم يا منحني   كميت اتصالي را دارد و به موجب اين كه كميت
و يا كم متصل  س كيف است نيستمثال از جن" كم "  بنابراين موجودي كه از جنس. است

است و   نه مستقيم و يا كم متصل جسماني نيستمثال از نوع زمان است است  نيستكم منفصل
حرارت و برودت و يا   همچنين است. نه منحني، زيرا موضوع اين صفات در او موجود نيست

  .حركت و سكون براي جسم
صفات را دارا   موجودند، آن يعني صفاتي كه اشياء از آن جهت كه " صفات عامه " - 2 

  نيست، هر  در مورد اين صفات تعين خاص و تعريف خاص شرط. هستند
  

  :پاورقي
 صورت شخصي   يعني تصوري كه انسان از اين امور دارد همواره به صورت كلي است نه- 1 

  . و جزئي

  ٣٠٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ء   هر شي به عبارت ديگر.باشد موجودي داراي هر تعين و هر تعريفي باشد متصف به آنها مي
ء موجود شد و در رديف  كه يك شي  بدون استثناء، قابل توصيف به آنها است و همين

توان وحدت و كثرت، وجوب  جمله اين صفات مي از. پذيرد موجودات در آمد آن صفت را مي
نام برد يعني هر چيزي يا واحد است يا كثير، يا واجب است يا  و امكان، حدوث و قدم را

  . است يا حادث، يا بالقوه است يا بالفعل، يا علت است يا معلولقديم  ممكن، يا
  

   لغت فلسفه 
قاعده زبان عربي در   كلمه فلسفه يك لغت معرب است، يعني لغتي است غير عربي كه تحت

 در لغت )1 (" سوفيا ". يوناني است  ريشه اين لغت. آمده و وزن عربي به آن داده شده است
در يونان گروهي به . به معني دانشور است )2 (" سوفيست " و. تيوناني به معني دانش اس

خاصي داشتند، گروهي ديگر كه  اند و معروفند، آنها عقائد و آراء خوانده شده  همين اسم
كه فروتني كرده باشند، خود را سوفيست و   عقائدي برضد عقايد اين عده داشتند براي اين

 خواندند، سقراط و " دوست دار دانش "يعني  )3("يا فيالسوف "دانشور نخوانده بلكه خود را 
بودند، ولي   دسته اول منكر حقيقت و احيانا منكر واقعيت. اند و ارسطو از اين دسته  افالطون

 "از آن به بعد . هست، بودند  دسته دوم معترف به واقعيت و امكان شناخت آن، چنان كه
 فيالسوفي "در زبان عربي . ي شناخته شد گر"   سوفيست"ء مقابل   گري نقطه"فيالسوفي 

   . گري را سفسطه خواندند"سوفيست  " گري را فلسفه و "
دهد  دانش را مي  هر چند كلمه فلسفه متضمن نوعي تواضع است و در اصل مفهوم دوستداري

مجموع دانشهاي ارسطوئي   فلسفه ارسطو شامل. ولي در اصطالح به معني مطلق دانش است
  .ها بود در همه زمينه

معرفت بشري اطالق  اين لغت در اصطالح فالسفه، از قديم تا قرون جديد به مطلق دانش و 
  عليهذا .شد، البته دانش و معرفتهاي كلي و استداللي و عقلي مي
  

 : پاورقي
–1. ������   

2. ��������� 
3. ����������� 
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دين از قبيل فقه و    علوم تمام علوم ادبي از قبيل تاريخ و لغت و دستور زبان و همچنين
كه جزء علوم طبيعي است به   حتي علم پزشكي به اعتبار اين. اصول از فلسفه خارج بود

   .شد عنوان يك رشته از فلسفه طبيعي از آن ياد مي
  

   فلسفه و علم
جانشين   در عصر جديد كه تحولي در روش و سبك تحقيق علمي رخ داد و روش تجربي

كه با روش عيني و  اي از دانشمندان آن دسته از علوم را  شد، عدهروش قياسي و استداللي
را كه قابل تحقيق تجربي  ديگر علوم   نهادند و آن دسته" علم "تجربي قابل تحقيق بود نام 

فلسفه و علم دو مفهوم جداگانه يافتند و در   و از اين پس.  خواندند" فلسفه "نبود آنها را 
 "علم اعلي، اخالق، منطق، زيبائي شناسي، سياست، تحت عنوان  .مقابل يكديگر قرار گرفتند

است ولي    باقي ماند و اما علوم طبيعي عموما و همچنين رياضيات گرچه استداللي"  فلسفه
عليهذا كلمه فلسفه . شد  از آنها ياد" علم "باشد تحت عنوان  چون قابل آزمايش عملي مي

از آن تاريخ ديگر مجموع معارف  محدود، وكه در گذشته عموم و شمول بيشتري داشت 
   .شود بشري تحت عنوان فلسفه ياد نمي

و معارف بشري   اي از علوم در اين تحول دو جريان رخ داد يكي اين كه روش تحقيق در پاره
مجموع معارف عقلي و   تغيير كرد و ديگر اين كه لغت فلسفه كه اصطالح شده بود براي

   . محدودتري پيدا كردعلمي بشر اصطالح جديدتر و
شود كه علوم در  مي در اين جا براي افراد زيادي اين اشتباه پيش آمده است و مرتبا تكرار

رفت و هر اندازه علوم  شمار مي  اي از فلسفه بود و فلسفه به منزله پدر علوم به سابق شعبه
شوند  پدر خارج ميشوند و از تحت قيوميت  مي  رشد و تكامل يافتند مانند فرزنداني كه بالغ

اند كه واقعا  خارج شده مستقل گشتند، اين عده گمان كرده  از تحت نفوذ و قيوميت فلسفه
 شوند سابقا جزء  صورت گرفته است و اين چيزها كه امروز علم ناميده مي"   تجزيه"يك نوع 

را باز خويش   روند و استقالل شده و امروز ديگر جزء فلسفه به شمار نمي فلسفه محسوب مي
  .اند يافته

   .اند اشتباه گرفته " تجزيه "اين گمان، بي اساس است اين اشخاص يك تغيير نام را با  
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رفت و نام آن فن  مي اند اين علوم در گذشته جزء يك علم و يك فن به شمار اينان پنداشته
ند علم شد كه تحت نام فلسفه ياد مي  در گذشته علومي. فلسفه بود و اين اشتباه محض است

شدند و ممكن نبود تلقي شوند،  نبود تلقي نمي  شدند و ممكن واحد و فن واحد تلقي نمي
بزرگ به شمار آيد و همه علوم الهي و رياضي و طبيعي و   چنين نبود كه فلسفه يك علم

ها و  هاي آن يك علم به شمار آيد و تدريجا آن بخش ها و بخش شعبه  حتي علوم عملي
  . علوم مستقل درآيندصورت  ها به شعبه

كه بود در   در قديم نيز استقالل هر يك از علوم رياضي و طبيعي و غيره محرز بود چيزي 
مفهوم و معني مصطلح اين كلمه   بود و در جديد" معرفت "قديم لغت فلسفه مرادف بالغت 

د و ش كم و بيش با يك متد و روش تحقيق مي  تغيير كرد، ديگر اين كه در قديم همه علوم
و به هر حال جدا شدن علوم از فلسفه معني ندارد، اين درست  بعدا متدها و روشها تغيير كرد

و   در طول تاريخ به معني انسان به كار برده شود" تن "كه فرض كنيم كلمه   مثل اين است
گردن به پائين  سپس اصطالح تغيير كند و اين كلمه فقط در مورد قسمتي از بدن يعني از

و ميان سر و بدنش جدائي   گاه كسي گمان كند كه انسان تجزيه شده است  شود، آناستعمال
 "مثل اين است كه مثال در يك زمان كلمه  و. افتاده و سر انسان از تن او مستقل شده است

ايران به كار برده باشند و بعد اين كلمه اختصاص يابد به يكي   را در مورد همه كشور"فارس 
شده  گاه كسي گمان كند ايران تجزيه شده است و استان فارس از ايران جدا آن ،ها از استان

  .است
يك پيوند و   مسئله تمايز علوم و دسته بندي مسائل و اين كه آيا واقعا مسائل هر علمي 

جزء يك خانواده به شمار  خويشاوندي نزديك نظير برادري و خواهري با يكديگر دارند و
مسائل علم ديگر بيگانه مطلق به  دارند و با  گر گاهي پيوند فاميليروند و با مسائل علم دي مي

اي  ها و پيوندها همه قراردادي است؟ مسئله قرابت  روند، و يا چنين نيست و اين شمار مي
   .)1(توانيم وارد بحث آن شويم نمي است كه در اين جا

روابط تقسيم    به همينحكماء و فالسفه از قديم متوجه اين روابط بوده و علوم را با توجه
موضوعاتي نظير معادن و گياه و  و لهذا ممكن نيست كه علوم طبيعي را كه از. اند بندي كرده

 موجود بما هو "بدانند كه موضوع آن علم   كنند داخل در علمي حيوان و انسان بحث مي
  ."موجود است 

  
  : پاورقي

  .  هفتم سوم مقدمه مقاله جلد " اصول فلسفه و روش رئاليسم " رجوع شود به - 1
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  فلسفه علمي  
روش تجربي  يك عده از دانشمندان جديد يك باره هر سبك و روشي را غير از سبك و 

تجربه خارج بود و هنوز تحت   مردود شمردند و از اين رو آن قسمت از علوم را كه از دسترس
 هست علم است، فلسفه نظر اين دسته هر چه از. عنوان فلسفه باقي بود بي اعتبار دانستند

  .وجود ندارد
پرسشهاي انديشه  هاي علوم طبعا بسياري از ولي بديهي است كه قناعت كردن به فرآورده 

  .گذارد بشري را بال جواب مي
طرفي متكي به  اي افتادند كه از از اين رو برخي دانشمندان به فكر تدوين و تاسيس فلسفه 

عمومي باشد كه بشر پاسخ  سلسله سئواالت كلي وعلوم باشد و از طرف ديگر پاسخگوي آن 
كه ممكن است از مجموع مسائلي كه در  ء معتقد شدند اين عده. خواهد ها را از فلسفه مي آن

هاي كلي و عمومي استنباط نمود كه از قلمرو  قاعده  شود يك سلسله علوم مختلف اثبات مي
 " به وجود آورد "اي   فلسفه"ترتيب تر باشد و به اين  و عمومي تر و هر يك از علوم وسيع

و عمومي    يعني از طرفي رنگ فلسفه دارد زيرا مانند فلسفه الهي و علم اعلي، كلي،علمي
   .)1(علوم است  است و از طرف ديگر علمي است زيرا متكي به مسائل اثبات شده

   .)3 (انگلسي فيلسوف معروف قرن نوزدهم از اين كسان است) 2(هربارت سپنسر 
علمي نيافته است   برخي ديگر فلسفه را مساوي فرضيه دانستند و هر قرضيه مادامي كه ثبوت

 است و همين كه عمل و آزمايش "   فلسفه"و تجربه آن را تائيد نكرده و در حد فرضيه است 
  .)4( است" علم "آن را تائيد كرد 

گفتند،  عملي مي  ها علومبرخي ديگر فلسفه را محدود كردند به آن چيزها كه در قديم به آن 
است و فلسفه، حكمت و خردمندي    علم دانستن": ها گفتند همين. يعني علم چگونه زيستن

  .)5(است 
  تواند مي  حقيقت اين است كه آن چه به نام فلسفه علمي ناميده شده است نه 

  
  :پاورقي

 "حكمت در اروپا  سير " ويل دورانت و به " تاريخ فلسفه " رجوع شود به مقدمه - 2 و 1 
  .جلد سوم

 2. ������� ������� 
  .  ويل دورانت" تاريخ فلسفه " مقدمه - 5و 4 
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به علوم بدون دخالت  تواند تنها با اتكاء هاي فلسفي ذهن باشد و نه مي  جواب گوي پرسش
  .ايستد ء علوم روي پاي خود به اصولي ديگر خارج از حوزه

عملي فقط    همچنين فلسفه را محدود كردن به حكمتهاي علوم را فلسفه ناميدن و فرضيه 
ها پاسخ گوي  هيچ يك از اين .توجيهي است براي اين كه لغت فلسفه مورد استفاده قرار گيرد

   .نياز فلسفي بشر نيست
رو گردانيدن از فلسفه  آيد كه علت اين همه اعراض و در اين جا طبعا اين پرسش پيش مي

عجيبي كه در اروپا از حكمت ما بعد   اض و رو گردانيدنچيست؟ حقيقت اين است كه اعر
حكمت الهي غرب است و اين بحث دامنه درازي دارد كه   الطبيعه شد معلول ضعف و نارسائي

   .به آن نيست  فعال مجال پرداختن
تزلزل پذير   هاي محكمي يافته است كه به هيچ وجه حكمت الهي اسالمي آن چنان پايه

حكمت الهي ترديد كنيم آنگاه  يچ لزومي ندارد كه در ارزش علم اعلي واز نظر ما ه. نيست
  .)1(جهائي نرسيم  اي در بيابان بي آب بدويم و به مانند تشنه

  
  :پاورقي

نسبت اين دو با يكديگر   و تعريف هر يك از آنها و" علم " و " فلسفه " بررسي مسئله - 1 
با تفصيل بيشتر بحث گرديده است از  هيدو تاريخچه تطور فلسفه، در آثار ديگر استاد ش

 و نيز در بخش فلسفه از "اصول فلسفه و روش رئاليسم  "جمله در پاورقي هاي مقاله اول 
  با علوم اسالمي    آشنائي"مجموعه 
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  خدا شناسي
اثبات خدا از   شويم مسئله اي كه در الهيات بمعني االخص با آن مواجه مي اولين مسئله 

طريق فلسفه به اثبات وجود خدا  مقدمتا بايد بدانيم كه در اين جا فقط از. طريق فلسفه است
  .هاي ديگر پردازيم نه از راه مي

راه به وجود   البته بشر تنها از طريق فلسفه در جستجوي خدا نبوده است و تنها از اين 
  .ستاين مقصود داشته ا  هاي ديگري نيز براي وصول به خداوند پي نبرده است بلكه راه

  

  . راه دل و ضمير يا راه فطرت و حس خداجوئي- ١ 
عقل تعقيب و   بشر همه چيز را به وسيله عقل درك نكرده است و همه چيز را هم به حكم 

دسترسي بشر قرار داده است  جستجو ننموده، آن چه عقل و علم و كاوشهاي آگاهانه در
ت راهنمائي فكر و انديشه قسمت تدبيري تح  هاي هاي بشري است و فعاليت قسمتي از يافته

   .رود شمار مي  كمي از فعاليتهاي انساني به
ضمير و وجدان   هاي او به حكم غريزه و نداي هاي بشر و بسياري از فعاليت بسياري از يافته

  بالخصوص  هاي حيوان ها و فعاليت است، همچنان كه تقريبا همه يافته
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استدالل و تجربه و  گز از راه عقل و علم وزنبور عسل هر.  حشرات به حكم غريزه است
در انسان، لبهاي كودك . نياموخته است آزمايش و تعليم و تعلم عمليات حيرت انگيز خود را

حيوان و . كند قبلي در جستجوي پستان مادر حركت مي  درآغاز تولد بدون فكر و انديشه
علم باشند به سوي جنس مخالف آن كه نيازمند به تذكر و تعليم و ت  انسان پس از بلوغ بدون

   .گردد روح انسان هر چند وحشي باشد مجذوب زيبائي و جمال مي. شوند مي  جذب
فرضا . دارد فطرت خداجوئي و خداطلبي و خداستائي و خداپرستي در عمق وجدان بشر وجود

   .كند انتخاب مي خداي يگانه را نيابد موجود ديگري به جاي او براي اين كار
خداپرستي  ن كريم اولين كتابي است كه مسئله فطرت خداجوئي و خداطلبي وظاهرا قرآ

  :انسان را به طور صريح عنوان كرده است
   »حنيفا فطره اهللا التي فطر الناس عليها   فاقم وجهك للذين « 
  

كرده است افراد  شناسان جاي بسيار شايسته اي پيدا امروز اين مسئله در ميان فالسفه و روان
برگسون، يونگ و غير هم از آن دفاع  ظير اينشتاين، ويليام جيمز، الكسيس كارل،بزرگي ن

  )2(به آن نيست  اند، كه در اينجا مجال پرداختن كرده
  

   : راه خلقت يا راه آثار- ٢ 
شود به  جهان روبرو مي انسان كه با. جهان و مخلوقات همواره آينه خدا نماي بشر بوده است

اش متوجه واجب  مختلف انديشه   كه در او هست از سه جهتحكم قدرت تعقل و تفكري
   .كنيم آنها اشاره مي به گردد و ما به طور اجمال واختصار الوجود مي

مربوبيت را در  نگرد داغ حدوث و تغيير و  بشر به هر موجودي از موجودات جهان مي-الف 
   و "ر پديدا "بيند برخي اشياء  در نظر اول كه مي. بيند پيشاني او مي

  : پاورقي
  30 آيه - سوره روم - 1
  . " اصول فلسفه و روش رئاليسم "رجوع شود به جلد پنجم  -2
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شود كه  بديهي عقل متوجه مي  ، به حكم" مرعوب و مسخرند " و " متغير " و " حادث "
 و برد، تحت تسلط راند و جلو مي آورد، مي مي برد و نيرو يا نيروهائي هست كه اين اشياء را مي

خواهد برخي حوادث را با برخي ديگر توجيه كند، يعني  نظر مي  قدرت خويش دارد، در اين
 ولي .كند آورنده، راننده، جلو برنده، مسلط و مدبر و مربي بعضي ديگر فرض مي برخي را پديد

او را پديد آورنده   شود كه هر چه در جهان است چنين است، هر چيزي كه تدريجا متوجه مي
 " و " پديدار "او نيز به نوبه خود  بيند كند، مي ه و مدبر و مربي چيز ديگر فرض ميو رانند

 در اين وقت است كه تمام جهان را با همه اجزاء و همه .  است" مربوب " و "رانده شده 
كه   بيند و اين جا است آنها هست يك واحد پديدار، و يك واحد مربوب، مي  روابطي كه ميان

ها  ء همه پديده آورنده اي هست كه رب العالمين و پديد ه دست قدرت يگانهشود ك متوجه مي
  .است

منظور بيان كرده   قرآن كريم داستان ابراهيم را در آغاز رشد عقلي وي براي افاده همين 
  :فرمايد است آنجا كه مي

  
الليل فلماجن عليه   و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات و األرض و ليكون من الموقنين«  

فلما رأي القمر بازعا قال هذا ربي،  فلين،×رأي كوكب، قال هذا ربي فلما افل قال ال احب ا
من القوم الضالين فلما رأي الشمس بازغه قال هذا   فلما افل قال لئن لم يهدني ربي عكونن

 ء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر افلت قال يا قوم اني بري ربي، هذا اكبر، فلما
  »سموات واالرض حنيفا و ما انا من المشركين ال
  

  تشكيالت  يكي ازمسائل فوق العاده قابل توجه براي بشر وجود نظامات و-ب 
  

  :پاورقي
 و بدينسان به ابراهيم ملكوت آسمان ها و زمين را بنمايانيم تا كه از ": رجمهت [71 – 74انعام آيه  -  1

 است  اي را ديده گفت اين ي شب او را فرا گرفت، ستارهپس آنگاه كه تاريك.  آورندگان گردد- يقين 
پس . پروردگار من، پس من، چون ستاره ناپديد شد گفت كه من امور ناپدار و زائل شدني را دوست ندارم

ناپديد شد گفت اگر   هنگام چون ماه تابان آشكار شد گفت اين است پروردگار من و چون ماهصبح
ء گمراهان خواهم بود پس چون خورشيد درخشيدن آغاز  ي ترديد از زمرهپروردگار من مرا هدايت نكند ب

اي قوم من، : پس آن هنگام كه خورشيد نيز غروب نمود گفت.  خدايم، اين بزرگتر است كرد گفت ايسنت
ورزيد بيزار و بركنارم من بي هيچ آاليشي روي به   مي شرك همانا من از شما و از آنچه بداندر خدايتعالي

  ]ء آسمانها و زمين است و من از شرك ورزندگان نخواهم بود   آفريننده  موجودي دارم كهسوي آن
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آسمان، از ستارگان و  از زمين گرفته تا.  فوق العاده حيرت انگيز در جهان خلقت است
هاي اتمي، از جماد گرفته تا   هاي شمسي گرفته تا ذرات و منظومه خورشيدها و منظومه
  .باشند نظامات و تشكيالت مي  ان همه داراي يك سلسلهنبات و حيوان و انس

 ساخت "وضع  هاي دور و نزديك نسبت به يكديگر و وضع قرار گرفتن اجزاء جهان در فاصله 
دهد كه به  ارگانيسم دروني آنها نشان مي  و تشكل و" سازواره " و مكانيزم آنها و نيز "و كار 

ء شاعري آنها را تحت تسخير و اراده و اختيار  وهحكمت و ق خود وا گذاشته نيستند، تدبير و
قاهر و مسلط و مريد و شاعري نبود طبعا  اگر چنين قوه و قدرت. است  خود سازمان داده

بشر تنها خلقت بدني خود را كه  .يا بزرگ جهان نبود  هيچ گونه انتظامي ميان اجزاء كوچك
بيند كه هر جزء و هر عضو  مجهز ميفوق العاده   در نظر گيرد آن را به صورت يك ساختمان

هيچ چيز به غلط درجائي گذاشته نشده . گذاشته شده است ء آن روي حساب كار و هر ذره
ء فاعلي عدم انتظام و وجود غلطهاي بي منتها است ولي  شعور در قوه  الزمه نبودن. است
قرار    اثرشكه درست بر عكس است، هر چيزي در جاي خود با توجه به قاعده و  بينيم مي

   .گرفته است
  

   تمثيل
مختلف يعني   هاي اي در مقابل يك سلسله حروف الفبا به صورت فرض كنيد كارگر چاپخانه

اگر حروف را طوري بچيند كه  اين كارگر. حروف اول و وسط و آخر و مفرد قرار گرفته است
تيجه كارش نظر به طوري كه وقتي كه بر ن معني و مفهوم و مقصودي از آن ها فهميده شود

كنيم كه اين كارگر با  با معني چيده است قهرا حكم مي  كنيم ببينيم كه يك صفحه مطالب
نيست كه اين كارگر بي سواد و حروف نشناس باشد و دستش را بدون   سواد است، ممكن

آن   اي به سوي حروف دراز كند به طور تصادف گونه عمد و قصد و توجه به نتيجه  هيچ
  .گلستان سعدي باشد اش يك كتاب نظير ان نظمي به دست او بيايد كه نتيجهحروف با چن

اصول كامل مهندسي، خود اين اثر  سازد مطابق با  و همچنين است كارگري كه ساختمان مي
امكان ندارد او نداند . دهد چنين كاري را انجام مي  كند كه اين كارگر آگاهانه طبعا حكايت مي

   .معذلك كاري چنين دانسته و فهميده به وجود آيد كند و و نفهمد كه چه مي
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اديب و باذوق؟   گوئيم بوعلي سينا فيلسوف و طبيعت بوده و سعدي اساسا ما به چه دليل مي
ايم، فقط آثار آنها را  ياسعدي نبوده  آيا جز از راه آثار آنها است، مادر مغز و انديشه بوعلي

ديديم باز مستقيما راهي به  از نزديك خود آنها را مي بوديم و ايم فرضا در زمان آنها مي ديده
هاي  شنيديم و يا نوشته هاي آنها را از زبان خودشان مي نداشتيم فقط گفته مغز و انديشه آنها

   .ديديديم را در زير دست خود آنها مي آنها
 و استعداد فلسفي اكنون اگر كسي ادعا كند كه بوعلي و سعدي فاقد معلومات و اطالعات و

گفتند  اند، ندانسته سخناني مي نبوده  اند آگاه نوشته گفته و مي اند و خود به آنچه مي ادبي بوده
توجه و عمد و قصد دست خود را به قلم و كاغذ   آمده است و بدون و به اين صورت در مي

نيم؟ ك وجود آمده داراي اين همه معني، آيا ما هرگز قبول مي  اند و تصادفا آثاري به برده مي
  .ابدا

آثار بوعلي و سعدي   ء همه هاي چشم يك حيوان به اندازه هر برگ درخت، و هر پرده از پرده 
  .نشانه از فكر و عمد و قصد و تدبير واراده دارد

چنين معرفي  قرآن كريم از زبان موسي بن عمران خطاب به فرعون و فرعونيان خداوند را 
  : كند مي
  )1(» خلقه ء قال ربناالذي اعطي كل شي« 
  

حيرت انگيز   دهد توجه  يكي از شگفتيهاي طبيعت كه انديشه بشر را سخت تكان مي-ج 
   .و راه يابي است هدايت  اشياء است به غايات و اهداف خود و به عبارت ديگر اصل

تجهيزات حيرت انگيز آنها   طرز راه يابي اشياء به شكلي است كه نظامات داخلي اشياء با همه
بدين معني كه . خود آشنا باشند كافي نيست   كه بتوانند تا اين حد با راه و هدفبراي اين

از يك سازمان دروني برخوردارند، نوعي بينش مرموز نيز آنها   اشياء و موجودات در عين اينكه
   .شناسند كند و آنها به مدد اين بينش راه خود را به سوي آينده مي مي  را هدايت

خود آشنا  ء كوچك چنان با وظيفه و كار فيد خون و يا يك حشرهفي المثل يك گلبول س
   .است كه گوئي تعليمات قبلي منظمي ديده است

  
  :پاورقي

گفت پروردگار ما كسي است كه خلقت خاص هر موجودي را به او عطا : 50 / طه - 1 
  . فرموده است
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هاي نو  پيدا كردن راه راع ويك ماشين، هر اندازه دقيق ساخته شده باشد قادر به ابتكار و اخت

ايجاد اعضاء جديد و تكميل آنها   و قادر به منطبق ساختن خود با محيط جديد و قادر به
. شود نباتات و حيوانات چنين چيزي هم مشاهده مي نيست، ولي در اشياء و بالخصوص در

شكل مرموزي ء مرموز و نيروي شاعري اشياء را با  است بر اينكه قوه  اين خود نشانه ديگري
 مساله هدايت و راهيابي اشياء داستان مفصلي دارد كه اين جا. كند رهبري مي هدايت و

   .مجال شرح و بسط آن نيست
الذي « : فرمايد مي  كند، از جمله آنجا كه قرآن كريم به اين اصل در آيات مختلفي اشاره مي

   :كند  فرعون نقل ميخطاب به و همچنين آنجا كه از زبان حضرت موسيع) 1(»قدر فهدي 
  ) 2(». ء خلقه ثم هدي الذي اعطي كل شي« 
  
  راه فلسفه. ٣
انسان مستقيما و   تا اينجا گفته شد كه از ميان راههاي مختلف خداشناسي، در راه اول ذهن 

اين . كند وجود خداوند را ادراك مي ء يا اصلي را پايه قرار دهد، بال واسطه، بدون آنكه شي
شود،  كه به نحو شهودي حاصل مي يك حس مرموز باطني دراكات حسي استادراك از نوع ا

  مع الواسطه است كه در آن آثار و مخلوقات قرآن كريم آنها را آيات  راه دوم راه شناسايي
  .گيرند ء اثبات قرار مي نامد، واسطه مي

 به طور و موجود راهي است كه از مطالعه وجود. راه سوم كه راه عقلي و فلسفي محض است 
در كار است و قهرا وجود خداوند   در اينجا نيز مانند راه دوم نوعي استدالل. شود كلي طي مي

ها نيستند بلكه يك  گيرد آيات و نشانه ء قرار مي واسطه  شود اما آنچه كه مع الواسطه اثبات مي
  )3(هستند بديهي يا نظري سلسله اصول عقلي

  :پاورقي
 2.  هدايت نمود اندازه گيري معين فرموده سپس هر موجود را هك خدائي آن:  3 /علي ا - 1 
 كه خلقت خاص هر موجودي را بدو بخشيد سپس او را برآن اساس آنخدائي: 50/ طه  -

  . هدايت نمود
 ما قبول  كنند كه هيچ اصل بديهي عقلي وجود ندارد و هر مطلبي كه  برخي ادعا مي-3

اما .  اثبات شده باشد ود باشد و يا بايد با دليلكنيم يا بايد مستقيما محسوس و مشه مي
شود،   ناميده مي مطلبي كه نه محسوس است و نه دليل دارد، يعني آنچه كه بديهي عقلي

  . قابل قبول نيست
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تااين  كوشد كند و مي در اين راه، فيلسوف يك محاسبه كلي روي وجود و موجود مي 
   . تحليلي تر انجام دهدتر و محاسبه را تا آنجا كه ممكن است دقيق

ضروري است،  اند كه وجود واجب الوجود، فالسفه در محاسبه كلي خود به اين نتيجه رسيده
چيز، بلكه چيزهائي هست   به اين معني كه اگر واجب الوجود نبود هيچ چيز نبود، و چون

   .پس واجب الوجود نيز هست
در اشعار منظومه  اند كه برخي از آنها فالسفه اين مطلب را با استدالل هاي مختلف ذكر كرده

  .كنيم به يك راه عمده اشاره مي در اين مقدمه ما. كه به زودي تفسير خواهيم كرد آمده است
بودن او از ماده  دهيم كه فالسفه وجود واجب الوجود و وحدت او و مجرد مقدمتا توضيح مي 

كنند، و البته امكان پذير  نميذكر   و صفات ثبوتيه و سلبيه او را يك جا و ضمن يك برهان
براهين فلسفي مانند براهين رياضي . جا در بر گيرد  نيست كه برهان واحد همه اينها را يك

كنند كه واجب الوجود  فالسفه، اول به طور اجمال اثبات مي. رود مي  مرحله به مرحله پيش
اثبات    از اينهست و جهان خالي از واجب الوجود نيست، در اين مرحله بيش  در جهان

 است يا متعدد،؟ مجرد است يا مادي؟ چه صفاتي اما اين كه واجب الوجود واحد. شود نمي
دو برهان ذيل را با توجه به اين . شود دارد؟ در مراحل بعدي و با براهين جداگانه اثبات مي

 " صديقين "   بايد مورد توجه قرار داد، در منظومه يكي از اين دو برهان كه همان برهان نكته
  . است ذكر شده است

  
  :يادامه پاورق

اصول فلسفه و روش رئاليسم  "ما جواب اين مطلب را به طور مفصل و مشروح در پاورقي هاي جلد دوم  ...
 هرمطلبي بايد يا "گويند  گوئيم اينكه مي كنيم و مي قناعت مي  ايم و در اينجا تنها به يك بيان ساده  داده"

ادعايي آقايان    خود مطلبي از مطالب است كه به حكم همان قاعده"يل داشته باشد يا دل محسوس باشد و
نه . شك اين مطلب جزو محسوسات بشر نيست  اما بدون. يا بايد محسوس باشد و يا بايد دليل داشته باشد

 يدپس قهرا با. نوع مسموعات و نه از نوع ملموسات و مشمومات و مذوقات از نوع مبصرات است و نه از
يا محسوس باشد و يا دليل  دليلي داشته باشد اگر دليلي دارد پس آن دليل هم به حكم اين قاعده بايد

آن دليل و اگر هر دليلي ايجاب كند يك دليل ديگري را   شود درباره عين اين مطلب تكرار مي. داشته باشد
يعني   في حد ذاته روشن باشدشوند به مدعاها و در نتيجه ما به دليلي كه تبديل مي ها پس تمام دليل

داشت و نتيجه اين است كه هيچ   پس هيچ دليلي نخواهيم. نخواهيم رسيد خود آن ديگر دليل نخواهد
اگر در نهايت امر برسيم به دليلي كه في حد ذاته دليل باشد  و اما. مطلبي در عالم دليل نخواهد داشته

مفاهيم   شود در ميان گر نداشته باشد پس معلوم ميخود روشن باشد و نيازي به دليل دي  يعني به خودي
اينكه گفته شده است هر مطلبي بايد   بشر مطلبي هست كه از فرط روشني بي نياز از دليل است بنابر اين

   .مطلب نادرستي است محسوس باشد و يا دليل داشته باشد
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  برهان سينوي
از راه تقسيم  سوفانه خويش رابوعلي، فيلسوف و طبيب بزرگ اسالمي محاسبه عقلي و فيل 

الوجود واجب الوجود را انجام داده   موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود، و استلزام ممكن
   .است

يعني هر . الوجود  موجود به حسب فرض عقلي يا واجب الوجود است يا ممكن: گويد وي مي
 نبودن در نظر بگيريم به و موجود  چيزي كه موجود است اگر نسبت ذات او را با موجود بودن

   :خواهد بود  حكم بديهي عقلي داراي يكي از دوحالت ذيل
ديگر موجود بودن ضروري    اينكه موجود بودن از ذات او تفكيك ناپذير است، به عبارت-الف 

عدد چهار تفكيك ناپذير است و ضروري  ذات او است، آن چنان كه في المثل زوج بودن از
و هشتاد درجه بودن مجموع زواياي مثلث از ذات  آن چنان كه صدذات عدد چهار است و 

چنين موجودي به حسب تعريف واجب . و ضروري ذات او است  مثلث تفكيك ناپذير است
   .الوجود است

امتناعي ندارد كه آن    اين كه موجود بودن از ذات او تفكيك پذير است يعني هيچ گونه-ب 
ذات او ذاتي . ذات او ضروري نيست   موجود بودن برايچيز موجود نباشد و به عبارت ديگر

كند معدوم باشد، آن چنان كه جفت  ايجاب مي و نه كند موجود باشد است كه نه ايجاب مي
مساحت معين و يا شكل كره يا مكعب يا استوانه داشتن براي  بودن براي گردو، مقدار و

  دي به حسب تعريف ممكننيست و از جسم قابل تفكيك است، چنين موجو  جسم ضروري
  .الوجود است

فرض عقلي از   اكنون كه دانستيم موجود بلكه موجوداتي در جهان هست و موجود به حسب 
نظر بگيريم يا واجب الوجود  گوئيم هر موجودي را كه در يكي از دو قسم باال خارج نيست، مي

 حاضر اين است كه است مدعاي ما كه در حال اگر واجب الوجود. است و يا ممكن الوجود
 و اگر ممكن الوجود است بايد )1 (شود خالي نيست ثابت مي جهان هستي از واجب الوجود

  در كار باشد تا اين  واجب الوجودي
  

  :پاورقي
 وجود واجب الوجود در مقابل   همان طوري كه قبال اشاره كرديم ما در اين مرحله هنوز در مقام اثبات- 1 

اما اينكه واجب الوجود يكي . باشيم  الوجودي در جهان نيست مي ي اينكه واجبنفي واجب الوجود و ادعا
 الوجود از سنخ جسم و ماده است يا مجرد از ماده است و ديگر اينكه  است يا بيشتر؟ و هم اينكه آيا واجب

بات  در مراحل بعد اث  ثبوتيه و چه صفات سلبيه بايد داشته باشد به تدريج مرحله به مرحلهت صفا چه
  .شود مي
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فرض از ناحيه ذات خود ايجاب   زيرا ممكن الوجود به حسب. ممكن الوجود موجود شود 
موجود بودن و موجود نبودن او وابسته است به علتي   كند كه موجود يا معدوم باشد، پس نمي

پس . گردد شود و با نبودن آن معدوم مي بودن آن علت، از موجود مي خارج از او و با موجود
زيرا آن   كنيم دهيم و همين دو فرض را درباره او اجراء مي را مورد بررسي قرار مي   علتآن

است مدعاي ما ثابت است و  اگر واجب الوجود. علت يا واجب الوجود است و يا ممكن الوجود
است كه آن نيز، يا واجب الوجود است و يا   اگر ممكن الوجود است نيازمند به علت ديگري

بايد  الوجود است نيازمند به علت ديگري و همين طور، و باالخره   و اگر ممكنممكن الوجود
آيد و  متناهيه الزم مي منتهي شود به واجب الوجود، زيرا اگر منتهي نشود تسلسل علل غير

  .علل غير متناهيه ممتنع است  در مباحث علت و معلول اثبات شده است كه تسلسل
اگر ممكن است  ر موجودي يا واجب است و يا ممكن وپس خالصه اين برهان اين است، ه 

آيد و تسلسل علل محال  مي  بايد منتهي و متكي باشد به واجب و گرنه تسلسل علل الزمه
  .است

است و آن را بهترين   ، اين برهان را ذكر كرده" اشارات "بوعلي سينا در نمط چهارم كتاب  
محاسبه عقلي ما را به نتيجه رسانده است و   برهان دانسته است، زيرا در اين برهان فقط يك

و مفروض و مسلم گرفته شده اين است كه اجماال موجودي   اي كه در آن به كار رفته مقدمه
 پوچ در پوچ و هيچ در هيچ نيست، - بر خالف ادعاي سوفسطائيان -  در جهان است و جهان

و هيچ  .ترين بديهيات است يهياين مقدمه بديهي مرز فلسفه و سفسطه است و از بد  و البته
وجود موجود   موجودي از موجودات مقدمه قرار داده نشده است يعني چنين نيست كه

قبال قطعي و مسلم گرفته  خاصي از قبيل انسان، حيوان، زمين، آسمان و يا هر چيز ديگر
ه نردبان براي اثبات ذات حق قرار گرفت شده باشد و سپس آن موجود خاص پايه و مبنا و

. وجود باري تعالي قطعي تر و مسلم تر فرض شده باشد ء ديگر از باشد و در نتيجه وجود شي
آنچه قبال قطعي و . موجودات پايه و پله و نردبان قرار نگرفته است خير، هيچ موجودي از

  گرفته شده است چند اصل  مسلم

  ٣١٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  :ء عقلي است  كلي و قاعده
  . هان هست، جهان هيچ در هيچ نيست اجماال موجود و بلكه موجوداتي در ج- 1
   . موجود به حصر عقلي يا واجب است ياممكن- 2 
  . ممكن در وجود خود نيازمند به علت موجده است- 3
 بوعلي فقط به ،  سلسله علل ممكنات بايد به واجب منتهي شود، زيرا تسلسل محال است- 4 

نگرفته است اين برهان را  همين جهت كه موجودي خاص پله و نردبان اثبات واجب قرار
است كه در واقع خود واجب دليل خودش   و مدعي شده.  خوانده است"برهان صديقين "

   ).دليل آفتاب آفتاب آمد،(. قرار گرفته است
ترين  است عالي  ولي صدرالمتألهين معتقد است كه با اين كه برهان بوعلي برهان تمامي

ناميده شود برهان ديگري    است برهان صديقينترين برهان كه شايسته برهان نيست، عالي
   )1 (. كنيم است و ما ضمن شرح اشعار منظومه از آن ياد مي

  
اساسي فلسفه او، اصالت    برهان صديقين كه صدرالمتألهين اقامه كرده است مبتني بر دو اصل- 1 :پاورقي

   :و اينك تقرير برهان. وجود و وحدت وجود است
   :ياز دارداين برهان به مقدمه ن

اموري اعتباري هستند، و آن   مقدمه اول اين است كه چنانكه در محل خود ثابت شده است، ماهيات
واقعيت دار است و بلكه عين تحقق و واقعيت است  چيزي كه قطع نظر از اعتبار ذهني متحقق است و

در    صدرالمتألهينشود، و  ناميده مي" اصالت وجود "اين مساله همان است كه ( .وجود و هستي است
مساله را براي اولين بار به اين   يعني او است كه اين. رود ميان فالسفه، قهرمان اين مساله به شمار مي

  جاي اين مساله در امور عامه است، نه الهيات. اقامه نموده است  صورت طرح كرده و براهين محكمي بر آن
   ).بالمعني االخص

بلكه عين تحقق است، و حقيقت  كه بنا بر اصالت وجود، متحقق است و - مقدمه دوم اين است كه وجود 
يعني حقيقت وجود، اوال حقيقت . خود اقتضا دارد وحدت را   در ذات-است و بلكه جز وجود چيزي نيست 

حقيقت وجود طبيعت  ،)اگر چه تعبير نارسائي است(حقيقت هاي متباينه و به تعبير ديگر  واحد است نه
ذات خود از آن جهت كه وجود است وحدت را اقتضا  و ثانيا اين حقيقت در. طبايع متعددهواحد دارد نه 

  يعني هر چه هست. حقيقت فرض كنيم بازگشتش به همان حقيقت وحداني است كند، پس هر چه را مي
  . او نيست  همان حقيقت وجود، و يا شئون و تجليات وجود است و به هر حال ثاني براي

تحقق است و بنابر مقدمه دوم،   ه اول حقيقت وجود، اصيل است و حقيقي و بلكه عينپس بنا بر مقدم
گوئيم اين حقيقت يا واجب است  اكنون مي. شئون خودش و بس واحد است و ثاني ندارد، خودش است و

ولي فرض اين است كه  .اگر واجب است فهوالمطلوب، و اگر ممكن است پس قائم به غير است .يا ممكن
 پس اگر قائم به چيزي باشد بايد قائم ،)حقيقه الوجود ديار ليس في الوجود غير (وجود، ثاني نداردحقيقت 

پس . ماوراء باشد  پس حقيقت وجود، ماورائي ندارد تا قائم به آن. بايد قائم به خود باشد به چيزي باشد
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   مع االمكان قد استلزمهو  ثم الوجود ان كان واجبا فهو
تامل كرده و انديشه   با اين بيان روشن شد كه فيلسوف، كه با ديد فيلسوفانه در جهان هستي

كند حقيقت وجوبيه  قدم اول كشف مي اندازد، آنچه را كه در دقيق و رقيق فلسفي را بكار مي
عقالني فلسفي ممكنات برآيد و اگر بخواهد همان سير   است و پس از آن بايد در جستجوي

  است از اينكه ذات واجب الوجود را پله و نردبان قرار دهد براي اثبات را ادامه دهد ناگزير
پروردگار نيستند،  ولي البته از نظر فيلسوف، ممكنات به منزله ثاني وجود. وجود ممكنات

ستند چه آنها در مرتبه ذات حق ني بلكه از قبيل شئون و تجليات ذات پروردگارند، كه اگر
  . ولي ذات حق در مرتبه آنها است

  )4 آيه -حديد ( ». معكم اين ما كنتم هو
  )7 آيه -مجادله (». هو رابعهم و ال خمسه اال هو سادسهم ما يكون من نجوي ثلثه اال

و تسلسل نيست و  يكي اينكه نيازي به استناد به امتناع دور. اين برهان، دو ويژگي دارد 
. شود اين برهان خللي وارد نمي دور و تسلسل ترديد داشته باشد درفرضا هم كسي در امتناع 

مخلوقي از مخلوقات واسطه براي اثبات ذات واجب   و ديگر اينكه هيچ شيئي از اشياء و هيچ
و  .ء اثبات ذات حق قرار نگرفته است و به عبارت ديگر عالم واسطه. است  الوجود قرار نگرفته

من دل علي ذاته  يا: روف مولي الموحدين علي عليه السالماين است مفهوم فلسفي جمله مع
  )دعاي صباح (»بذاته و تنزه عن مجانه مخلوقاته 

   .اي كسي كه ذاتش داللت كند بر ذاتش و منزه است از مجانست مخلوقاتش 
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  :ء اول  فريده
   در احكام ذات واجب 
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  ١غرر
   در اثبات وجود حق تعالي

  
   موجود الحق العلي صفاته       ماذاته بذاته لذاته 

  ئي ديگر و نه به آن چيزي كه ذاتش نه به تبع شي
   علت ديگر موجود است، ذات حق برين صفات است

  
واجب الوجود   شود مفهوم در اين بيت، كه بحث الهيات بالمعني االخص آغاز مي: شرح 

الزم است يانفي آن هستيم   تعريف شده است بديهي است هر موضوعي كه در صدد اثبات
ديگري به نام او و به جاي او مورد نفي و  اول آن را در ذات خويش مشخص سازيم تا چيز

انسان هنگام نفي و يا اثبات چيزي حالت تيرانداز است كه قبل از   حالت. اثبات ما قرار نگيرد
باشد  گيري كند و بديهي است كه اگر نشانه گيري از اول غلط بايد درست نشانه  هر چيزي

نزديكتر است، و اگر صد  بلكه هر چه ماهرتر باشد به خطا. كند اهرترين تيرانداز هم خطا ميم
مقصود از واجب الوجود چيست؟ البته  .كند در صد نشانه زن باشد، صد در صد خطا مي

واجب الوجود يعني آنچه وجودش ضروري است، در  .مفهوم لفظي اين كلمه روشن است
   .امكان وجود داردممكن الوجود كه فقط  مقابل

  نباشد،  ء خدا اين است كه موجودي است كه محال است كه تصور هر كسي درباره
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تر  بگذريم ناچار بايد عميق  ولي اگر از مفهوم لفظي اين كلمه.  ضرورتا و لزوما بايد باشد
تفاوت واجب الوجود با ممكن الوجود در  بينديشيم و ببينيم مالك وجوب وجود چيست؟

است و آن ممكن الوجود؟ و آيا واجب الوجود عبارت است از  را اين واجب الوجودچيست؟ چ
  يعني موجودي كه سازنده و سامان. " خودسامان " و "ساز و خود ساخته   موجود خود"

الوجود از آن   ء خويش است؟ و قهرا اگر اين تصور درست باشد در آن صورت واجب دهنده
واجب الوجود مانند هر موجود  عليهذا. ء خود است ازندهجهت واجب الوجود است كه خود، س

لميت و چرائي او در وجود خودش نهفته است و خود    دارد ولي" چرائي " و " لميت "ديگر 
تر خودش خالق و صانع و پديد آوردنده  كرده است و به عبارت ساده  نياز خود را بر طرف

ناميده   ه وسيله موجود ديگر كه علتبر خالف موجودات ديگر كه نيازشان ب. است  خودش
   .نهفته است  شود برآورده شده است و لميت و چرائي آنها در وجود آن ديگري مي

 يعني واجب "آورنده    پديداري بي پديده": ء واجب الوجود عبارت است از تصور ديگر درباره
ندارد نه خودش پديد است ولي پديده آورنده    آمده" پديد "الوجود مانند هر موجودي ديگر، 

خودش، بنابراين تعريف و تصور، وجود واجب الوجود، استثنائي  ء خودش است و نه غير آورنده
ء بدون  آمده اي علتي دارد اال واجب الوجود كه پديد يعني هر پديد آمده. قانون عليت است در

شده كه نيست بلكه فرض   بر خالف تعريف اول كه استثنائي در قانون عليت. علت است
  . خودش نسبت به خودش، هم علت است و هم معلول

مي بينيم تصورشان   كنيم  ما در كلمات بسياري از دانشمندان مادي وقتي كه خوب دقت مي
  ).1 (از واجب الوجود به يكي از دو شكل باال است

پيدا تعريف نسبتا دقيقي   ما اگر بخواهيم. اين تصورات و تعريفات، ناشيانه و جاهالنه است 
آنچه نزد همه الهيون مسلم است اين است كه  .كنيم بايد آن را از زبان خود الهيون بشنويم

 " و " ساخته شدن "مفهوم . بي نياز و كامل الذات و بسيط  ذات واجب الوجود ذاتي است
البته هر   گاه جهان است او قائم به ذات و قيوم جهان و تكيه. در او راه ندارد "پديد آمدن 

واجب الوجود و همچنين   ه از الهيون از نظر به دست دادن مالك بي نيازي و كمال ذاتيدست
  از نظر به دست دادن مالك نياز و نقصان مخلوقات

  
  :پاورقي

  .  از همين مولف، بخش علت نخستين" علل گرايش به ماديگري " رجوع شود به كتاب - 1 
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   .كنند معلوالت او روي جهت خاصي تكيه مي و
نيازي و   شان از نظر مالك بي لمين به علت خاصي كه بعدا توضيح خواهيم داد تكيهمتك

است، تصور متكلمين از ذات  " ازلي " و " قديم "كمال ذات واجب الوجود بر روي مفهوم 
يعني ذاتي كه . است با ذات قديم و ازلي  نيازي و كمال، مساوي حق كه مالزم است با بي
 " مساوي است با " قدم "از نظر متكلمين . نبوده است  وده كههميشه بوده و هيچگاه نب

  ." امتناع عدم "  و"وجوب وجود 
بي نيازي و   ولي جمهور فالسفه مفهوم قديم را براي معرفي ذات حق و به دست دادن مالك 

قديم است مطلب درستي است   از نظر آنها اين كه ذات حق. دانند كمال ذاتي حق كافي نمي
نيست كه برخي مخلوقات و معلوالت ذات حق   مانعي.  مساوي با ذات حق نيست،ولي قديم

اند و هم معلول و  آنها عقول قاهره و همچنين ماده المواد هم قديم ء به عقيده. نيز قديم باشند
 گويند واجب الوجود كنند و مي فالسفه روي خود مفهوم وجوب وجود تكيه مي مخلوق،

تش با هستي نسبت ضرورت است و عدم بر وي محال است ولي نسب عبارت است از ذاتي كه
شود ذاتي اين چنين باشد به اين  مالكي به دست داشته باشند كه چگونه مي  براي اين كه

چون  اند كه واجب الوجود ذاتي است كه ذات و ماهيتش عين هستي است و رسيده  نكته
ذات خود فاقد هستي    پس در مرتبههستي را در مرتبه ذات دارد نه در مرتبه زائد بر ذات،

هستي، مالك بي نيازي و كمال ذاتي  پس عينيت ذات با. نيست تا نيازمند به هستي باشد
هستي نقيض نيستي است، بر ذات او عدم محال  و چون ذاتش عين هستي است و. حق است

  .است
وجود مزدوج م  از نظر اين فالسفه روح سخن درباره واجب و ممكن اين است كه ممكن يك 

پس سخن درباره اثبات . وجود  است از ماهيت و وجود، اما واجب الوجود ذاتي است صرف
  .حقيقي كه وجود صرف باشد  واجب الوجود برمي گردد به سخن درباره

   .اين نظر البته از نظريه متكلمين دقيق تر است 
 را براي معرفي "  ديم ق"او همان طور كه مفهوم . ولي صدرالمتألهين بيان دقيق تري دارد

داند مفهوم عينيت  او كافي نمي  ذات حق و براي به دست دادن مالك بي نيازي و كمال ذاتي
يعني اين كه ذاتي بسيط و موجود صرف باشد دليل بر  .داند ذات و وجود را نيز كافي نمي

  اين كه ذات عين . بي نياز مطلق بودن نيست وجوب وجود و غنا و
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است كه موجود مفروض ما، موجود حقيقي است نه موجود    دليل بر اينهستي باشد صرفا
ديگر،    و به اصطالح" بغيره " است نه موجود " بذاته "عبارت مصطلح موجود   اعتباري و به

و اين . واسطه در عروض نيست  و" حيثيت تقييديه "در اتصافش به موجوديت، نيازمند به 
براي وجوب وجود شرط است . وجود كافي نيست   وجوبخود نوعي بي نيازي است، ولي براي

 "نياز از   موجود عالوه بر حقيقي بودن و حيثيت تقييديه و واسطه در عروض نداشتن، بي كه
پس واجب الوجود . انفكاكند  اين دو حيثيت ازيكديگر قابل.  نيز باشد"حيثيت تعليله 

 " بذاته "ن كه تو هم شده است كه اي. "لذاته  " است و هم " بذاته "موجودي است كه هم 
  صدرالمتألهين به همين جهت درتعريف واجب.  بودن است غلط است"   لذاته"بودن مستلزم 

  ." بذاته، و لذاته ": آورد الوجود دو قيد مي
  

  معناي بذاته و لذاته در نزد صدرالمتألهين 
هست، ولي  ن او نيز دليل لذاته بود" موجود "از نظر جمهور فالسفه بذاته بودن يك  

پس در : و لذاته نباشد صدرالمتألهين معتقد است كه مانعي ندارد كه موجودي بذاته باشد
توانيم تصوري  با اين دو قيد است كه مي مقام معرفي ذات واجب هر دو قيد را بايد آورد و

  .غني بالذات قائم بالذات به دست بدهيم  صحيح از ذات واجب الوجود بالذات
 يعني موجود قائم .  است" اللغيره "اند به معني   همچنان كه حكماء گفته" لذاته " اصطالح 

است كه موجوديت عين ذاتش است،    به معني اين" بذاته "بنفس نه قائم به غير و اصطالح 
 در " لذاته " و " بذاته "هر يك از دو كلمه  .يعني حقيقتش عين حقيقت هستي است

ء در   مفهوم بي نيازي از واسطه" لذاته "بي نيازي است، كلمه   اصطالح حكما نماينده يك
در عروض  ء  مفهوم بي نيازي از واسطه" بذاته "رساند و كلمه  حيثيت تعليليه را مي ثبوت و

   و به هر حال در اصطالح حكماء مفهوم )1 (و حيثيت تقييديه را
  
  :پاورقي 
توضيحي داده  ات آشنا گردند در اينجا براي كساني كه عالقمندند تا با اين اصطالح- 1 

 كه "موجود بذاته  " و " موجود لذاته "شود تا هم مطلب روشن شود و هم فرق  مي
 است، و مفهوم "ء در ثبوت   واسطه"  و" حيثيت تعليليه "گوئيم مفهوم اولي بي نياز از  مي

ذهن بشر .  شود است، روشن" واسطه در عروض " و "   حيثيت تقييديه"دومي بي نياز از 
  :دهد، وضع آن صفت با موصوف بر دو گونه است وقتي كه صفتي را به موصوفي نسبت مي

  ٣٢٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   .واجب الوجود بيش از هر چيز ديگر متكي بر مفهوم بي نيازي است
كه ضروري الوجود و   پس تصور ما از واجب الوجود بنابر اين تعريف عبارت است از موجودي

  بودن بي نياز از  " موجود "ل كه در مصداق بدين دلي. ممتنع العدم است
  

  .> :پاورقي
يعني ذهن . گردد صفت متصف مي   گاهي آن موصوف بدون هيچ وسطه اي و بدون دخالت هيچ مالبسي، به آن1

ء ديگري غير از  هيچ شي. صفت، به مالك خود موصوف است و بس  كندبه اتصاف موصوف به آن ما آنجا حكم مي
ء بدون  گوئيم فالن شي مي  اينجا است كه. ر ذهن ما مالك اتصاف موصوف به آن صفت نيستاز نظ  خود موصوف

  .شود  به فالن صفت متصف مي"عروض  ء در  واسطه" و بدون هيچ " حيثيت تقييديه "هيچ 
 به اين معني كه حكم ذهن به . شود با دخالت يك واسطه است  گاهي صفتي كه به موصوف نسبت داده مي2

ء ديگري به نحوي از انحاء  موصوف نيست، بلكه موصوف با شي ن موصوف به آن صفت، به مالك خوداتصاف آ
ما به نوعي تسامح  و. ء متحد با موصوف است نه خود موصوف آنچه كه مالك اتصاف است، شي اتحاد دارد و

رد كه آنها را فلسفي زياد است و ضرورت دا  كه از اين تسامحات هم در مفاهيم عقلي و-عرفي يا عقلي 
   .دهيم  را به ديگري سرايت مي" احد المتحدين " حكم -بزرگ خواهيم شد   بشناسيم و گرنه دچار اشتباهات

نوعي اتحاد ميان واسطه و موصوف   پس در حقيقت آن صفت، صفت آن واسطه است، ولي ما با در نظر گرفتن
 و " حيثيت تقييديه "اسطه هايي را اصطالحا اين چنين و. دهيم مي  مفروض، آن صفت را به آن موصوف نسبت

  . نامند  مي"ء در عروض  واسطه "يا 
توان استفاده كرد، چه  اين بحث اگر چه يك بحث فلسفي است ولي براي توضيح مطلب از مجازات عرفي نيز مي

ء ادب علما. ها منحصر به امور عقلي نيست  گونه تسامحات و سرايت دادن همانطور كه اشاره كرديم اين
اگر لفظ در معني اصلي خود . حقيقت و مجاز: گويند، استعمال يك لفظ در يك معني بر دو گونه است مي

ولي اگر لفظ . استعمال شود، و همچنين اگر صفت به موصوف حقيقي خود اسناد داده شود، آن را حقيقت گويند
 به يكي از مالبسات موصوف خود نسبت  در مورد يكي از مالبسات معني خودش به كار برده شد، و يا اگر صفتي

استعماالت مجازي، جزء فطريات همه ملل است و در همه زبانها جاري . داده شد، مجاز صورت پذيرفته است
البته استعمال اين لفظ، . ء بياباني  در زبان فارسي وضع شده است براي آن حيوان درنده" شير "مثال لفظ . است

 در " شير "شود كه با   گاهگاهي اين لفظ در مورد انساني به كار برده مي  ولي.در مورد آن حيوان حقيقت است
همچنين در اسنادها گاهي صفتي را به موصوف . البته اين استعمال مجاز است نه حقيقت. شجاعت اشتراك دارد
نسبت را به و گاهي اين .  فالن ساختمان را ساخت" فالن بنا "گوئيم   اينكه مي مثل. دهيم حقيقتش نسبت مي

گوئيم كريمخان زند   مثال مي.  در ساختن ساختمان بوده است" بنا "دهيم كه محرك و باعث آن  كسي مي
سرايت دادن مفهومي از مصداق حقيقي به مصداق غير حقيقي و يا نسبتي از منشاء . مسجد و كيل را ساخت

 هست، اما مراحل دقيقتري داريم كه  اصلي خودش به چيز ديگر تا اين حدود مورد توجه عرف و اهل ادب هم
  مثل اينكه به شخصي. شمارد داند، ولي نظر دقيق فلسفي آنها را مجاز مي  مي عرف و اهل ادب، آنها را حقيقت

و حال آنكه .  است، حركت مكاني گوئيم او حركت كرده دهيم و مي كه در كشتي سوار است، حركت را نسبت مي
 -  جالس سفينه -ه، از نظر مكان حركتي انجام نداده است، بلكه حركت او با نظر دقيق فلسفي، جالس سفين

    بالعرض است، يعني حركت
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 نظر كه خودش، خودش است نه  او موجود است از آن. هر حيثيت و هر عنوان ديگري است
 كه آن حيثيت مالك استحقاق و عنوان  از آن نظر كه ذاتش مقرون به حيثيتي است

   و نه از آن جهت كه . در عروض و حيثيت تقييديهواسطه موجوديت است
  

  >: پاورقي
گوئيم سفيد است، و حال آنكه با نظر دقيق فلسفي   برف مي يا مثال به.  در اينجا نوعي مجاز به كار رفته است

  ." برف " است نه " سفيدي "آنچه كه سفيد است خود 
 كه موجود است، وجود انسان است،  قيق فلسفي آنچهو حال آنكه از نظر د. انسان موجود است: گوئيم  و يا مي

 را  كند، پس چرا ما حركت  اگر گفته شود در صورتي كه جالس سفينه حركت نمي.ماهيت انسان نه خود انسان
 "گوئيم   سفيد است، چرا مي" سفيدي "و تنها .  سفيد نيست" برف "دهيم؟ و همچنين اگر  به او نسبت مي

 " وجود " موجود نيست بلكه آنچه موجود است " انسان "ا در مورد انسان، اگر و ايض.  سفيد است"برف 
  . شود انسان موجود است انسان است، پس چرا گفته مي

 يكديگرند كه ذهن ما به خود حق  آن دو به نحوي متلبس به يكديگر و دست در آغوش: گوئيم در جواب مي
  .دهد ديگري ب  را به" حكم احدالمالبسين "دهد كه  مي

يعني از .  آن دو به نوعي اتحاد وجودي دارند" وجود " و " انسان " و يا " سفيدي " و " برف " ثانيا در مورد 
 " وجود " "   انسان"و همچنين .  است" برف " " سفيد " است و از نظر ديگر " سفيد " " برف "يك نظر، 

كند و به عبارت   به ديگري سرايت مي"ن  احدالمتحدي" است، پس طبعا حكم " انسان "، " وجود "است و 
. ء بر قرار كرد و يكي از دو طرف اتحاد، حكمي داشت  ميان دو شي" اين هماني " نوعي  ديگر هر جا كه ذهن

  . كند طبعا آن حكم بر ديگري هم به نحوي صدق مي
ت هيچ واسطه و  موجوديت بدون وساط پس معني اينكه ذات واجب تعالي، موجود بذاته است اينست كه صفت

يعني اينطور نيست كه ذات حق با چيزي متحد است كه آن چيز .  از خود اوست"اي   حيثيت تقييديه"هيچ 
بلكه آن چيزي كه واقعا و حقيقتا موجود است، و موجوديت از صميم ذات . واقعا و حقيقتا متصف به وجود است

  . حق است شود، خود ذات و حاق حقيقت او انتزاع مي
ارت ديگر ذات حق موجود است نه به اين معني كه ذاتي است و وجودي و آن ذات متصف به صفت وجود  به عب
  عليهذا فرض نيستي براي او از قبيل فرض. بلكه به اين معنا كه ذات او عين وجود و عين واقعيت است. است

عني از اين قبيل است كه ي.  است نيستي براي اشياء ديگر نيست، بلكه از قبيل فرض نيستي براي خود هستي
دهد، در همان حال نيست باشد، كه   و متن واقعيت راتشكيل مي فرض كنيم هستي در عين اينكه هستي است

گوئيم ذات واجب الوجود، واجب الوجود لذاته است، يعني  بنابر اين وقتي مي.  اجتماع نقيضين است اين عين
و وقتي .  موجود است" حيثيت تعليله "د بدون وساطت علت خارجي ندارد و به اصطالح ديگر، واجب الوجو

 ديگر  و يا به اصطالح.  ندارد" اتصاف " الوجود بذاته است، يعني واسطه در  گوئيم واجب الوجود، واجب مي
ما ذاته بذاته لذاته موجود : بيت حاجي سبزواري.  موجود است" حيثيت تقييديه "واجب الوجود بدون وساطت 

  . ته اشاره به همين مفاهيمي است كه به تفصيل بيان شدالحق العلي صفا
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 بلكه او موجود .حيثيت تعليليه ديگري استواسطه در ثبوت و  ذاتش معلق و وابسته به ذات
 و او از آن نظر ضروري الوجود است كه وجودش .است قطع نظر از هر حيثيتي ماوراء خود

   .ائم به غيرقائم به ذات است نه ق  عين ذاتش است و به عالوه
عين ذاتش   ز نظر قدماي فالسفه نظير بوعلي، اين كه موجودي بذاته باشد يعني وجودشا

ولي از نظر . باشد  باشد، خود اين مالك است كه لذاته نيز باشد يعني قائم نفس
بذاته بودن و عينيت ذات باوجود، براي   صدرالمتالهين كه متكي بر اصالت وجود است، صرف

ولي اگر موجودي لذاته بود قهرا بذاته نيز هست . كافي نيست  و قائم به نفس بودنلذاته بودن 
   .كلمه بذاته ذكر شد، و بعد كلمه لذاته  و لذا اول

حقيقي هستيم   در جستجوي. عليهذا ما كه در جستجوي واجب الوجود و عله العلل هستيم
جوب باشد و اين است معني و كه قطع نظر از اعتبار هر قيد و هر حيثيتي، مصداق وجود و

و اين است تعريف صحيح از اين . اثباتش هستيم  واجب الوجود بذاته و لذاته كه در مقام
 "ء خودش است   موجودي كه خود سازنده": الوجود اين است، نه اين كه  كلمه، تعريف واجب

هستيم و نه در پي عليت   ما نه در پي استثنائي در قانون. "ء بي پديد آورنده   پديد آمده"يا 
اش  جستجوي موجودي هستيم كه درباره عليتي كه در آن علت عين معلول باشد، بلكه در

ها از ساحت او به دور  كند، همه اين علت صدق نمي  ساخته شدن، پديد آمدن و نيازمندي به
  .است

م و آن اين كني مي با بياني ديگر تكرار.  اين جا سئوالي را كه يك بار در امور عامه مطرح شد
الوجود نيست و نيازمند به علتي   كه مالك نيازمندي به علت چيست؟ يعني آن كه واجب

قهرا با . گيرد آمدنش بر اساس چه مالك صورت مي است كه او را به وجود آورد، به وجود
غير واجب الوجود، مالك بي نيازي در واجب الوجود نيز روشن  داشتن مالك نيازمندي در

  اساسا چگونه است كه برخي موجودات نيازمند به: عبارت جامع هر دو قسمت  هو ب. شود مي
 بودن معيار "  موجود" بودن و " چيز "شوند و برخي بي نياز؟ آيا صرف  علت فرض مي

  نيازمندي است يا چيز ديگر؟
موجود بودن  پاسخي كه به اين پرسش داده شده اين است كه قطعا صرف چيز بودن و 

است ممكن است كامل  ء موجود ء و موجود از آن جهت كه شي زيرا شي. شود ميمالك نياز ن
باشد، آنچه مالك نيازمندي است  و بي نياز باشد همچنان كه ممكن است ناقص و نيازمند

  .ء است ء كه حاكي از كمال شي شي  ء و شيئيت ء است نه موجوديت شي نقص شي
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جستجوي نقصي كه  ف متكلمين تالشهائي دراينجا است كه هم از طرف حكماء و هم از طر 
   .ريشه نيازمندي به علت است صورت گرفته است

دانستند، پس موجود  متكلمين اين نقص را حدوثيعني اين كه وجود مسبوق به نيستي باشد
است و نيازمند به علت است و متقابال   از آن جهت كه حادث است و نبوده و بود شده ناقص

  .اند ذاتي و بي نيازي از علت شمرده  ا و وجوب را مالك غن" قدم "
بايد جستجو كرد نه  اند كه مالك نياز را در درون ذات اشياء فالسفه بر متكلمين ايراد گرفته 

درست است كه هر حادثي نيازمند به  .شود  كه منشاء انتزاع حدوث مي" عدم سابق "در 
 نيست كه يك موجود قديم باشد و هيچ مانعي. است  علت است ولي نه از آن جهت كه حادث

ء در ذات  زيرا آن چيزي كه مالك نيازمندي است اين است كه شي .نيازمند به علت باشد
  ذاتش چيزي.  داشته باشد يعني ذاتش غير از حقيقت هستي باشد"وجودي   خالء"خود 

نين فالسفه چ .باشد كه به خودي خود نسبت به هستي و نيستي بي طرف و بي تفاوت باشد
لهذا گفتند .  خواندند"امكان ذاتي  "ذاتي را ماهيت ناميدند و اين بي تفاوتي و الاقتضائي را 

 " وجوب " است، و بر عكس، مناط بي نيازي از علت، "   امكان ذاتي"مناط احتياج به علت 
  ء بي طرف و بي تفاوت نسبت به وجود و عدم يعني اين استكه حقيقت ذات شي  ذاتي است

   . بلكه ذات بنفسه اقتضاي وجود داشته باشدنباشد
از عدم امتناع  غالبا چنين يادآور شدند كه يك ذات آن گاه بنفسه اقتضاي وجود دارد و

بي نيازي و هم مالك   پس در حقيقت آن چيزي كه مالك. ورزد كه عين وجود باشد مي
رابي و بو علي بود تا اي نظير فا فالسفه ء  است، اين عقيده" مالء ذاتي "وجوب وجود است 
  .زمان صدرالمتالهين

 وجودي مطرح "  خالء" و " مالء "شدند كه براي آنها مسئله  و البته اقليتي هم يافت مي 
مانعي نيست . عين هستي باشد مدعي بودند هيچ ضرورتي ندارد كه ذات واجب الوجود. نبود

 ماهيت واجب مجهول وجود، چيزي كه هست  كه ذات واجب الوجود ماهيتي باشد داراي
  .الكنه است

داشتن موجب   پس از نظر فالسفه امثال بو علي مالك نقص، ماهيت داشتن است و ماهيت 
و . بايد آن خالج را پر كند   هستي و نيستي باشد و علتي" خالء "ء  اين است كه در ذات شي

  است و اگر  به علت هر موجودي كه در ذات خود چنين باشد نيازمند
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  .از علت است نيست يعني ذاتش عين هستي و واقعيت است، او بي نيازچنين 
عين هستي نيست،  اين نكته بايد اضافه شود كه چرا يك ذات عين هستي است و ذات ديگر 

چگونه است كه وجود در ذات واجب  بلكه هستي عارض بر آن ذات است؟ به عبارت ديگر
علي در الهيات شفا به اين پرسش پاسخ ذات؟ بو  عين ذات است و در غير واجب مغاير با

   .شدت وجود و فرط فعليت، مالك ماهيت نداشتن است :گويد مي. گفته است
موجود به واجب   سلوك فكري امثال بوعلي به اين نحو بوده است كه اول فرضيه عقلي انقسام

له علل بايد اند كه سلس نتيجه رسيده  اند، به حكم امتناع تسلسل به اين و ممكن را طرح كرده
سپس مالك نياز و بي نيازي از علت را طرح . الوجود  منتهي شود به علت نخستين و واجب

 و منشاء امكان را. اند  را مالك بي نيازي شمرده" وجوب "رامالك نياز و  " امكان "كرده و 
ت منشا ماهيت نداش اند و در آخر امر ماهيت داشتن و منشاء وجوب را ماهيت نداشتن دانسته

توان نتيجه گيري كرد كه منشاء  مي و طبعا. اند را شدت وجودو فرط فعليت معرفي كرده
است ولي البته اين سخن به هيچ وجه در تعبيرات   ماهيت داشتن ضعف وجود و نقص فعليت

  . امثال بوعلي نيامده است
سئوال از از علت،   دانند، سئوال  مي" حدوث "از نظر متكلمين كه مالك نياز به علت را  

خواهيم  چيست؟ در حقيقت مي گوئيم علت فالن چيز پديد آورنده است يعني وقتي كه مي
بوده و بعد هست شده ايجاد كرده است،   بگوئيم آن عاملي كه آن چيز را كه زماني نيست

 ذاتي " خالء "علت، سؤال از اين است كه آن عاملي كه  چيست؟ ولي از نظر فالسفه سؤال از
   .فالسفه مسئله زمان و سابقه نيستي مطرح نيست كرده است چيست؟ از نظر رماهيت را پ

. است  ولي صدرالمتالهين در اين مورد نظر خاصي آورده كه با نظر متقدمان مخالف
صدرالمتالهين . مخالف است  صدرالمتالهين در اين مورد نظر خاصي آورده كه با نظر متقدمان

است و هم قبول اين كه هر ممكن الوجودي   د به علتضمن قبول اين كه هر حادثي نيازمن
طرح مسئله اصالت وجود به صورت روشن و تائيد و دفاع از آن،  نيازمند به علت است، پس از

وحدت تشكيكي وجود مدعي شد كه ماهيت به حكم اين كه اعتباري است از   و قبول اصل
 و از اين .  و معدوميت خارج استعليت و معلوليت و نيازمندي و بي نيازي و موجوديت  حريم

علت است، براي ماهيت   نظر مستقال حكمي ندارد بلكه تابع وجود است، آن جا كه وجودي
كه وجود معلول است، براي ماهيت آن وجود  و آنجا. شود آن وجود هم بالتبع عليت اعتبار مي

  هم معلوليت
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ي و مجازي است پس نياز و بي طبعا نيازمندي ماهيت به علت نيز تبع و. شود  اعتبار مي
ضعف و  مراتب وجود از نظر غنا و فقر و شدت و. را نبايد خارج از وجود دانست  نيازي

شديد و اليتناهي وجود،  مرتبه قوي و. نياز متفاوتند محدوديت و عدم محدوديت و نياز و بي
ن طور كه شدت، اند، هما  نيازمند به علت،بي نياز از علت است و مراتب ناقص و ضعيف وجود

وجود، ذاتي او است و معلل به علتي نيست، نقص و ضعف مرتبه  قوت و غناي يك مرتبه از
معلول   يعني وجود ضعيف و ناقص كه معلول است خودش. ذاتي و غير معلل است ديگر نيز

   .است نه ضعفش و نقصش
سلوك . ستا  پس سلوك فكري صدرالمتالهين با سلوك فكري امثال بو علي متفاوت بوده

اصالت وجود و اصالت ماهيت را   فكري صدرالمتالهين از اين راه بوده است كه اول مسئله
سپس مسئله شدت وضعف مراتب وجود و اين كه  .طرح كرده و به اصالت وجود رسيده است

آن گاه مسئله مالك نياز به . طرح شده است مراتب است برايش  حقيقت وجود يك واحد ذي
. نيازي را در خود وجود دانسته است نه در ماهيت  ريشه نياز و بيعلت طرح شده و 

 " موجود بغيره "داند آن را  اين كه ماهيت را امري اعتباري مي  صدرالمتالهين به حكم
مراتب وجود،   ولي. داند  مي" موجود بذاته " و وجود را مطلقا " موجود بذاته "  داند به مي

 موجود "واجب الوجود، و برخي    آن منحصر است به ذاتباشند و  موجود لذاته مي"برخي 
ولي .  است" موجودبذاته و لذاته "پس ذات حق  . اند يعني همه موجودات ديگر"لغيره 

فالسفه قبل از صدرالمتالهين موجود بذاته را منحصر به ذات حق   چنان كه قبال ديديم
   :گويد شعر منظومه كه مي .دانستند مي

   موجود و الحق العلي صفاته        ذاتهما ذاته بذاته ل
  .كند واجب الوجود را بر اساس سلوك فكري صدرالمتالهين تعريف مي

o   
  و مع االمكان قد استلزمه     اذا الوجود كان واجبا فهو 
  هرگاه حقيقت وجود واجب باشد پس  

  اگر  يعني (مطلوب حاصل است و با امكان
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  مستلزم  ممكن الوجود باشد
    كه خود واجب باشد اين است

  
صدرالمتالهين است آورده شده  در اين بيت برهان معروف به برهان صد يقين كه ابتكار: شرح
امكان و وجوب و اثبات امتناع تسلسل علل آورده شده   ما قبال برهان بوعلي را كه از راه. است

   :اينك نوبت تشريح اين برهان است است ذكر كرديم و
. بيشتري بدهيم  دانيم مطلبي را كه قبال اشاره كرديم توضيح زم ميدر مقدمه شرح اين ال

مالك بي نيازي علت نخستين از  گفتيم در پاسخ به سئوال مالك نيازمندي اشياء به علت و
گوئيم اين پرسش در ميان حكماي اروپا به صورت  مي  اينك. علت، نظرياتي ابراز شده است
آنها سئوال را در ناحيه . ينحل باقي مانده استيك مشكل ال  ديگر طرح شده و به عنوان

اند چرا علت نخستين علت نخستين شده  اند گفته علت نخستين طرح كرده واجب الوجود و
  است؟

معلول به علت   آنچه از طرف حكماء و متكلمين اسالمي در پاسخ به سئوال مالك نيازمندي 
كه مالك نيازمندي را بيان   ليليزيرا همان د. ابراز شده است جواب اين سئوال هم هست

   .دهد كند مالك بي نيازي را هم شرح مي مي
يكي سلوك فكري امثال بوعلي و ديگر سلوك : و گفتيم در اينجا دو سلوك فكري وجود دارد

  .فكري صدرالمتألّهين
سلوك فكري امثال بوعلي به اين نحو بوده است كه ابتدا موجود را به حسب فرض و حصر 

، يعني هر موجودي به حسب حكم عقلي از دو »ممكن«و » واجب«م كرده اند به عقلي منقس
وجود «بدون » موجوديت ممكن« و بعد در مرحلة دوم اثبات كرده اند كه فرض خارج نيست،

به حكم امتناع تسلسل علل غير متناهيه قابل توجيه نيست؛ يعني اگر مجموعه اي » واجب
ه را فرض كنيم، همة آنها باز هم مانند ممكن واحدي غيرمتناهي از علل و معلوالت ممكن

» چرايي«هستند و يك واحد نيازمند را تشكيل مي دهند و براي اين واحد نيازمند همچنان 
  .مي يابند ي خود را باز»چرا«يا 

چيزهائي كه از يعني » واجب الوجود«و در مرحلة بعدي هم اين حكما از خواص و احكام 
وحدت، بساطت، از ليت، ابديت، علم، حيات، قدرت،  :از قبيل. اند كردهلوازم وجود است بحث 

   و از جمله خواصي كه براي واجب الوجود...غيره اراده و
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بر خالف . ، وجود محض است و ماهيت ندارد" واجب الوجود ": كه  اند اين است  كشف كرده
  . " وجود"و  " ماهيت ": الوجودها، يعني ممكنات كه زوج تركيبي هستند و مركبند از  ممكن

چرا واجب الوجود، واجب  در اين مرحله است كه اين حكماء پاسخ صحيح سئوال گذشته را
و خالصه . اند دريافته علت نخستين شده است؟  چراعلت نخستين،"الوجود شده است؟ و يا 

  :كه  پاسخ سئوال فوق اين است
، چرا موجود شده " ء  فالن شي"ه يعني سئوال از اين ك" چرائي وجود "، از " سئوال " 

 در " موجوديت "نظر خالئي از  ء مورد در موردي صحيح است كه در ذات خود شي است؟
و .  غلط است" چرا گفتن "موجوديت، در كار نيست،  و اما آنجا كه خالئي از. كار باشد

در  گردد،  مي وارد بر آن ذات،" موجوديت "ذاتي غير از موجوديت دارد و   ممكن الوجود، كه
چرا و : سئوال هست كه  پس طبعا از نظر عقلي جاي اين.  خالي است" وجود "مرتبه ذات از 

ء خودباشد  تواند پر كننده خود ذات نمي  به چه وسيله اين ذات خالي پر شده است؟ و چون
  .بوده و صالحيت پر كنندگي داشته است، پر شده است ء ديگر كه قبال پر پس به وسيله شي

موجوديت است، پس    نظر به اين كه ذاتش مساوي موجوديت و عين" واجب الوجود "اما  
  . داشته باشد"   پرشدن"خالئي از حيث موجوديت ندارد، تانيازي به 

ازعلت رسانيد  در اين سلوك فكري، آن چيزي كه ما را به مالك بي نيازي واجب الوجود 
اثبات كرد، يعني امتناع  براي ما  را"جود  واجب الو"عين همان چيزي است كه اصل وجود 

   .تسلسل علل غير متناهيه
مالك نيازمندي به  " چيز بودن " و يا " موجود بودن "ضمنا تا اينجا معلوم شد كه صرف 

اگر : اند كه بوده كه با خود انديشيده  اند همين و اشتباهي كه فالسفه اروپا داشته. علت نيست
داشته باشد، پس همه چيز و همه موجودات بايد علت   د علت باي" موجود " و "ء   شي"

اگر   بي مورد است، و" الوجود - واجب "استثناء در موردي خاص، به نام  داشته باشند و
بايد چنين باشند اعم  تواند بدون علت، وجود داشته باشد، پس همه اشياء ء و موجود مي شي

، " چرا من مسيحي نيستم ": كتاب  در" راسل "از واجب الوجود و غير او همچنان كه 
   :گويد مي

چيزي بدون علت  اگر هر چيز بايد علتي داشته باشد، پس خداي را نيز علتي بايد، و اگر
   .هم جهان تواند هم خدا باشد و تواند وجود داشته باشد، آن چيز مي مي
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  : پاسخ اين گفتار بنابر مسلك امثال بوعلي اين است كه
ذات  زمند به علت است و نه همه چيز بي نياز از علت، بلكه آن چيزي كه درنيا نه همه چيز

در ذاتش، چنين   و آن چيزي كه. خود، خالئي از موجوديت دارد، نيازمند به علت است
 و ضمنا معلوم .)1 (علت است خالئي نيست، و ذات او عين موجوديت است، او بي نياز از

 است، " حدوث "نيازمندي به علت    مالك:گويند گشت كه سخن متكلمين هم كه مي
ء حادث باشد و در ذات خود خالئي از  فرض كنيم شي درست نيست، زيرا به فرض محال اگر

 قديم و "ء   شي"و اگر فرض شود كه  .نياز به علت نخواهد داشت موجوديت نداشته باشد،
ه علّت است؛ يعني است، نيازمند ب» وجود«خالي از  ازلي باشد، ولي در مرتبه ذات خود،

  .همواره علّتي بوده است كه آن خأل را پر نگه داشته است
  
  ني صدر المتالهيلوک فکرس
  

 - كه اندكي غير طبيعي و غير مستقيم است-اما سلوك فكري صدرالمتألّهين، از اين طريق
  :نبوده، بلكه سلوك فكري وي از اينجا شروع مي شود كه

واقعيت آن، اولين "  و اقرار به-ع فلسفة اولي است يعني همان چيزي كه موضو-»موجود«
 خيال باف و منكر همه چيز، جدا "   سوفسطائي"گامي است كه راه فيلسوف واقع بين را از 

وجود است و از اين دو، قطعا يكي اصيل است، و ديگري  موجود، يا ماهيت است و يا. كند مي
 و .  است، نه ماهيت" وجود "اصيل است كند كه آنچه  مرحله بعدي اثبات مي و در. اعتباري

 و تعدد و كثرت، ، حقيقت وجود، يك حقيقت است و بس: كند كه در مرحله سوم اثبات مي
   .است  هر چه هست، در مراتب و مجاري و مظاهر همان حقيقت

اصيل است و   حقيقت وجود، كه بالفرض: كندكه در مرحله چهارم، اين سخن را مطرح مي
حقيقت وجود، واجب است، نه  :گيرد كه ب است و يا ممكن؟ و بعد نتيجه ميواحد، آيا واج

، ماوراي " غيري "به غير باشد، و حال اين كه   ممكن، زيرا اگر ممكن باشد، بايد وابسته
  .حقيقت وجود بدان وابسته باشد حقيقت وجود نيست، تا

  حيث  منپس حقيقت وجود، مساوي است و با وجوب ذاتي، يعني حقيقت وجود،  
  

  :پاورقي
  " علل گرايش به ماديگري " براي توضيح بيشتر رجوع شود به كتاب - 1 
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نظر از هر حيثيتي    هو هو، عين هستي و واقعيت است، و عين استقالل از غير است و قطع
   .تعليلي يا تقييدي امتناع از عدم دارد

وجوب ذاتي ازلي  ديگر باحقيقت وجود قطع نظر از هر اعتبار و حيثيتي : به عبارت ديگر
وجود . واجب الوجود است با  يعني حقيقت وجود من حيث هو هو، مساوي. مساوي است

اعتباري و حيثيتي عالوه تنها با  ممكن، وجود من حيث هو نيست، بلكه وجود است با
اعتبار محدوديت و تاخري كه ناشي از معلوليت  اعتباري عالوه بر حقيقت وجود، يعني با

  .گردد داراي خاصيت فقر و نياز و امكان مي راتبي از وجود،است، م
واجب الوجود، شده است؟  ،" واجب الوجود "چرا : در اين سلوك فكري، پاسخ سئوال باال كه 

زيرا حقيقت . تر است شده است؟ بسي روشن  ، علت نخستين" علت نخستين "و يا چرا، 
تي است، اگر من حيث هو هو در نظر و اصيل عالم، هس  وجود را كه تنها حقيقت واقعي

 از غير است، و عين وجوب وجود است، و عين اوليت و آخريت است، و بگيريم عين استغناء
   .عين عليت و مبدئيت است

بيهوده و بي مورد   است،" ذاتش عين عليت نخستين ": ء آن چيزي كه پس سئوال درباره
چرا : گردد، اين نيست كه ما ظاهر مي  ابل كه در مق" چرائي "بنابر اين سلوك فكري، . است

شده است؟ بلكه اين است كه چرا، آن كه علت نخستين   علت نخستين،" علت نخستين "
ناقص است و هم چنين محدود و متاخر و نيازمند است چنين شده است،  نيست، و معلول و

   . است" معلول "  يعني
است، و الزمه  ت هستي، تجلي و ظهورالزمه كمال و فرط فعليت حقيق: پاسخ اين است كه

ها  نيازمندي است، و همه اين ذات تجلي بودن و ظهور بودن، نقصان و محدويت و تاخر و
  .اند مساوي معلوليت

  بال تجسم علي الكون وقع       وقس عليه كلما ليس امتنع 
   في الذات فاالتكثير في ما انتزعا       ثم ارجعن و وحدنها جمعا 
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   را كه )صفت( هر آنچه،)وجود (ن بر اوو قياس ك
  ممكن است براي وجود، و بدون ممتنع نيست و

   اينكه وجود حالت جسميت به خود بگيرد
  .شود صفت بر وجود واقع مي  آن

  در  ،)آن صفات را ( پس باز گرد و همه آنها را
  ذات و واقع يكي قرار بده، پس كثرت، در چيزهائي

   .اند هكه انتزاع شد  است )مفاهيم(
  

بيت اول، اجماال اشاره  در. ء صفات واجب الوجود، بحث شده است در اين دو بيت درباره: شرح
گردد، و برخي صفات ديگر از او  صفات، مي  شده است كه ذات واجب الوجود متصف به برخي

صفات   اي صفات ثبوتيه و پاره اي به عبارت ديگر واجب الوجود، داراي پاره .شود سلب مي
   .شده است يه است و به طور ضمني معيار صفات ثبوتيه و صفات سلبيه ذكرسلب

موجود اثبات   احكام و صفاتي كه براي يك: مطلبي كه الزم است گفته شود اين است كه
جهت كه موجود است، متصف به   يا اين است كه آن موجود، از آن: شوند، بر قسم است مي

براي اتصاف به آن صفت كافي نيست، مثال   يتگردد، يا اين كه صرف موجود آن صفت مي
شود به اين كه واحد است يا كثير، بالفعل   متصف مي، موجود از آن جهت كه موجود است

  علت است يا معلول، ولي موجود، از آن جهت كه موجود است، متصف است يا بالقوه،
يا سياه، بلكه پس   تشود به اين كه كوتاه است يا دراز، متحرك است يا ساكن، سفيد اس نمي

شود، درمرتبه بعد، اين صفات و  مي از آن كه در مرتبه قبل، تعيني خاص براي وجود پيدا
صحيح است گفته شود كه آيا مكعب است يا كروي   شود مثال درباره يك جسم احكام پيدا مي

 آيا زير يك آواز صحيح است كه گفته شود آيا بلند است يا كوتاه؟  يا استوانه اي؟ و درباره
تلخ؟ يا شور يا بي  ء يك خوردني صحيح است گفته شود شيرين است يا يا بم؟ و درباره  است

بم و فالن آواز سفيد است يا سياه  مزه؟ اما صحيح نيست گفته شود فالن جسم زير است يا
  يا سياه و فالن رنگ شور است يا شيرين؟  ء فالن خوردني زرد است يا بنفش، و مزه

  دوتا؟   ها صادق است كه موجود است يا معدوم؟ يكي است ه همه ايناما دربار 
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   علت است يا معلول؟؟ ضروري است يا ممكن؟ حادث است يا قديم؟ بالقوه است يا بالفعل
اشياء موجودند،   اي از صفات، از آن جهت براي اشياء هست كه آن مقصود اين است كه پاره 

 است از " موجود "است كه براي   ست، همان صفاتيو طبعا صفاتي كه براي واجب الوجود ه
جهت كه موجود است موصوف به آن صفات و   آن جهت كه موجود است، و موجود از آن

اما اين كه خود آن صفات، چيست؟ و فرق صفات حقيقي و  و. منعوت به آن نعوت است
  .اش بحث خواهد شد چيست؟ مطلبي است كه بعدا درباره  صفات اضافي

واجب الوجود   ن بيت نظير برهاني كه درباره حقيقت وجود آورده شد درباره صفاتدر اي 
گفته شد كه يا واجب است و يا  يعني همان چيزي كه درباره حقيقت وجود. آورده شده است

 " واجب "ممكن باشد، مستلزم اين است كه،  ممكن، اگر واجب است فهو المطلوب و اگر
 زيرا آنها عين وجودند، و تفاوت آنها با. وجود نيز جاري است اتصف  ء شؤون باشد، عينا درباره

   .وجود، تفاوت مفهومي است
و ماوراي . "نوريت  " مساوي با وجود است، پس سراسر هستي مساوي است با " نور "مثال 

عليهذا حقيقت نور، يا واجب .  است"ناچيزي  " است، و ظلمت، عين " ظلمت "اين نور 
، عين اين بيان " واجب باشد "ممكن باشد، مستلزم اين است كه  گراست و يا ممكن، ا

   .علم و حيات و قدرت و اراده و غيره نيز جاري است ء درباره
واجب الوجودند و عين  " ذات " عين " صفات "كند كه  اما بيت دوم اين مطلب را بيان مي

  .، نه كثرت واقعيكثرت مفهومي است يكديگرند به حسب خارج و واقعيت، و كثرت صفات،
    :گردد  براي آن كه مفهوم اين دو بيت، روشن شود، الزم است، چند مطلب بيان

  : در باب صفات واجب الوجود، مجموعا سه نظريه است- 1
  

  نظر اول، نظر معتزله 
اين كه بسيط من    به دليل" واجب الوجود "معتزله از متكلمين اسالمي عقيده دارند كه  

. گردد منعوت به هيچ نعتي نمي حدي الذات است، موصوف به هيچ صفتي، وجميع الجهات وا
  از مختصات مخلوقات زيرا صفت داشتن مستلزم نوعي تكثر است و
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  . است
دهند و در متون   خواهند، عقايد خود را با متون اسالمي تطبيق معتزله، نظر به اين كه مي 

اهللا الصمد، و انه بكل « : از قبيل  است،اسالمي، صريحا براي خداوند، صفات زيادي ذكر شده
اله اال هو الحي القيوم، و هو اهللا الخالق الباري المصور  ء عليم، و انه علي كل شي قدير، ال شي

هر صفتي  هر چند ذات حق، از: اند  ناچار مسئله نيابت را طرح كرده و گفته...و امثال اينها»
علم، : صفاتي از قبيل  اتي است كه دارايعاري است، ولي نوع فعل ذات حق، شبيه فعل ذ

و . دهد صفات او، كار ذات واجد الصفات را انجام مي باشد و ذات عاري از  مي...حيات، قدرت و
اسالمي، صفات زيادي براي خداوند ذكر شده است، از آن جهت است كه   اين كه در متون

   .دهد نجام ميعاري از صفات حق، عمال كار ذات متصف به آن صفات را ا  ذات
  

  نظر دوم، نظر اشاعره
معتزله در   اي ديگر از متكلمين اسالمي هستند، درست در جهت عكس اشاعره، كه دسته 

  .اين باب نظر دارند
اي از نعوت است، و آن  پاره  ذات حق موصوف به پاره اي از صفات، و منعوت به: اند آنها گفته 

: و به اصطالح. وصوف باشد، مغاير با ذات حقندم صفت بايد غير از: صفات، به حكم اين كه
 است بايد اين " قديم الوجود " و " واجب الوجود "چون موصوف  زائد بر ذات حقند، و

واجب الوجود   پس صفات.  واجب الوجود و قديم الوجود باشند" موصوف "هم مانند   صفات
اين است كه اشاعره، . الوجودند  مانند ذات واجب الوجود، هم واجب الوجود و هم قديم

 هشت واجب "هشت موجود قديم، و در واقع به : به  ، يعني" قدماي ثمانيه "به : معتقدند
  . معتقدند"الوجود 

  

  عقيده حكماي اسالمي: نظريه سوم 
كند و هم  مي اي است كه هم منطق و استدالل، آن را تائيد نظريه حكماي اسالمي، نظريه 

  :متون اسالمي، و آن اين است
  بر اين  گردد، ولي دليلي نيست ذات واجب، واقعا متصف به يك سلسله صفات مي 
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 بر اين كه صفات واجب و ،  كه لزوما صفت بايد مغاير با موصوف باشد، بلكه دليل، قائم است
  . عين ذات ممكن است همچنين برخي صفات ممكن عين ذات واجب و يا

 و اين است معني بيت باال كه ،خواهد شدبعدا به طور تفصيل درباره اين مطالب بحث 
  :گويد مي

  في الذات و التكثير في ما انتزعا     ثم ارجعن و وحدنها جمعا 
  
هيچ مانعي : شود كه   درباب كثرت مفهوم با وحدت مصداق، اين مطالب بايد تذكر داده- 2 

، مصداق عين حال" 157  " و در ء به حسب وجود خارجي و عيني، باشد، ندارد كه يك شي
ء مصداق كثير بما هو  است كه شي  آنچه كه محال است اين. مفاهيم كثيره و متعدده باشد

مشترك در ميان آنها نيست مفهوم واحدي انتزاع   كثير باشد، و از متكثراتي كه هيچ وجه
  .شود

هست و آن اين است    يك تفاوت ميان ذات واجب و مخلوقات مادي، در صفات و احكام- 3 
متصف به صفاتي شود، دو چيز الزم   مخلوقات و موجودات مادي، براي آن كه موجود،كه در
  :است

ممكن به امكان : ديگر  اين كه آن صفت، براي آن موصوف، ممتنع نباشد، و به عبارت: الف 
  .عام باشد

   .اين كه شرايط خارجي، موجود، و موانع هم مفقود باشد: ب
داشته باشد،   د، هم الزم است كه صفت علم براي زيد، امكاناين كه زيد، عالم باش   مثال براي

در . موانع هم منتفي بوده باشد و هم الزم است شرايط تحصيل علم براي زيد، فراهم باشد، و
 "يعني صرف امكان عالم بودن، كافي نيست كه زيد  گردد، اين وقت است كه زيد، عالم مي

   . عالم باشد"واقعا 
فاقد است، يعني امكان  ر نظر بگيريم، از نظر عالم بودن، شرط اول را را د" سنگ "اگر ما 

در نظر بگيريم، شرط دوم را فاقد است، پس  عالم بودن، در او نيست، و اگر انسان وحشي را
  .مخلوقات مادي به يك سلسله صفات، دو چيز شرط است  به هر حال در اتصاف

اتصاف به صفات خودشان،  و فوق ماديات، دراما براي ذات واجب الوجود، بلكه همه مجردات  
: يعني همين قدر كه دانستيم. امتناع است  يك شرط، بيشتر وجود ندارد، و آن امكان و عدم

  نيست و ممكن است، كافي است كه  فالن صفت، براي او ممتنع
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   .است   حكم كنيم كه قطعا او واجد اين صفت
. وجدان و فعليت آن صفت اجب، مساوي است باو به عبارت ديگر، امكان هر صفت، در ذات و

كه براي واجب ممتنع نيست، و موجودات   هر صفتي: اين است كه در بيت باال گفته شد كه
شوند، آن صفات، براي ذات  باشند متصف به آن صفات مي  بدون اينكه نيازي به تجسم داشته

تعين   با آنچه، تحت عنوانكلمه تجسم، در بيت باال مساوي است . ثابت است واجب الوجود،
  .بيان كرديم

o   
   ياخذ للحق سبيال سلكه    ثم الطبيعي طريق الحركه

  اما عالم فن طبيعيات، راه حركت را
   پيموده است كند و  انتخاب مي" حق " براي 

  
علماي فن طبيعيات    يعني" طبيعيون "در اين بيت، اشاره شده است به برهاني كه : شرح

  .)1 (اند اقامه كرده
بيشتر در  - آن چنان كه نقل شده است -اين برهان، موروث از ارسطو است و ارسطو  

   :مقدمه است اين برهان مبتني بر چند. طبيعيات متعرض اين مطلب شده است
مثال حركات . دارد  در عالم انواع حركات، از قبيل حركات ايني و كمي و كيفي وجود- 1

 " كمي "رشد گياهان و حيوانات، حركت   است،" ايني "ستارگان و زمين، به دور خورشيد، 
 " كيفي "شود، حركت  و بو و طعم و خاصيت اشياء پيدا مي  است، و تغييرهائي كه در رنگ

   .است
  

  :پاورقي
 كه در اينجا آمده است با اصطالح شايع عصر ما " طبيعي " در اينجا بايد اوال بدانيم مقصود از كلمه -  1 

، فيلسوف " طبيعي "رود مغاير است مقصود از كلمه   به كار مي ورد منكران ماوراء طبيعتكه معموال در م
كند، خواه قائل به ماوراء طبيعت باشد و خواه   بحث مي" جسم بماهو متغير "ء   كه درباره طبيعي است

الهي علمي  كه در فن فلسفه الهي وارد باشدفلسفه  همچنانكه مقصود از فيلسوف الهي، كسي است. نباشد
ثانيا بايد . خواه قائل به وجود خدا باشد و خواه نباشد كند  بحث مي"ء موجود بماهو موجود  است كه درباره

 طبيعي، ولي برهاني كه بر اثبات وجود خدا  بدانيم كه ارسطو هم فيلسوف الهي بوده است و هم فيلسوف
ه الهي، بر عكس حكماي اسالم كه آنها  طبيعي است نه از جنبه فلسف اقامه كرده است از جنبه فلسفه

  . شود  براهيني اهتمام واعتماد دارند كه بر وفق موازين فلسفه الهي اقامه مي بيشتر به
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 " سراسر عالم، - :  خالصه اينكه وجود حركات را در عالم، نتوان انكار كرد، و فرضا نگوئيم
 است، نخواهيم توانست وجود "واحد حركت  "عالم، يك :  است، و نيز فرضا نگوئيم"حركت 

  . حركت را در عالم انكار كنيم
. حركت باشد اي است كه مباشر و مالزم و مقارن با ء محركه  حركت، نيازمند به قوه- 2 

 كه در فيزيك "قانون جبر  "همچنان كه در مبحث علت و معلول از امور عامه گفته ايم 
  .مطرح است، ناقض اين اصل فلسفي نيست

. و متحرك باشد علت طبيعي حركت، بايد خود متغير: محل خود، ثابت شده است در - 3 
 عله "خود متغير باشد، و قانون   تواند مبدا تغيير واقع گردد، مگر آنكه يعني طبيعت نمي

  .درصد صادق است  درباره علل طبيعي، صد"المتغير متغير 
است، يعني   اهيه محالتسلسل علل غير متن:  همچنان كه در محل خود ثابت است- 4 

  .معلول نباشد سلسله علل، همواره بايد منتهي به علتي بشود كه آن علت،
نيروها كه مبداء آن   بنابر مقدمات فوق، حركاتي كه در عالم وجود دارند، از وجود يك سلسله 

فرض عقل يا نيروي طبيعي هستند و   كند، آن نيروها به حسب باشند، حكايت مي حركات مي
  .اوراي طبيعييا م

اما اگر آن . ايم رسيده  اگر نيروها، ماوراء طبيعي باشند، پس مادر گام اول به ماوراء طبيعت 
زيرا در محل خود ثابت شده كه محال    كه واقعا هم، چنين است-نيروها، طبيعي باشند 

 به -نشات گيرند  مستقيما از ماوراي طبيعتماوراء الطبيعه است، حركات ظاهري اين عالم،
كه  قواي طبيعي، بايد متغير باشند پس خود نيازمند به نيروهاي ديگري هستند،  حكم اينكه
كه مبداء تغيير در   شود به قوائي ها حركت و تغيير ايجاد كند، و باز نقل كالم مي در خود اين

 قوه و كه همواره در بن و ريشه عالم،  اين قوا هستند و باالخره در نهايت امر بايد معتقد شويم
و اين . شود، وجود دارد كه همه حركات از آنجا ناشي مي يا قواي ثابت و ماوراء الطبيعي،

   )1 (اول ارسطوئي است  همان برهان محرك
  

  :پاورقي
كه به  علميه قم   استاد شهيد كه در حوزه" اسفار " اين برهان به تفصيل در درسهاي - 1 

  .ده استيدر گريصورت كتاب حركت و زمان منتشر و تقر
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استدالل است،  يعني آنچه مبداء. راه حركت به نحوي كه گفته شد، يك راه عمومي است ...
عالم، صالحيت دارند كه مبداء   همه حركاتي است كه در عالم هست، و هر يك از حركات

  .استدالل قرار گيرد
 "ست از حد ا  توان طي كردو آن از راه حركت نفس ولي اين راه را به نحوي خاص نيز مي 

و به  ." عالم بالفعل "، به حد "بالقوه    عالم"و از حد . " عقل بالفعل " به حد "عقل هيوالني 
حاجي سبزواري در . "بالفعل    عالم عقالني"، به حد " عالم قالني بالقوه "ازحد : عبارت بهتر

اي، غير از  كرده است كه استدالل جداگانه   اين مطلب را به نحوي بيان" شرح منظومه "
اي  مي كنيم كه استدالل جداگانه" ولي ما به نحوي تقرير رود، آنچه گفته شد به شمار نمي

   .رود به شمار مي
  :قبل از بيان اين مطلب تذكر چندمقدمه در اينجا الزم است

گردد قبال  حادث مي  اي كه در عالم هر پديده: در محل خود ثابت شده است كه: مقدمه اول 
اند  حكماء ثابت كرده. بوده است يده، يعني استعداد و امكان استعدادي آن موجودقوه آن پد

پيدايشي، نوعي   از اين روي هر حدوث و" كل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها " :كه
  .ء از قوه و استعداد به حد فعليت و كمال است خروج شي

خروج : است از   عبارتو نيز در محل خود ثابت شده است كه ماهيت حركت: مقدمه دوم 
در طبيعت همه چيز تدريجا از قوه   و باز ثابت شده است كه. ء از قوه به فعليت، تدريجا شي

  .آيند ها از طريق حركت به وجود مي  گردد پس همه پديده به فعليت، خارج مي
ء از قوه  خروج شي حركت نيازمند به محرك است و: همچنان كه قبال اشاره شد: مقدمه سوم 

  .نيازمند به مخرج است به فعليتهر چند فرض كنيم دفعي باشد نه تدريجي
باشد و به قول   تواند معطي كمال اين مطلب معلوم است كه فاقد كمال، نمي: مقدمه چهارم 

   :معروف
  كي تواند كه كند آب دهي؟      كهنه ابري كه بود ز آب تهي

قي تر را افاضه كند  رد كه بتواند وجود رايك موجودي كه در مرتبه پائين تر است، امكان ندا 
   .و ببخشد

توجه به اصل اتحاد عالم  علم و ادراك و تفكرات و تعقالت، خصوصا با: دانيم كه و از طرفي مي
   .وجود است  و معلوم و عاقل و معقول، در درجه تكامل يافته
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و نوزادي، از نظر   نينفس انسان در آغاز كار يعني مرحله جني: گوئيم پس از اين مقدمات مي
يعني اين معاني را در . بالقوه است عالم بودن، و عاقل بودن و عالم عقالني بودن يك موجود

و در مراحل بعدي تحت تاثير يك . درجه فعليت و كمال درجه استعداد و امكان دارد، نه در
 تعليمي وقبيل مشاهدات حسي و تجارب و آزمايشات، و تحت تاثير عوامل  سلسله عوامل از

اي  كه در گوشه " انديشه "گردد از  آيد، و جهاني مي تربيتي به صورت عالمي عقالني در مي
   .)1(نشسته است

سرمنشائش از كجا  سخن در اين است كه اين علوم و ادراكات و معقوالت ازكجا پيدا شد و
يزيكي چيزي كه از نظر مادي و ف  بود واز چه منبع و ماخذي ظهور كرد؟ آيا ديدن و شنيدن

هواي مجاور سامعه نيست؟ آيا اين امور كه در    بر اعصاب باصره و تموج" تابش نور "جز 
توانند افاضه كننده علم و عقل  باشند، مي وجودي علم و عقل مي  مرتبه ذات خود فاقد درجه

 باشند؟ يعني استعداد  و يا اين كه اينها صرفا يك سلسله علل اعدادي مي؟برجان ما باشد
خورشيد معنوي كه  كنند و اما نور عقل و علم، چيز ديگري است، و از نفس ما را بيشتر مي

  ؟شوند در ذات خود، عين علم و عقل و ادراك است افاضه مي
ما بربدن ما   شك نيست كه سخن دوم درست است، يعني عوامل مادي كه از طريق حواس 

بودن، به حد  عالم عقالنيعقلي ستعدادبراي خروج نفس ما از حد امكان و ا. گذراند اثر مي
   :توانيم اين مطلب را با بياني ساده چنين بگوئيم مي. نيست  كافي فعلت آنعالم عقلي بالفعل

ها وجود دارد و  انسان بينيم كه در جهان، عقل و علم و انديشه وجود دارد و الاقل در ما مي
باشد و اين امور در ما  وجود نداشته  ممكن نيست كه در جهان كانوني از علم و عقل وانديشه

اي است از آنچه در كانون جهان  نمونه آنچه درما هست، پرتوي و. به خودي خود پيدا شود
  .هست

يعني طبيعت پيوسته از . در طبيعت، تكامل وجود دارد  تواني بگوئيم  به تعبير ديگر مي
  را كه ندارد تدريجا به دستكند، و كماالتي  مرحله كامل تر، طي طريق مي  مرحله ناقص، به

منبع و ماخذ،   و آن. كند آورد و طبيعت اين كماالت را از يك منبع و مخزني كسب مي مي
  خود را از خود طبيعت نيست، زيرا فرض اين است كه طبيعت، كار

  
  :پاورقي

  اي  جهاني است بنشسته در گوشه    اي  هر آنكس زدانش بزد توشه- 1 

  ٣٤٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

ناچار، عالوه بر طبيعت،   گردد، پس  و فاقد است و تدريجا واجد مينمايد  نقص، آغاز مي
مرحله نقص وضعف به حد كمال و قوه  حقايق و كانون هائي وجود دارد كه طبيعت را از

  .دهد سوق مي
 "و آن راه  اند اند، يك راه ديگر رانيز طي كرده كساني كه از طريق نفس استدالل كرده 

است، و طلب، بدون مطلوب،   فس انسان، دائما در حال طلب است، يعني اينكه ن"غايات 
و از طرفي خاصيت نفس اين . محال است  همچنان كه حركت بدون جهت. ممكن نيست

 "گردد، مگر مطلوبي كه كمال مطلق باشد كه وجودش  نمي  است كه به هيچ مطلوبي، قانع
وجود  ، و اين خود، دليل بر باشد" كل المطلوبات "و مطلوبيتش، مطلوبيت  ،"كل الوجودات 

است كه اكنون   البته اين مطالب نيازمند به توضيح بيشتري. چنان قطبي در جهان است
   .مجال آن نيست

o   
   فانه عن منهج الصدق خسرج     من في حدوث العالم قد انتهج

 )متكلمين (هر كسي كه   حدوث عالم، گام)راه(در
  ن رفته استپس او از راه راستي بيرو  بر داشته است،

  
متكلمين، از دو  اند، بيان آمده متكلمين از راه حدوث عالم، در مقام اثبات صانع عالم بر: شرح 

  :شود بدين نحو  صغري واقع مي، شود كه نتيجه برهان اول، براي برهان دوم برهان تشكيل مي
  . العالم متغير، و كل متغير حادث، فالعالم حادث: برهان اول 

  .دهند  را صغري، براي برهان دوم مي- فالعالم حادث -ان اين بره  نتيجه
  .العالم حادث و كل حادث يحتاج الي محدث فالعالم يحتاج الي محدث 
. شود صانع اثبات مي در اينجا، آخرين نتيجه، از نظر متكلمين، يعني نياز عالم به محدث و 

  .اثبات كنند متكلمين، براي اثبات مدعاي خود، دو چيز را بايد
  . كبراي قياس اول كل متغير حادث- 1 
   كبراي قياس دومكل حادث يحتاج الي المحدث- 2 
  متكلمين براي اثبات كبراي برهان اول بياني دارند كه مورد قبول حكما و 
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   .كنند فالسفه نيست ولي خود فالسفه با بياني ديگر، آن كبري را اثبات مي 
منظور متكلمين اين است كه  قابل اثبات نيست، زيراو اما كبراي قياس دوم، از نظر فالسفه، 

به علت است يعني از نظر آنان، مناط نياز  هر حادث، از آن جهت كه حادث است نيازمند
  .است  معلول به علت، حدوث آن

 " امكان ذاتي " :ولي همچنان كه قبال گفتيم حكماء معتقدند كه مناط نياز معلول به علت 
بنابر . حادث از آن جهت كه حادث است، نيازمند به علت نيست .معلول است، نه حدوث آن

بينيم  كه مي  و اين است. غلط است كبراي قياس دومكل حادث يحتاج الي المحدث  اين
   .حاجي سبزواري، طريق حدوث را انتقاد كرده است

ست، قابل انتقاد ا  ولي حقيقت اين است كه هر چند سخن متكلمين درباره مناط نياز به علت
انتقاد نيست، زيرا هر چند حادث از آن   اما راه حدوث عالم براي اثبات واجب الوجود قابل

علت نيست، ولي باالخره اين مطالب مورد قبول است كه هر   جهت كه حادث است نيازمند به
  الوجود است پس هر حادثي از آن جهت كه ممكن الوجود است نيازمند به  حادثي ممكن

  .علت است
است و اگر ما،   طرفي ديگر، بهترين نشانه و بهترين دليل بر امكان عالم، حدوث عالماز  

توانستيم حكم كنيم كه  كجا مي ديديم از هائي از قبيل حدوث و تغيير، در عالم نمي نشانه
و اگر نگوئيم كه در چنين صورتي حكم   عالم ممكن الوجود است و واجب الوجود نيست

   .بپذيريم كه كار بسيار دشواري بود اقل بايدكردن غير ممكن بود، ال
است بخواهيم   پس براي اينكه از طريق امكان عالم كه همان طريق حكمائي از قبيل بوعلي

و به همين جهت . گام بر داريم  اي نيست جز اينكه از راه حدوث عالم طي طريق كنيم، چاره
   .لم تكيه شده استمسئله حدوث عا است كه در احتجاجات و روايات اسالمي بر
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   ٢غرر 
   در اثبات توحيد حق تعالي

  
  النه اما التوحد اقتضي     صرف الوجود كثره لم تعرضا

  او كان في وحدته معلال      فهو، و االواحد ما حصال 
    را كثرت عارض)ذات واجب الوجود(وجود صرف
  نمي  كند وحدت را فهو المراد يا اقتضا مي زيرا او،. گردد

  واحدي موجود   يا)در غير اين صورت( و گرنه
   در وحدت ،)ذات واجب الوجود(گردد و يا نمي

   علت خارجي خواهد بود  خود، معلول
  

 واجب "است يعني اينكه   گردد، البته مقصود، توحيد ذات از اينجا بحث توحيد آغاز مي: شرح
.  مثل و مانندي ندارد" ذات حق تعالي "ديگر  و به تعبير.  يك مصداق بيشتر ندارد"الوجود 

 آنچه قبال بيان شد اثبات )1("»ء  ليس كمثله شي « ": فرموده است  آنچنان كه قرآن كريم
همه . بشود واجب الوجود بود بدون اينكه توجهي به وحدت يا كثرت ذات واجب الوجود  ذات

   به -شود  اقامه مي براهيني كه بر اثبات ذات واجب الوجود،
  

  :يپاورق
  11/يشور .1
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.  خالي از واجب الوجود نيست، كنند كه عالم  همين قدر اثبات مي-استثناي برهان صديقين 
يكي از آن براهين، همان . بايد با ادله جداگانه اثبات شود  واجب الوجود،" يگانگي "بنابر اين 

   :باال بدان اشاره شد، و توضيح آن اين است كه است كه در
  :" اين سه شق خالي نيست  ذات واجب، به حسب حصر عقلي از"
  .كند يعني الزمه ذاتش وحدت است  يا اقتضاي وحدت مي- 1 
  . يا اقتضاي كثرت دارد يعني الزمه ذاتش كثرت است- 2 
اقتضاي وحدت دارد و نه    يعني نه، و يا الاقتضاء استاز اين نظر مانند ممكنات است- 3 

  .كثرت
يعني الزمه ذاتش  ، مقتضي وحدت باشد،اگر ذات واجب:  اقتضاي وحدت-در صورت اول  

كه واجب الوجود، واحد است و   يگانگي باشد، پس مدعاي ما حاصل است، و آن اين است
  .وحدت، الزمه ذات اوست

واجب الوجود،  آيد كه هيچ واحد  يعني اگر اقتضاي كثرت بكند، الزم مي-در صورت دوم  
 كثرت "زيرا اگر . نداشته باشد هم وجودوجود نداشته باشد، پس مستلزم اين است كه كثير 

ء جدا و منعزل از افراد خود نيست، بلكه عين  ذات شيي  ، الزمه ذات شي باشد، نظر به اينكه"
 "  كثير"آيد كه آن فرد   موجود گردد، الزم مي" ذات " از " هر فردي "  افراد است، پس

 باشد، " متكثر "آيد كه  مي  راد، الزم از آن اف" هرفردي "و باز .  باشد" افراد "باشد، يعني 
 و هرگز منتهي ... از آن افراد الي غير النهايه"   هرفردي"و همچنين .  باشد" افراد "يعني 

   . باشد" واحد " و " فرد "آن فرد، واقعا   نخواهد شد به فردي كه
، پس الزم نداشته باشيم آيد كه هيچ فرد واحدي كه مصداق واجب الوجود باشد، پس الزم مي

. ، جز مجموعي از واحدها و افراد نيست"كثير  "زيرا .  هم نداشته باشيم" كثير "آيد كه  مي
الوجود نداشته باشيم و حال آن كه وجود واجب الوجود را اثبات   آيد واجب پس الزم مي

  .پس معلوم شد كه فرض كثرت واجب الوجود مالزم است بانفي واجب الوجود .ايم كرده
. مانند مكنات باشد   يعني اينكه ذات واجب الوجود از جهت كثرت و وحدت-رت سوم اما صو 

   . بلكه الاقتضاء باشد، ذاتش نه اقتضاي كثرت داشته باشد و نه اقتضاي وحدت
خودش را   آيد كه واجب الوجود و حدت يا كثرت زيرا الزم مي. اين شق هم محال است

   و اين .لي واحد شده باشد يا كثيرمديون غير باشد يعني به حكم علت يا عل

  ٣٤٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

مستلزم اين است كه   مستلزم اين است كه ذات واجب الوجود معلل به علت باشد و اين
فرض الاقتضاء بودن ذات واجب   پس معلوم شد كه. واجب الوجود، واجب الوجود نباشد

   .نيز مستلزم نفي واجب الوجود است " كثرت " و " وحدت "الوجود نسبت به 
 لم مطلب "برهان به   ولي در اين.  برهان، برهان خوبي است خصوصا بنابر اصالت ماهيتاين

وحدت، الزمه آن ذات باشد اشاره اي  شود يك ذات اقتضا كند وحدت را و  كه چگونه مي"
   .نشده است

هم ضمنا روشن  تواند هم برهان متيني باشد و هم لم مطلب را بيان نمايد و آن چيزي كه مي
 برهان ديگري است مبتني بر ،  وحدت ذات واجب الوجود، نوعي ديگر از وحدت استكند كه

  : اينست  اصالت وجود، و وحدت حقيقت وجود، و آن
است، و هيچ حد و   ، صرف وجود است، يعني وجود محض و بحت" واجب الوجود "

و " 169  "  و چون وجود محض. محدوديت و ماهيت، در مرتبه ذات او قابل فرض نيست
پاورقي هاي جلد  شود، زيرا همچنان كه در ال يتناهي است، فرض تعدد و تكثر در او نمي

ء مثل هم و  يعني قرار دادن دو شي ايم، به طور كلي فرض تكثر،  گفته" اصول فلسفه "پنجم 
اما در غير متناهي، فرض تكثر و تعدد محال . است در برا بر هم، فرع بر متناهي بودن آن دو

  اينكه ابعاد عالم جسماني، متناهي باشد، جاي يك سئوال و يك فرض هست  بنابرمثال. است
دارد يا نه؟ و اما  هائي ديگر، جسماني، مانند اين عالم جسماني وجود كه آيا عالمي يا عالم

دانند وجود عالم جسماني ديگر، در عرض  مي  بنابر نظريه كساني كه ابعاد عالم را غير متناهي
هر چه رابخواهيم دوم و مغاير فرض كنيم جزء همين . نيست بل فرض و تصوراين عالم، قا

  .همين عالم و يا عين اين عالم خواهد بود عالم و قسمتي از
  
  مما به امتاز و ما به اتحد      تركب ايضا عراه ان يعد 
  شود، واجب الوجود را  تركب نيز عارض مي 

  ياز واز ما به االمت . متعدد باشد-اگر فرض كنيم 
  ).يعني داراي جنس و فصل خواهد بود ( ما به االتحاد

  
بساطت و عدم تركب   اين برهان، برهان ديگري است بر توحيد واجب الوجود، از راه ضرورت 

   كه بعدا به-الوجود   در اين برهان، امتناع تركب واجب. واجب الوجود
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  .اع تعدد واجب الوجودامتن   پايه قرار داده شده است براي- اثبات خواهد رسيد 
واجب الوجودها از   آيد كه همه اگر واجب الوجود متعدد باشد الزم مي: توضيح مطلب اينكه 

داشته باشند و از آن نظر كه كثرت  آن نظر كه همه واجب الوجودند، وجه مشتركي بايكديگر
ي نيست پس وجود داشته باشد كه در ديگر چيزي  آيد كه در هر كدام از آنه دارند الزم مي

و چون بعدا ثابت خواهد شد كه تركب واجب الوجود محال  تركب واجب الوجود،: آيد الزم مي
   .واجب الوجود نيز محال است است پس تعدد
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  ٣غرر 
    آنپاسخبيان شبه ابن كمونه و 

  
  خالفتا البن الكمونه استند      هويتان بتمام الذات قد

   تخالفت بما تخالفتمما     و ادفع بان طبيعه ما انتزعت
  كه به تمام ذات، با يكديگر )دوواقعيت (دو هويت 

   واقع شده است" ابن كمونه "استناد   مختلف باشند مورد
   براي اينكه ، را تو)شبهه ابن كمونه( و دفع كن

  طبيعت واحد مفهوم واحد از دو امر متباين،
  شود متباين هستند انتزاع نمي   از آن جهت كه

  
شبهه معروفي است  هان گذشته كه از راه بساطت ذات واجب الوجود وارد شدنددر بر: شرح 

  اين شبهه اين است كه، تقرير. شود  خوانده مي" شهبه ابن كمونه "كه به نام 
  :ء از يكديگر به چهار نحو ممكن است  امتياز دو شي

ذات با   مء هيچ وجه مشتركي با يكديگر نداشته باشند و در تما  اول آن كه دو شي- 1 
كه هيچ وجه  .فرد از كيف  مانند يك فرد، از كم، ويك. يكديگر متناين و متخالف باشند

  .اند گرفته اي جداگانه قرار مشتركي ميان آنها نيست و هر كدام در مقوله
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جزئي ديگر متباين  ء در جزئي از ذات، با يكديگر مشترك باشند و در  دوم اينكه دو شي- 2 
 اعم " جزء مشترك "باشد طبعا   محل خود ثابت شده است كه هرگاه چنينو در . و متخالف

 در هر كدام از آن دو شي "جزء ما به االمتياز  "و . ء مفروض مطلق است از هر دو شيي
 " فصل " و جزء ديگر را " جنس "اصطالحا جزء مشترك را  .ء است مساوي با آن شي

  .خوانند مي
امتياز آن دو از   ذات و ماهيت با يكديگر مشترك باشند، وء در تمام  سوم اين كه دو شي3 

 و مانند دو سفيدي و دو " عمرو "  و" زيد "يكديگر در عوارض و ضمائم خارجي باشد مانند 
 كيف " يا " رنگ بودن " يا " انسانيت "ماهيت يعني   حرارت و امثال اينها كه در تمام

ولي در عوارض و ضمائم با يكديگر اختالف  بودن با يكديگر مشتركند "  محسوسه ملموسه
  .دارند

ء به  يعني تفاوت دو شي  باشد" ما به االمتياز " عين " ما به االشتراك ":  چهارم اينكه- 4 
چنان كه تفاوت نور قوي با نور ضعيف   يكديگر در شدت و ضعف و كمال و نقص باشد، آن

  .بدين نحو است
واجب الوجودها  ء تعدد علوم گشت كه هر چند الزمهاكنون كه مطالب باال دانسته شد، م 

زيرا چنان كه .  نيست" تركب "   هميشه" تمايز "تمايز آنها از يكديگر است، ولي الزمه 
قسم دوم و سوم مستلزم تركب است، به خالف قسم اول و   تنها در" تعدد و تمايز "دانستيم 

  .قسم چهارم
معني ندارد كه   تعدد واجب قابل تصور نيست زيراالبته قسم چهارم واضح است كه در مورد 

مرتبه كمال و شدت و ديگري  دو واجب الوجود، در دو مرتبه از وجود قرار گيرند يكي در
   .مرتبه نقص و ضعف

الزمه تعدد واجب  :گويد شبهه ابن كمونه در همين جا است، وي مي. ماند قسم اول باقي مي
زيرا چه مانعي دارد كه ما دو . نيست  مايز در همه جا تركبالوجود تمايز آنها است اما الزمه ت

الوجود باشند و هيچ وجه مشتركي هم در ميان آنها   ذات بسيط فرض كنيم كه هر دو واجب
   .آيد هيچ وجه تركب واجب الوجودها الزم نمي  نباشد و در اين صورت به

بنابر قول شما اين    حتي:اش اين است به شبهه ابن كمونه جواب داده شده است كه خالصه
  . است"وجوب وجود  "دو ذات بسيط متباين در يك امر اشتراك دارند و آن 

  ٣٤٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

هيچكدام هم   وجوب وجود بنابر فرض شما عين ذات هيچ كدام نيست همچنان كه جزء ذات 
نيست، پس خارج از ذات هر دو است؛ و از آن طرف مي دانيم كه معاني خارج از ذات اشياء 

  : ياء حمل مي شوند بر دو گونه استكه بر اش
  .يا معناي انتزاعي مي باشند كه از حاقّ ذات اشياء منتزع مي گردند .1
  .و يا امري انضمامي مي باشند كه از خارج و به حكم علل خارجي عارض آن شده اند .2

از نوع دوم نمي تواند باشد، زيرا الزم مي آيد نفس وجوب » وجوب وجود«شك نيست كه 
باقي مي ماند شقّ اول كه نظر . ل باشد و اين با طبيعت وجوب وجود سازگار نيستوجود، معلّ

  .اين ابن كمونه هم به همين شق بوده است
اكنون مي گوييم اين شق نيز محال است، زيرا صدق يك معني بر يك ذات، هر چند آن 

 ذاتي صدق ا الزم مي آيد هر معنايي بر هر انتزاعي باشد، بدون مالك محال است والّمعني
بر واجب الوجودهاي مفروض، حاكي از خصوصيت » وجوب وجود«پس صدق معني . كند

آنها واجب الوجود هستند و اين  خاصي است در هر يك از آنها كه به موجب آن خصوصيت،
واجب الوجودهاي ما در يك خصوصيت ذاتي   پس معلوم شد كه. كند معني بر آنها صدق مي

وچون . معني وجوب وجود براي هر دو هست، اشتراك دارند   انتزاعكه همان خصوصيت منشاء
مركبند و اين است    نيز بايد داشته باشند، پس" ما به االمتياز " دارند "االشتراك    ما به"

   :معني بيت باال كه گفت
   :شبهه ابن كمونه را به اين نحو دفع كن كه

بدون اينكه وجه  جهت كه متخالفند،طبيعت واحد و معني واحد، از امور متخالف از آن 
   .و ممتنع است  مشتركي و خصوصيت واحدي در مصداق ها وجود داشته باشد محال

  ٣٤٩



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  ٣٥٠



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  مقصد چهارم
    طبيعيات

  ٣٥١
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   مقدمه
. شد خوانده مي  اين قسمت از كتاب منظومه بحث مختصري است در آنچه در قديم طبيعات

والبته  )1(فلكيات، عنصريات ،سماع طبيعي: طبيعات قديم شامل سه قسمت اصلي بود
است، از قبيل عدد بسائط، طبقات زمين، كائنات   عنصريات به تنهائي شامل مباحث زيادي

هر يك از اينها طبق اصول و . شناسي، حيوان شناسي، انسان شناسي  جويه، معادن، گياه
  مچنان كهبايست علم جداگانه اي شمرده شود ه كردند مي كه خود قدماء بيان مي  موازيني

فيزيك، :   شود از قبيل امروز اين مسائل در علوم متعدد و با نام هاي جداگانه مطرح مي
   .شيمي، زمين شناسي، معدن شناسي و غيره

و حيوان و انسان   برخي قدما، مخصوصا از زمان صدرالمتالهين به بعد مباحث مربوط به گياه
اسماع طبيعي، فلكيات، عنصريات و  . دادندرا از ساير طبيعيات جدا كردند وچهار قسمت قرار

   .نفس
  

  :پاورقي
   12 مالصدرا صفحه " شرح هدايه " - 1 
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ريخته است اساسا    طبق طرحي كه براي آن كتاب" اسفار "خود صدرالمتالهين در كتاب 
 سماع طبيعي را قسمت فوق مسائل متعرض مسائل به نام طبيعيات نشده است ولي از چهار

دانسته است » الهيات«آورده و در حقيقت آنها را داخل در » جواهر و اعراض«ضمن مباحث 
را بحث جداگانه و مستقلّي قرار داده است و مباحث فلكيات و عنصريات را » نفس«و مسائل 

  .به هيچ وجه متعرّض نشده است
  :بوعلي در شفا طبيعيات را در هفت فن ذكر كرده است به اين ترتيب

  سماع طبيعي -١
 ماء و العالمالس -٢
 كون و فساد و استحاله -٣
 )شيمي(افعال و انفعاالت  -٤
 معادن و آثار علوي و زلزله و امثال آنها -٥
 نفس اعم از نباتي، حيواني، انساني -٦
 )گياهان(نبات  -٧

٨ حيوان -
  :در كتاب منظومه مجموع طبيعيات در هفت فريده بيان شده است

  حقيقت جسم طبيعي -١
 مباحث حركت -٢
 .از قبيل زمان، مكان، شكل، جهت، حدوث اجسامباقي لواحق جسم طبيعي  -٣
 فلكيات  -٤
 عنصريات  -٥
 نفس  -٦

   .بعض احكام نفوس فلكي -7
فريده نخست    مباحث مربوط به سماع طبيعي در سه" منظومه "طبق بيان فوق در كتاب 

  . ذكر شده است كه فريده اول آن درباره حقيقت جسم طبيعي است
   :ستاين فريده ضمن ده فصل بيان شده ا

  . اقوال و آراء و عقايد در حقيقت جسم طبيعي- 1 
  . اثبات هيولي بر طبق مذهب مشائين- 2 
  . تعريف هيولي و برخي از احكام آن- 3 

  ٣٥٤
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  . اسامي هيولي به اختالف اعتبارات- 4 
   ابطال جزء ال يتجزي- 5 
ايد در فريده قاعده ب  كند طبق  تناهي ابعاداين بحث همچنان كه خود مولف اعتراف مي- 6 

طبيعي ذكر شود نه در اين فريده، ولي   دوم و ياسوم كه هر دو مربوط است به لو احق جسم
   .است  علت نيازمندي مباحث هيولي و صورت به اين بحث، در اينجا آورده شده به
  شود  صورت در اين جهان از هيولي منفك نمي- 7
  .گردد  هيولي از صورت عريان نمي- 8 
  .تياج هر يك از هيولي و صورت به يكديگر نوع اح- 9 
  . صور نوعيه- 10 

آن را در مقابل  نامند و  مي" سماع طبيعي "قبال گفتيم كه حكما يك مبحث بالخصوص را 
بدانيم به چه جهت اين نام را روي  دهند، اوال بايد مباحث فلكيات، عنصريات، نفس قرار مي

  اند؟  نمودها را از عنصريات و هم از فلكيات مجزثانيا چرا اين قسمت اند؟ اين مباحث نهاده
كه سنت بر اين   شوند اين است  ناميده مي" سماع طبيعي "اما علت اين كه اين مباحث  

آورده شود و به همين جهت   جاري بوده كه در طبيعيات قبل از همه مباحث، اين مباحث
 سماع "احث است لهذا خورد اين مب مي اولين مبحثي از طبيعيات كه به گوش دانشجو

همچنان كه گاهي اين .  ناميده شده است"الطبيعيات    اول مايسمع من" يعني "طبيعي 
   .نامند كه عينا همين مفهوم و معني رادارد  نيز مي"الكيان    السمع"قسمت را 

مستقلي نسبت به   مباحث حساب جدا گانه اي پيدا كرده و در واقع فن اما علت اينكه اين
شود نه  اين قسمت بحث مي باحث طبيعيات شمرده شده است اين است كه آنچه درهمه م

 و در عنصريات نه اختصاص به جماد دارد . از مختصات عنصريات است و نه مختصات فلكيات
اين . نه به انسان، بلكه مسائلي است مربوط به مطلق اجسام و نه به نبات و نه به حيوان و

طبيعي    سماي" طبيعيات است واگر اين مباحث به جاي "ه  امور عام"حقيقت  مباحث در
   .شد بسي مناسب تر بود ناميده مي" كليات طبيعي " امور عامه طبيعي و يا "

است و در هيچ يك از    كه از آنها ياد كرديم قطعا علم و فن مستقلي" سماع طبيعي "مسائل 
  تمام و يا غالب اتفاقا  و. فنون مربوط به فلكيات و عنصريات داخل نيست
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الهيات است يعني صرفا تعقلي و استداللي و   مباحث آن از حيث روش و سبك تحقيق شبيه
به . لهذا به فلسه شبيه تر است تا علوم و حسي و تجربي قياسي است نه حسي و تجربي و

 مباحث سماع طبيعي يعني آنها كه در فريده اول در ده فصل آمده است  عقيده حكماء برخي
و بيان اين جهت   اساسا جزء الهيات است نه طبيعيات ته باستثناء فصل ششم كه ذكر شدالب

دوم و سوم اين كتاب آمده است از   ساير مباحث آن كه در فريده. در شرح منظومه آمده است
امتناع خال، شكل، جهت، حدوث اجسام، از الهيات خارج  قبيل مسائل حركت، زمان، مكان،

  .يات و فلكيات هم نيست و بايد فن مستقلي شمرده شودعنصر است و داخل در
زمان و همچنين  ولي صدرالمتالهين به حكم اينكه قائل به حركت جوهريه است، حركت و 

لهذا مسائل حركت و زمان و  داند، حدوث اجسام را از لو احق و عوارض جسم طبيعي نمي
ذا به عقيده مشار اليه مسائلي كه عليه. داند مي  حدوث اجسام را نيز داخل در مسائل الهيات

مكان، تناهي ابعاد، امتناع خال، : ماند منحصر است به مسائل مي  براي سماع طبيعي باقي
   .وجهت شكل،

مربوط به   اما بيان اينكه چرا مسائل مربوط به حقيقت جسم طبيعي، و همچنين مسائلي
الهي است نه از مسائل   حركت، خصوصا حركت جوهريه، و زمان و حدوث اجسام از مسائل

   .طبيعي از حدود بحث ما خارج است
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  فريده اول 
   در حقيقت جسم طبيعي

  ٣٥٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  ٣٥٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   ١غرر 
  بيان آراء گوناگون در حقيقت جسم طبيعي

  
  من ذات االوضاع التي ال تنقسم    الجسم عندالمتكلم التئم 

   جسم به عقيده متكلمين فراهم آمده است از ذراتي
   پذيرند هستند ولي انقسام نمي   كه قابل اشاره حسيه

  
همين اجسام و   جسم طبيعي يعني. بحث درباره حقيقت و ماهيت جسم طبيعي است: شرح

باشند و به  عرض و عمق مي بينيم كه داراي ابعاد سه گانه طول و اجرامي كه در طبيعت مي
 آنها را با عنصر وجود دارند و احيانا همه صورت يكي از عناصر و يا به صورت مركب از چند

 " به دنبال جسم براي اين است كه با " طبيعي "قيد  .كنيم نام جواهر جسماني ياد مي
رياضي دانان كميت متصل . )1(مصطلح رياضي دانان است اشتباه نشود   كه"جسم تعليمي 

 و كميت متصل سه " سطح "به نام   و كميت متصل دو بعدي را" خط "بعدي را به نام   يك
  آنچه آنها آن. خوانند  مي" جسم تعليمي " نام بعدي را به

  
جسم   و به عالوه بحث در جسمي است كه داراي طبيعت خاص است، نه در- 1 :پاورقي
مركبات نباشد وجود  به عقيده حكما جسم مطلق كه به صورت هيچ يك از عناصر يا. مطلق

لبه جسم هستند ولي ذرات صغراص ندارد ولي به عقيده ذيمقراطيس چنانكه بعدا خواهد آمد
   .جسم طبيعي نيستند
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عارض جسم طبيعي شده است سخن   خوانند به منزله عرضي است كه را جسم تعليمي مي
   .است و از بحث ما خارج است در فرق ميان جسم طبيعي و جسم تعليمي زياد

در مقابل ما   مقصود اين است كه آنچه اكنون مورد بحث است همين جوهر جسماني است كه
مختلف آب، خاك، هوا، زمين،   قرار دارد و فضاي مقابل ما را تشكيل داده است و با نام هاي

همه اين اشياء كه نام برديم در يك جهت با يكديگر  شوند، ستاره، خورشيد و غيره خوانده مي
 بحث در اين است كه اين جوهر. اينكه جوهري هستند قابل ابعاد سه گانه  شركت دارند و آن

  كنيم چيست؟ بينيم و اندازه گيري مي بعاد سه گانه كه در همه جا ميقابل ا
حقيقت جسم  ئي كه در كتاب منظومه آمده است مجموع عقائد و آراء در طبق تقسيم بندي
  :طبيعي عبارت است

  
نيستند،    جسم طبيعي مركب است از مجموعه اي از ذرات كه خود آن ذرات جسم- 1 

 نه انقسام ذهني و ،پذيرند ند و به همين دليل انقسام نمييعني طول و عرض و عمق ندار
هستند، يعني قابل اشاره حسيه   اين ذرات ذي وضع. رياضي و نه انقسام خارجي و عملي

جسماني نشان داد كه مثال در مقابل من قرار   توان با اشاره باشند، به عبارت ديگر مي مي
 ولي چون اين طرف و آن طرف، پشت در طرف چپ من، گرفته يا در طرف راست من و يا

تواند در عالم خود براي آنها  طول و عرض و عمق ندارند حتي ذهن نمي ورو، سطح و داخل،
   .فرض كند تا چه رسد به عمل و خارج دو جزء

جزء ال يتجزي و   و اين اجزاء را با اين خصوصيات. اند متكلمين اسالمي طرفدار اين نظريه
   .دنامن گاهي جوهر فرد مي

فراهم شده كه   طبق اين نظريه، جسم كه خود قابل طول و عرض و عمق است از چيزهائي
ولي الجسمي كه قابل اشاره  باشند، به عبارت ديگر از ال جسم فاقد طول و عرض و عمق مي

  .جسم به وجود آمده است حسيه هست
    
   او ال لدي النظام في المشهور   مع انتهائها لدي الجمهور 

   به–باشند   به اينكه آن اجزاء متناهي ميبا قول
  باشند  يا متناهي نمي - عقيده جمهور متكلمين 

   است  آنچنان كه اين راي از او مشهور- طبق عقيده نظام -
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اجزاء را محدود و   دانند، معموال آن متكلمين كه جسم را مركب از اجزاء ال يتجزي مي: شرح
مكعب آب از عدد بسياري از اجزاء  ند كه يك سانتي مترگوي يعني مثال مي. دانند متناهي مي

و يك عدد معين است و بنابر اين دو سانتي متر   درست شده است ولي آن عدد محدود است
شده است كه از نظر عدد دو برابر اجزائي است كه در يك   مكعب آب از اجزائي تشكيل

  .وجود دارد  سانتي متر مكعب
نسبت داده شده   كلمين زبر دست و شاگرد هشام بن الحكم استولي به نظام كه يكي از مت 

هر چند . باشند نامتناهي مي دهند كه گفته است همواره اجزائي كه يك جسم را تشكيل مي
  .توان اين نسبت را صد درصد جدي تلقي كرد نمي

كوچك غير    قول دوم آن است كه جسم طبيعي مركب است از مجموعه اي از ذرات- 2 
طول و عرض و عمق   باشند ولي داراي كست، يعني آن ذرات عمال قابل تقسيم نميقابل ش

آن ذرات چون جسمهاي  .باشند و به عبارت ديگر خود آن ذرات جسمند نه الجسم مي
به . باشند ورو، و سطح و داخل مي  كوچكي هستند كه داراي اين طرف و آن طرف، و پشت

باشند ولي از نظر عملي و  ضي قابل تقسيم ميريا عبارت ديگر آن ذرات از نظر ذهني و
سائيده شوند و يا به نحوي از انحاء  محال است كه شكسته يا  يعني. خارجي تقسيم ناپذيرند
   .به دو قطعه منقسم شوند

. نظريه است  ذيمقراطيس حكيم مشهور يوناني كه به حكيم خندان معروف است طرفدار اين
بيت ذيل ناظر به . كردند تعبير مي " ذرات صغار صلبه "حكماء قديم ذرات ذيمقراطيس را 

  :اين عقيده است
   )1 (ليس يفك و همنا يجزؤه     و قيل اجرم صغار مبدؤه

  و گفته شده است كه جرمهاي كوچك مبدء جسم طبيعي
  باشند  قابل دو قطعه شدن نمي   هستند اين اجرام كوچك

   كند ولي ذهن ما در ظرف خود آنها را تجزيه مي
  

   .شرح اين بت همان است كه قبال توضيح داديم: شرح
  

  :پاورقي
  .  در تقدير است"لكن" از نظر تكميل معني يك "يفك" در مصراع دوم، بعد از كلمه - 1 
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نوزدهم، عموم    قول سوم قول جمهور حكماء است كه از زمان سقراط به بعد تا قرن- 3
جسم طبيعي نه مركب است   اند و آن اينكه هحكماء و فالسفه چنين عقيده و نظريه اي داشت
كوچك ذيمقراطيسي، بلكه جسم طبيعي   از اجزاء ال يتجزي و نه مركب است از اجرام

آنها را با نام هاي آب و خاك و سنگ و چوب  يعني اين اجسام كه ما. پيوسته است
يعت باشند وبه موجب آن طب طبيعت مخصوص به خود مي  خوانيم و هر كدام داراي مي

اند  اند، يك واحد پيوسته به خود دارند و نام مخصوص به خود گرفته  مخصوص، آثار مخصوص
بينيم نه به  مي ما اين اجسام را به صورت يك امر واحد ممتد. مجموعه از اجزاء ذرات  نه يك

به عقيده حكماء . داده باشند  صورت يك عده اشياء كه پهلوي هز قرار گرفته و سر به هم
  .كنيم بينيم و باالمسه خود احساس مي مي  هم همانطور است كه با چشم خودواقعيت
o   

   فقال قائل انقسامه يقف      و بين قائلي اتصال اختلف 
  و درميان قائلين به اتصال اختالف واقع

  است كه   شده است، پس قائلي قائل شده
   شود  قابليت انقسام در يك حدي متوقف مي

  
و امكان دو    جسم طبيعي در اينكه جسم طبيعي قابل انسقام استطرفداران پيوستگي: شرح

اين جهت بديهي است  .قطعه شدن و چهار قطعه شدن و غيره در آن هست اختالفي ندارند
سنگ ها، امكان شكسته شدن و دو قطعه  كه هر جسمي نظير آب، خاك، هوا، آتش، فلزات،

ولي در يك جهت اختالف . ارندشدن و بيشتر د  شدن و چهار قطعه شدن، و هشت قطعه
طبيعي را به دو قطعه تقسيم كرديم و باز يكي از دو قطعه را   دارندكه اگر فرض كنيم جسمي

 كوچك تر، و آن قطعه كوچك تر را به دو قطعه ديگر و همين طور عمل دو  به دو قطعه
يم، آيا به بده  قطعه كردن و تقسيم كردن هر جزء را به دو قطعه و دو جزء كوچكتر ادامه

حالت ذرات ذيمقراطيس را به  جائي خواهيم رسيد كه ديگر قابل دو قسمت شدن نباشد و
   .ادامه پيدا كند و به چنين مرحله اي نخواهد رسيد؟  خود بگيرد، و يا هر اندازه عمل تقسيم
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انقسام پايان   حكماء را عقيده بر اين است كه هرگز به مرحله اي نخواهد رسيد كه امكان
ولي محمد شهرستاني صاحب  .ذيرد و اجزاء به صورتي در آيند كه غير قابل شكست باشندپ
. خواهد شد كه امكان انقسام پايان پذيرد   معتقد است كه به جائي منتهي" ملل و نحل "

   .كند بيان مي بيت باال عقيده محمد شهرستاني را
o   

  عتقدو بعد ذاك فالرواقي ا      والقوم قالوا الوقوف عند حد
  من صوره و من هيولي ملتئم     بساطه و هو الدي مشائهم 

   در حدي )انقسام(اند گفته )حكماء (و قوم
  متوقف نمي   پس حكيم رواقي، پس از آن. شود

   معتقد است بساطت را، و جسم در نزد مشائين
  .از صورت و هيولي فراهم آمده است  از حكماء

  
وارد شود   د كه هر اندازه تقسيم بر جسم طبيعيحكماء بر خالف شهرستاني معتقدن: شرح

ماند  ميان برود و آنچه مي اي نخواهد رسيد كه متوقف شود و امكان انقسام از هرگز به مرحله
  .بصورت يك ذره نشكن در آيد

را پيوسته   حكماء پس از آنكه بر خالف متكلمين و بر خالف ذيمقراطيس، جسم طبيعي 
آنكه همه اتقاق كردند كه  اي از ذرات، و پس از ت مجموعهدانستند نه گسسته و به صور

شود،  كوچكتر در حد معيني متوقف نمي  جسم طبيعي از نظر قابليت انقسام به دو جسم
پيروان افالطونطبق ادعاي . اند يكديگر اختالف كرده خودشان از نظر حقيقت جسم طبيعي با

تقدند كه جسم طبيعي بسيط است، يعني گويند، مع آنها را اشراقيون مي كه معموال منظومه
  هست همين جرم اتصالي است كه يك واحد جوهري ممتد است و يك واقعيت  هر چه

ولي . انقسام دارد  پيوسته است، و همين واقعيت جرمي و اتصالي و امتدادي است كه قابليت
يعني . جسم طبيعي مركب است  نامند معتقدند كه پيروان ارسطو كه آنها را مشائين مي

كشش دار كه صورت جسميه نيز خوانده   جرم اتصالي و صورت جوهري ممتد وهمعتقدند ك
نيمي از حقيقت آن است، جسم طبيعي مجموع  شود تمام حقيقت جسم طبيعي نيست، مي

  از هيولي و مركب
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واقعيت ممتد و كشش دار  يعني اين چيزي كه ما آنرا جرم اتصالي،.  صورت جسميه است
ديگر آنرا به خود گرفته است كه ما آن    به منزله پوششي است كه يك واقعيتخوانيم مي

  . هم او را تعريف و هم اثبات خواهيم كرد، ناميم و بزودي واقعيت را هيولي مي
جهان كه ماده المواد و هيوالي اولي است همين صورت جسميه    از نظر اشراقيون ماده اولي

  ي نظر مشائين صورت جسميه غير از ماده اصلي و اوليولي از . واحد است  استه كه متصل
ماده . جسميه  تر از صورت تر و نامشخص جهان است، ماده اولي جهان حقيقتي است بي تعين

توان آن را از ساير  هرگز نمي  توان با دليل عقل و فلسفه وجودش را كشف كرد ولي اولي را مي
به قول بو علي . يان كرد و تنها تماشا نمودعر گيرد اشياء يعني از صورت هائي كه خود مي

چهره خويش را با جامه خويش . اش هويدا گردد امتناع دارد چهره  مانند زن زشتي است كه
   .كند آورد و چهره را پنهان مي و تا جامه را عقب بزني آستين پيش مي پوشد، مي

 به كار "رواقي  " ضمنا الزم است اين نكته روشن شود كه حاجي سبزواري در اينجا كلمه
رواقيون افالطون و پيروان او  دهد كه مقصودش از برده است و در شرح منظومه توضيح مي

  .است
و افالطونيان را   يكي اينكه در اصطالح تاريخ فلسفه هرگز افالطون: در اينجا دو اشكال است 

. اند طون پيداشدهنسل بعد از افال  رواقيان طبقه اي هستند كه تقريبا سه. خوانند رواقي نمي
عملي است نه يك مكتب نظري، مردي است  موسس مكتب رواقي كه يك مكتب اخالقي و

شود كه از افالطون و  فلسفه اسالمي مكرر ديده مي  ولي در كتب. بنام زنون قبرسي
ياد شده است، همچنان كه حكماء اسالمي آنها را اشراقيون نيز   افالطونيان به عنوان رواقيون

به آنها قطعا اشتباه است، و شايد منشاء اشتباه تعبيري است  اطالق كلمه رواقي .نندخوا مي
. كند  دارد كه رواقيون را در مقابل مشائين ذكر مي" ملل و نحل "در دو جاي   كه شهرستاني

حكماي اسالمي وضع  ولي اشراقي ناميدن آنها البته صحيح است و ظاهرا اين اصطالح را نيز
  .اند كرده

افالطونيان صحيح است  كال دوم اين است كه قطع نظر از اينكه رواقي ناميدن افالطون واش 
آنچه مسلم است اين است كه . ندارد  يا صحيح نيست، انتساب اين عقيده به افالطون اساسي

  و صورت  ارسطو معتقد به تركيب جسم از هيولي
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شود  مورخين فلسفه معلوم مي  ات هست، اما اينكه افالطون منكر باشد معلوم نيست و از كلم
 است " صورت "اند، اختالفشان در  نداشته كه ارسطو و افالطون در هيوالي اولي اختالف نظر

افالطون آنرا پرتوي از مثل كه خود به آن قائل است  داند و كه ارسطو آنرا اصيل مي
   .شمارد مي

جهت به افالطون   است ولي بيالدين معروف به شيخ اشراق  نظريه انكار هيولي از شيخ شهاب
نظريات شخصي او را به عموم  حكماء بعد از شيخ اشراق غالبا. نسبت داده شده است

  .دهند اشراقيون نسبت مي
  
  ء اثبتت كل الملل قوه شي     ان الهيولي العم اعني ما حمل 
  حق اينست كه هيوالي عام يعني چيزي را كه حامل  

   اند  آنرا اثبات كردهاقوام  استعداد چيزي است، همه
  

با اينكه هنوز . شود مي از اينجا بحث و مشاجره اشراقي و مشائي بر سر اثبات هيوال آغاز: شرح
ذيمقراطيس پرداخته نشده است، مشاجره  به نقد و بحث در عقيده متكلمين و عقيده

و نظر در اطراف نظر متكلمين  قاعده اين بود كه اول .مشائين و اشراقين مطرح شده است
گرديد، ولي در اين  و اشراقيون طرح مي  شد و سپس مشاجره مشائين ذيمقراطيس بحث مي

اي كه  مقصود اين بيت اين است كه هيولي به معني ماده .برعكس عمل شده است )1 (كتاب
ء ديگر باشد، به عبارت ديگر، چيزي كه امكان شدن چيز ديگر  شي حامل قوه و استعداد

همه  . را انكار كند" شدن "احدي نيست كه نظام . ت غير قابل انكارامري اس داشته باشد
در نطفه انسان  مثال. ء ديگر در آنها هست دانند كه برخي چيزها استعداد تحول به شي مي

پس نطفه، ماده انسان است،  .استعداد انسان شدن و در دانه گندم استعداد گندم شدن است
همه قائلند كه در جهان چيزي وجود دارد كه ماده  و نيز. و دانه گندم، ماده بوته گندم است

  يعني او چيزي است كه از ماده ديگر به وجود نيامده است  .اصلي و ماده المواد است
  

  :پاورقي
  .  يعني كتاب منظومه حاجي سبزواري- 1 
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 است ديگر از او به وجود آمده است، به عبارت ديگر منبع همه استعدادها او بلكه همه چيز
 پس در اصل . ولي خود او مسبوق به استعدادي و چيزي كه حامل آن استعداد باشد نيست

  :زودي توضيح خواهيم داد  ماده اصلي اختالفي نيست، اختالف در چيزهاي ديگر است كه به
  
   و جسم اوال بينهم تشاجرت    لكنها هل وحدت او كثرت 

   كثيرلكن در اينكه ماده اصلي چيزي است كه واحد است يا
  نيست، بين اهل نظر اختالف است   جسم است يا جسم

  
اجزاء اليتجزي  اي از گوينده هر جسم طبيعي مجموعه بنا به عقيده متكلمين كه مي: شرح 

و بنابر قول . است نه جسم  است، ماده اصلي و هيوالي اولي كثير است نه واحد، و ال جسم
داند، هيوالي اولي كثير است  مي ار صلبهصغ  ذيمقراطيس كه جسم طبيعي را مركب از ذرات

مساوي است با جسم طبيعي كه همان صورت   بنابر قول اشراقيون هيوالي اولي. و جسم
چيز واحد است و جسم است، و بنابر عقيده مشائين كه  جسميه است بنابر اين هيوالي هر

وه و استعداد دانند، صورت جسميه و حقيقتي ديگر كه محض ق جزء مي جسم را مركب از دو
  هيوالي اولي جزء جسم است نه خود جسم، و چون هيوالي اولي در هر جسم طبيعي است،

جسم است نه  واحد است پس هيوالي اولي، واحد و غير جسم است زيرا چنانكه گفتيم جزء
   .خود جسم

  ٣٦٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   ٢غرر 
  در اثبات هيولي اولي به اصطالح مشائين

  
  لفعل و القوه بالقول االحقكا      ان دليل الفصل و الوصل نطق 
  همانا دليل فصل و وصل گويا است 

    مانند دليل قوه و فعل، بر قول صحيح تر
  

هيولي به مفهوم   اند بر اثبات هيوال به معني اخص يعني حكماء مشاء براهيني اقامه كرده
يكي هيولي كه بعدا : دو جز خاص خودشان و بر اثبات اينكه جسم طبيعي مركب است از

آن دو . كه مورد قبول اشراقيون است  ريف دقيق از آن خوهد شد و ديگر صورت جسميهتع
، " قوه و فعل " معروف است و ديگري به نام برهان "   فصل و وصل"دليل يكي به نام برهان 

  :برهان توضيح داده خواهد شد و عن قريب هر دو
    ثانيها غيري او ذاتي       متصل مضاف او نفسي

    فهومي است قياسي و اضافي، و يا مفهومي است نفسيمتصل يا م
   و متصل نفسي، يا غيري و بالتبع است و يا ذاتي و اصيل

  
   او ما هو الصوره جوهريه      و الذاتي اما الفصل للكميته
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   النها الكون و ذاالمهيته       قد ساوق اتصال الشخصيه
    ذاما ابطلهو نفسه و الجسم       ليس اتصال قابال ما قابله

   فالباق في الحالين فيه حاصل      فالجسم اذ فصال فوصال قابل
  متصل نفسي ذاتي، يا فصل كميت است

   و يا صورت جوهري است
   اتصال و شخصيت همدوش و همراه يكديگرند

   زيرا شخصيت از قبيل وجود است و اتصال از قبيل ماهيت
   پذيرد  را نمي)انفصال(اتصال به هيچ وجه مقابل خود

   كند و همچنين خودش را، و انفصال جسم را به كلي معدوم نمي
   كند بنابر اين، جسم چون فصل و وصل را قبول مي
   ماند در او وجود دارد  پس چيزي كه در دو حالت مختلف باقي مي

  
گفتيم كه مدعاي  قبال. كند  را بيان مي" فصل ووصل "اين ابيات، برهان معروف : شرح

به عبارت ديگر جوهر جسماني  رابر اشراقيين اين است كه جسميت و جرميت ومشائين در ب
جانبه است به منزله پوششي است كه بر موجود   كه در ذات خود داراي اتصال و امتداد سه

شود  شده است و آن موجود ديگر هيچ گاه عريان ظاهر نمي  ديگري به نام هيوال پوشانيده
اينكه : گوئيم حكماي مشائي مدعي هستند اكنون مي. دظاهر شو  تواند عريان يعني نمي

قابل فصل و وصلند يعني اينكه يك جسم واحد متصل مانند يك كاسه آب،   اجسام و اجرام
كاسه آب  پذيرد و دو آيد يا وصل مي پذيرد و به صورت دو حجم آب در مي و انقسام مي  فصل

احد متصل و ممتد را به وجود مي پذيرند، و مجموعا يك و را كه روي هم بريزد وحدت
اين است كه جسميت و جرميت و اتصال و امتداد جوهري، پوششي است  آورند، دليل بر مي

 پذيرد، لباس خويش را يك جوهر ديگر و آن جوهر در حالي كه فصل يا وصل مي  بر روي
 همين صورت پوشد و اگر جسم مركب نبود يعني اگر هر چه بود كند و لباس ديگري مي مي

گرفت، يعني  صورت نمي  جسميه و امتداد واتصال جوهري بود هرگز فصل و وصلي در جهان
شود و يا دو جسم متصل به صورت   ممكن نبود جسم واحد متصلي تبديل به دو جسم متصل

  . اين بود اجمال اين برهان. يك جسم در آيد
  ذكر  ات راتفصيل اين برهان نيازمند به مقدماتي است و قبل از آنكه آن مقدم 
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عليه اشراقيين اقامه   كنيم بايد يك مطلب را متذكر شويم و آن اينكه اين برهان را مشائين
نظريه ذيمقراطيسي را مردود شناخته و  اند، پس از آنكه دو طرف، نظريه متكلمين و كرده

 و هوا و آتش و خالك و غيره مجموعه اي از ذرات  اند كه جسم طبيعي مانند آب قبول كرده
اند  پيوسته است، و از طرف ديگر همين چيزها كه بالفرض پيوسته نيست بلكه يك واحد

   .پذيرند العيان فصل و وصل مي بالحس و
اما بنابر  پس برهان فصل و وصل مبتني بر قبول پيوستگي جسم طبيعي محسوس است و

ن نظريه ها زيرا بنابر آ  نظريه متكلمين و يا نظريه ذيمقراطيس اين برهان ناتمام است
شود و يا  آب تبديل به دونيم ليتر مي شود مثال يك ليتر هنگامي كه فصل و وصلي واقع مي
گردد فصل و وصل واقعي صورت نگرفته است  آب مي دو نيم ليتر آب تبديل به يك ليتر

واحد متصل تبديل به دو واحد متصل شده باشد و يا دو واحد   يعني چنين نيست كه يك
 اي از ملكولها است كه در يك واحد شده باشد بلكه يك ليتر آب مجموعه  متصل تبديل به

مجاورت هم " شود از اند و هنگامي كه تبديل به دو نيم ليتر آب مي مجاورت هم قرار گرفته
به معني اين است كه  شود شوند و هنگامي كه دو نيم ليتر تبديل به يك ليتر مي دور مي

   .اند بودند در مجاورت يكديگر قرار گرفته ديگر از ملكولها دورگروهي از ملكولها كه از گروهي 
اما . فرضي ديگر است  پس ارزش اين برهان يك ارزش نسبي است، يعني مبتني بر قبول يك

نظر، يعني از نظر مركب بودن از ذرات   اينكه حكماء برهاني بر رد نظريه ذيمقراطيس از اين
اند و اعتمادشان در اين جهت به حواس بوده است مطلب  نداشته اند يا كرده داشته واقامه مي

اين  كه بعد درباره آن بحث خواهيم كرد، و البته بعد خواهيم گفت كه حكما از  ديگري است
اند از  ذيمقراطيس اقامه كرده  حكما برهاني كه عليه. اند جهت برهاني نداشته و اقامه نكرده

گفته است  ديگر ذيمقراطيس بوده كه مي  اين جهت نبوده است، بلكه از جهت مدعاي
. اند حكما اين جهت را با برهان رد كرده. شكست است  خاصيت ذرات اين است كه غير قابل

اي از ذرات است و يا يك واحد پيوسته است بدون برهان  مجموعه  اما اين جسم محسوس
   .اعتماد به حواس پذيرفته شده است يعني با

برهان را با توجه   ايم ولي اكنون معتقديم كه حكماء اين  ذكر كردهما اين مطلب را قبال چنين
 ضمن 42 و 41الهيات شفا صفحه  اند شيخ در به هر دو جنبه نظريه ذيمقراطيس ذكر كرده

  اينكه هر جسمي قابل انقسام بر    يعني" فصل و وصل "مقدمه اول برهان 
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. كند يه ذيمقراطيس را بيان و رد مي فرض...يقول  دو قسمت است، تحت عنوان فان لقائل ان
نيست كه جسم از ذراتي تركيب شده باشد كه خاصيت ذاتي آنها   طبق نظر فالسفه ممكن

ذيمقراطيس  غير قابل التحام باشند آنچه امروز به ثبوت رسيده بيشتر بر رد نظر  اين باشد كه
نع االنقسامي تشكيل ممت  است نه رد نظر حكماء، ذيمقراطيس معتقد بود كه جسم از ذرات

و حكماء معتقد بودند كه  دانست مي شده و امتناع انقسام را ناشي از طبيعت جسميت آنها
آنچه علم امروز ثابت كرده است آن  .جسم همانطور كه محسوس است متصل واحد است

از اين جهت بر خالف نظر حكماء است ولي از  است كه جسم محسوس متصل واحد نيست و
داند و هم از اين جهت كه طبق نظر علماي امروز علت  انقسام مي  رات را قابلآن جهت كه ذ

تامين  ذرات، خصوصيات نوعي آنها است نه طبيعت جسمي آنها، نظر حكماء را  عدم التحام
و علت عدم التحام  حكماء درباره اين جهت كه ذرات داراي طبايع مختلف باشند. كند مي

بيند، در اين باره مجددا بحث  نمي   و شيخ در الهيات مانعياند طبيعت نوعي باشد بحث كرده
   .خواهيم كرد

پذيرفته شده   عليهذا در عصر ما كه نظريه ذيمقراطيس از جنبه مركب بودن جسم از ذرات
معني كه فصل و وصل هاي   به اين. دهد است برهان فصل و وصل ارزش خود را از دست مي

بنابر نظريه علماء . وصل واقعي نيست  ديگر فصل ومحسوس كه يك مقدمه اين برهان است
به ذرات اتمي منتقل شود اگر ذرات اتمي فصل  امروز محل كالم از جسم محسوس بايد

شود، يعني جائي اين  وصل حكماء در مورد آنها زنده مي ووصل پذير باشند برهان فصل و
 آنها را به خود اجرام ذرات عارض بر حقيقتي ديگر هستند كه هست كه بحث شود آيا

  .تر بحث خواهيم كرد كند يا چنين نيست؟ بعدا درباره اين مطلب مفصل مي گيرد و رها مي
   :اما تفصيل برهان فصل و وصل، اين برهان چهار مقدمه دارد 

رود به چه معني  مي  مفهوم اتصال و انفصال و يا وصل و فصل كه در اين برهان به كار-الف 
مفهومي رياضي و يك مفهوم   صال يك مفهوم عرفي دارد و يكاست؟ كلمه اتصال و انف

  .است فلسفي، و در اينجا مفهوم خاص فلسفي منظور
يك انتها باشند   برند كه داراي عامه مردم لغت اتصال را گاهي در مورد دو چيزي به كار مي 

كنند  ميخطي كه يك زاويه ايجاد  مانند دو خط يا سطح كه داراي يك نهايت باشند مثال دو
  شود اين دو  لهذا گفته مي ء زاويه با هم اشتراك دارند و در نقطه
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   .خط به هم متصلند
ديگر قرار نگرفته است  برند كه ميان آنها چيز و گاهي اين كلمه را در مورد دو چيز به كار مي
  ).1(اين قلم متصل به كاغذ است شود مثال اگر نوك قلم روي كاغذ قرار بگيرد گفته مي

كه با حركت هر   اند به طوري برند كه به يكديگر بسته شده گاهي در مورد اشيائي به كار ميو 
هاي قطار گفته  زنجير و يا واگن  هاي مثال در مورد حلقه. يك از آنها آن ديگري حركت كند

آخرين واگن و اولين واگن به هم متصلند،  شود شود اينها به يكديگر متصلند، گفته مي مي
در آنجا با اينكه ميان . كند يك ديگري اجبارا حركت مي ي هستند كه با حركت هريعني طور

   .)2(شود آخرين واگن واگنهاي ديگري فاصله است كلمه اتصال به كار برده مي اولين واگن و
كميت را دو نوع  شان كميات است، علماء رياضي كه موضوع بحث: اما مفهوم رياضي اين لغت
كميت را شناختند كه به معني   اين دانشمندان اول مفهوم.  منفصليافتند، كم متصل و كم

 در مقابل كيفيت و ساير جواهر و اعراض كه ، ء است براي انقسام و تجزيه فرضي قابليت شي
نخست كميت هائي كه : سپس كميت را دو نوع يافتند. ندارند  هيچ كدام چنين خصوصيتي

نهايتي  يعني ميان هر دو جزء. توان فرض كرد ي م" حد مشترك "و اقسام آنها  ميان اجزاء
 مثال خط كميت است .توان فرض كرد كه هم نهايت اين جزء باشد و هم نهايت جزء ديگر مي

به دو نيم خط تقسيم كنيم يك  ولي كميت متصل است، يعني اگر خطي را در ذهن خود
رد و هم به اين يكي، هم اين نيم خط تعلق دا  ايم كه هم به نقطه را خواه ناخواه فرض كرده

  ابتداء اين يكي شمرده
  

  :پاورقي
 حاجي سبزواري اين مورد را ذكر نكرده است، فقط مورد اول را ذكر كرده است و حال آنكه عرف عام - 1 

 بلكه بايد گفت در مورد دو خط كه در يك نهايت با هم ،برد در اين مورد هم كلمه اتصال را بكار مي
رود كه دو خط در يك نهايت با هم شريكند بلكه از اين جهت   آن جهت به كار نمي از شريكند اين كلمه

  . بازگشت آن استعمال به اين استعمال است پس. رود كه ميانشان چيز ديگر قرار نگرفته است به كار مي
عرف از اين جهت .  است رسد كه بازگشت اين استعمال عرفي نيز به دو استعمال اول  به نظر مي-  2 
خواند كه هر دو حلقه مجاور يكديگر متصلند يعني ميان هر دو حلقه  هاي زنجير را متصل به هم مي لقهح

 دو  حلقه يك و حلقه. كنيم  شماره گذاري مي4 و 3 و 2 و 1حلقات را بترتيب . اي نيست مجاور فاصله
 2و حلقه . صله نيست ديگر فا متصلند زيرا ميان آنها جسم ديگر فاصله نيست، الاقل در حال حركت جسم

 متصل است به متصل به 3يعني حلقه .  چنين نيستند3 و حلقه 1اما حلقه .  همين حال را دارد3با حلقه 
". خواندند ء مي ء را مجازا متصل به خود آن شي ، بعد متصل به متصل به شي1 نه به خود حلقه 1حلقه 
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رياضيات آنرا  شناسد، اين مفهوم مفهومي است كه علماء اتصال به اين معني را عرف نمي
  ).1( كنند درك مي

بشويم بايد به  براي اينكه با اين مفهوم آشنا. مفهوم ديگر اين لغت مفهومي است فلسفي
  :ايم بر گرديم مطالبي كه قبال ذكر كرده

اما . اند سه گانه بينيم جوهرند و قابل ابعاد پر واضح است كه اجسامي كه مادر برابر خود مي 
وجودشان براي خودشان است  باشند، ء ديگر نمي ء ديگر و نعت شي جوهرند يعني حالت شي

 كه شايد موافق تعبير ارسطو باشد " شفا "  و به تفسير شيخ در الهيات. ء ديگر نه براي شي
ولي بعد متاخرين ميان وجود في نفسه و وجود لنفسه  .ء ديگر نيست جوهر در شيوجود 

  اند به اين معني است كه اما اينكه قابل ابعاد سه گانه. اند تغيير داده فرق گذاشته و اصطالح را
نقطه   ممكن است در داخل آن سه خط فرض كنيم كه هر سه عمود بر يكديگر و در يك

زاويه قائمه باشد،   شود همه هائي كه از تالقي اين خطوط پيدا مي اويهتالقي كرده باشند و ز
عمود كنيم به نحوي كه  توانيم بر يكديگر در صورتي كه در يك سطح فقط دو خط مي

باشد اين است كه در تعريف جسم   شود زاويه قائمه اي اكه در ميان آنها پيدا مي زاويه
  : اند گفته

  .ثلثه متقاطعه علي زوايا قوائم جوهر يمكن ان يفرض فيه خطوط
  
  قبال گفتيم كه متكلمين مدعي هستند اين جوهر جسماني با اين خاصيت 
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ندارند يعني  اي از ذرات فراهم آمده است كه هيچكدام خاصيت كل را بعدي از مجموعه   سه
ولي . ديگر الجسمند  هيچ كدام سه بعدي نيستند بلكه اساسا بعد ندارند و به عبارت

 كه اكنون > :پاورقي فراهم  قراطيس مدعي است كه جسم محسوس از مجموع ذراتيذيم
دانند و تعريف  وظيفه فلسفي مي بديهي است كه فالسفه اين تعريفات را. مورد بحث مانيست

اعراض كه از مباحث فلسفه است بيان شده است  مذكور براي كم متصل در مباحث جواهر و
آمده است كه هر كدام به تنهائي جوهري سه  .اند قتباس كردها  و علماء رياضيات از فالسفه

هستند كه هر جسم محسوس به تنهائي يك واحد جوهري   باشند و حكماء مدعي بعدي مي
حكماء و ذيمقراطيس در وجود جوهر سه بعدي كه از اجزاء و ذرات   پس. باشد سه بعدي مي

اجسام   ما جوهر اين چنين را همينفراهم نشده باشد متفقند با اين تفاوت كه حك بي بعد
مدعي است كه  داند و دانند و ذيمقراطيس اين اجسام محسوسه راچنين نمي محسوسه مي

 .باشند ذرات صغار صلبه مي جوهر سه بعدي از اجزاء و ذرات كوچكتر فراهم نشده است خود
مين به هر نظر متكل  پس اگر از نظر متكلمين صرف نظر كنيمو چنان كه بعدا خواهيم گفت

جوهري وجود دارد كه در ذات خود   بايد بگوئيم به اتفاق فالسفه در جهان حال مردود است
اين جوهر همان است كه . در سه جهت است  پيوسته است يعني حقيقتش امتداد و كشش

چيزي كه هست ذيمقراطيس واحد آن جوهر . خوانيم مي  صورت جسميه و يا اتصال جوهري
داند و ساير فالسفه هر يك از اجسام محسوسه خصوصا  امحسوس مين را ذراتي كوچك و

گوئيم در برهان  اكنون كه مفهوم فلسفي اتصال روشن شد مي .دانند واحد آن مي بسائط را
  شود و يا انفصال تبديل به اتصال شود اتصال تبديل به انفصال مي گفته مي  فصل و وصل كه

 .مفهوم رياضي ت، نه اتصال به مفهوم عرفي و ياشود مقصود اتصال به مفهوم فلسفي اس مي
 " كلمه "   وحدت اتصالي مساوق است با وحدت شخصي" مقدمه دوم اين است كه -ب 

دو . به معني راندن است   است كه" سوق " كه در اين جمله آمده است از ماده "مساوق 
   . يكديگرند"مساوق  "شود كه  گفته مي چيز كه با هم رانده شوند و همدوش يكديگر باشند

هست، و البته  در اينجا مقصود اين است كه هر جا وحدت اتصالي هست وحدت شخصي نيز
پس مقصود اين است كه هر متصل  مقصود از اتصال در اينجا اتصال به مفهوم فلسفي، است،

   .جوهري شخص واحد است نه اشخاص متعدد
است تشخص  يگرند، هر جا وجود يكد" مساوق "اند كه تشخص و وجود  حكما ثابت كرده

عدم تعين شان ماهيت  گويند كليت و است و هر جا تشخص است وجود است و متقابال مي
  اتصال   گوئيم اكنون مي. است و در حقيقت، اعتبار ذهن است
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سه گانه داشته باشد،  جوهري عبارت است از اينكه ماهيتي به نحوي باشد كه قابليت ابعاد
  . در خارج عين تشخص واقعي او استوجود چنين ماهيتي 

ء  كنند بلكه شي نمي   دو امر متقابل هرگز يكديگر را قبول" مقدمه سوم اين است كه -ج  
  ."ثالثي الزم است كه متناوبا آن دو را بپذيرد 

متناقضين يعني  .اين كه بعضي امور با يكديگر تقابل دارند يعني غير قابل اجتماعند   توضيح
چنين متضادين از قبيل سفيدي   و عدم آن چيز با يكديگر تقابل دارند، و هموجود يك چيز 

تقابل دارند، هم چنين است عدم و ملكه نظير غنا و  و سياهي، يا حرارت و برودت با يكديگر
  .فقر

عدم، وجود را قبول  كنند مثال وجود، عدم را، و يا هرگز دو امر متقابل، يكديگر را قبول نمي 
. كند و هم عدم را وجود را قبول مي   ماهيت كه امر ثالث است متناوبا همكند بلكه نمي

پذيرد يعني سفيدي سياه  هم سفيدي را نمي  پذيرد و سياهي سفيدي نيز سياهي را نمي
شود و  جسم كه امر ثالث است متناوبا هم سفيد مي شود اما شود و سياهي هم سفيد نمي نمي

تواند غنارا  پذيرد ولي يك انسان هم مي  فقر غنا را نميپذيرد و نمي غنا فقر را. هم سياه
   .هم فقر را بپذيرد و

كه يك واحد   اتصال جوهري، نقطه مقابل انفصال جوهري است، انفصال جوهري اين است
  .جوهري به صورت دو واحد در آيد

ذيرند، پ را نمي گوئيم همانطور كه وجود عدم، سفيدي و سياهي، فقر و غنا يكديگر اكنون مي 
پذيرنده آن، اتصال و انفصال نيز   بلكه امر ثالثي الزم است كه هم پذيرنده اين باشد و هم

متعاقبا اتصال و انفصال صورت گرفت دليل بر اين   پذيرند پس اگر در موردي همديگر را نمي
  .دارد كه گاهي متصل است و گاهي منفصل است كه امر ثالثي وجود

شود و يا دو  مي  كه وقتي جسم متصل واحد تبديل به دو متصل مقدمه چهارم اين است -د 
موجود بود به كلي معدوم  شود، چنين نيست كه آنچه قبال منفصل تبديل به يك متصل مي

با اول ندارد، بلكه قطعا چيزي در بين   اي شود و از نو چيز ديگري موجود شود كه هيچ رابطه
صل است و يا قبال منفصل بود و اكنون متصل اكنون منف است كه آن چيز قبال متصل بود و

   .دو حالت باقي است است و آن چيز در هر
جسميه كه يك   هنگامي كه يك صورت: گوئيم پس از اين مقدمات چهار گانه توضيحي مي

  شود، متصل واحد كه شخص واحد جوهر ممتد است دو قسمت مي
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تبديل   جود يك شخص متصلشود و به عبارت ديگر و است تبديل به دو شخص ديگر مي 
دانيم اتصال انفصال  مي  شود به دو وجود منفصل كه عبارت است از دو متصل و از طرفي مي

دانيم در حالي كه اتصال  ازطرف ديگر مي آيد و رود و انفصال مي پذيرد بلكه اتصال مي را نمي
در ميان است شود بلكه يك چيزي  كلي معدوم نمي  آيد جسم سابق به رود وانفصال مي مي

   .بعد داراي انفصال شد كه سابقا داراي اتصال بود و
 "مشائي آنرا  آن چيزي كه در دو حالت اتصال و انفصال باقي است همان است كه حكماء

   .نامند  مي"هيولي 
  

   قد اقتضت حيثيه بها احتذت     و قوه للفعل حيث عاندت
  و چون قوه با فعليت تعاند و تقابل دارد 

  مخصوص به خود را  كند يك حيثيت واقعي يايجاب م
  
است معروف است به   برهان دوم بر اثبات وجود هيولي كه از طرف مشائين اقامه شده: شرح 

 بالفعل - بالاستثناء -اجسام عالم همه   خالصه بيان اين برهان اين است كه. برهان قوه و فعل
ء  باشند يعني يك شي ثيت متقابل ميو فعليت دو حي  ء ديگرند، و قوه ء وبالقوه شي يك شي

شود در اشياء دو حيثيت  پس معلوم مي. هم بالفعل باشد و هم بالقوه  تواند از يك حيثيت نمي
حيثيتي كه   باشند، آن وجود دارد از يك حيثيت بالفعل و از حيثيت ديگر بالقوه مي  واقعي

اشراقيين است و   ولشود و مورد قب مالك فعليت است همان است كه صورت خوانده مي
ناميم و مورد انكار اشراقيين  مي  حيثيتي كه مالك قوه است همان است كه ما آن را هيولي

  .است
و نطفه، بالفعل نطفه  مثال آب بالفعل آب است و امكان هواشدن دارد، يعني بالقوه هوا است، 

ت و نطفه از همان آب است هواي بالقوه نيس  است و بالقوه انسان است، آب از همان جهت كه
انسان بالقوه نيست، بلكه از جهت ديگر است و آن جهت ديگر   جهت كه بالفعل نطفه است

  . آنها است  جهت هيوالئي
  :توضيح بيشتر موكول به ذكر چند مقدمه است

و وضع ثابت    جهان ما جهان شدن و صيرورت است، هيچ چيز نيست كه در يك حالت- 1 
  ديگر در او ء ير حالت و تغيير وضع و تبديل به شيباشد و الاقل امكان تغي
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   . نباشد
داراي امكان، از   ء هم داراي فعليت باشد و هم كند كه شي  شدن و صيرورت ايجاب مي- 2

اثر، و از آن جهت كه باالمكان  ء است داراي خاصيت و آن جهت كه بالفعل است خود شي
ء ديگر بشود، همه  تواند شي ه مياست ك  ئي خاص نيست بلكه فقط اين است خود شي

  .ديگر بشود ء تواند شي شيئيتش اين است كه مي
هست، و از آن   ء از آن جهت كه بالفعل است همان چيزي است كه به عبارت ديگر هر شي 

  .ء ديگر بشود خواهد شي جهت كه بالقوه است مي
فقط همان چيز   اشياءباشند، يعني ممكن بود  اين دو حالت از يكديگر قابل تفكيك مي- 3 

اين صورت مثال آب فقط  ء ديگر شدن در آنها نباشد، و در باشد كه هستند ولي امكان شي
  .بالقوه انسان نبود آب بود و بالقوه هوا نبود و نطفه فقط نطفه بود و

سلب فعليت، ولي   حيثيت قوه در عين اينكه نقطه مقابل فعليت است و مالزم است با- 4 
مطلق است كه در هر فعليتي   ه سلب صرف نيست، سلب صرف همان سلببايد دانست ك

قوه نوعي خاص از سلب است كه مقرون   نسبت به هر فعليت ديگر صادق است ولي حيثيت
   .شود استعداد و امثال اينها ناميده مي به جهتي است كه امكان و شانيت و

هر دو يك چيز   مكن نيست كه اين دو حيثيت با يكديگر تعاند و تقابل دارند يعني م- 5
باشند، حيثيتي كه مالك بالفعل   باشند، هر يك از اين دو حيثيت مالك جداگانه بايد داشته

مالك بالقوه بودن آن باشد، زيرا اين دو حيثيت   تواند عينا به همان ء است نمي بودن يك شي
  .تقابل دارند با يكديگر نوعي تعاند و

فعلي خود را   كنند كه باشند و باقي بمانند و وضع ايجاب مياشياء از آن جهت كه هستند  
ء ديگر شدن دارند  فعلي و شي  اند اقتضاي عبور از وضع حفظ كنند ولي از آن جهت كه بالقوه

صورت جديد كه بيايد خواهش صورت ديگر  گويند هيولي شوق به صورت دارد و هر لهذا مي
ت كه نوع تضاد در دل اجسام وجود دارد، اجسام به توان گف مي شود، از اين رو در او پيدا مي
  حيثيت اقتضاي حفظ و ابقاء وضع موجود و به موجب حيثيت ديگر اقتضاي  موجب يك

  .دگرگوني و انقالب دارند
هستند امكان   ء خاص نتيجه مقدمات گذشته اين است كه اشياء در عين اينكه هر كدام شي 

حيثيت واقعي وجود دارد تا  ليل است كه در اشياء دوء ديگر شدن در آنها هست و اين د شي
  حيثيت صوري  به موجب يكي از آنها همانند كه هستند و آن
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ديگر بشوند و آن حيثيت  ء توانند شي  آنها است، و به موجب حيثيت ديگر همانند كه مي
   .هيوالئي آنها است

. مقدمه پنجم است ده شوددر ميان مقدمات پنج گانه فوق آنچه بيشتر بايد به كرسي نشان
   .مقدمات چهارگانه ديگر چندان نيازي به اثبات ندارد
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   ٥غرر 
   در ابطال جزء ال يتجزي

  
   و حجج اخري لديهم دائره    تفكك الرحي و نفي الدائره

  في واجب القبول للالبعاد      مبطله الجواهر االفراد
    لزوم قطعه قطعه شدن سنگ آسياء و لزوم وجود نداشتن

  ديگري كه در ميان حكماء رايج است   شكل دائره و براهين
  را  )جزء ال يتجزي (نظريه جوهر فرد

  كند  باطل مي،)جسم (پذيرنده ابعاد سه گانه در
  
چنانكه . شود مي  در اين فصل به نقد عقيده متكلمين درباره اجزاء ال يتجزي پرداخته: شرح 

اي  كنيم، هر كدام مجموعه مي   كه ما مشاهدهقبال گفتيم به عقيده متكلمين اين اجسامي
نه طول دارند و نه عرض و نه عمق، اينها بر   هستند از ذراتي به صورت نقطه، يعني آن ذرات

ء ديگر نيستند بلكه خودشان براي  عرض يعني حالت شي  خالف نقطه رياضي جوهرند نه
وزن هر جسم . باشند زن ميذرات هر چند حجم ندارند ولي داراي و  اين. خودشان موجودند

حجم   از مجموع اوزان هر يك از اين ذرات و در عين اينكه هر كدام به تنهائي  عبارت است
و عرض و عمق   آيد و جسم كه داراي طول ندارد از اجتماع گروهي از آنها حجم به وجود مي

  شود، اين ذرات است تاليف مي
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 جوهر "ء ديگر نيستند   ديگر و عارض بر شيء يعني حالت شي  از آن جهت كه قام به ذاتند
  و از آن جهت كه طول و عرض و عمق ندارند و هيچ جزء براي آنها فرض شوند  شمرده مي"

  .شوند  ناميده مي" جوهر فرد "شوند و لهذا   خوانده مي" فرد "شود  نمي
د و با شو نمي  باشند يعني هر يك جزء به تنهائي به چشم ديده اين ذرات محسوس نمي 

توان اشاره  با انگشت مي باشند، يعني مثال ء حسيه مي شود ولي قابل اشاره دست لمس نمي
قرار ندارد، پس در عين اينكه هر جزء  كرد كه در فالن محل قرار دارد و در فالن محل ديگر

به عقيده متكلمين اينكه ما جسم . اشاره حسيه هست  به واسطه خردي نامحسوس است قابل
كند خيال  بينيم و موقعي كه جسم حركت مي متصل و پيوسته مي ورت يك واحدرا به ص

كند، خطاي باصره است، در واقع و نفس االمر  پيوسته حركت مي كنيم يك واحد مي
  ها هستند كه آيند و همان باشند كه چنين به چشم مي ذرات خالي از بعد مي اي از مجموعه

   .كنند حركت مي
شكلي كه   رياضي و طبيعي زيادي عليه نظريه جزء اليتجزي بهحكماء براهين و ادله 

 برهان "كه كم و بيش به   از جمله آن براهين برهاني است. اند متكلمين قائلند اقامه كرده
   . به آن اشاره شده است" تفكك الرحي "   معروف است و در شعر منظومه با كلمه"تفكك 

 -به دور خود    اجزاء ال يتجزي، حركت جسمبنابر تركب جسم از: آن برهان اين است كه
سنگ آسيا به دور محور خودحركت   و يا حركت مانند حركت كره به دور خودحركت وضعي

يا گسستن و پيوستن اجزاء از يكديگر، به طوري كه در  : مستلزم يكي از سه امراست- رحوي
جاد شود و دو متحرك و بعضي ساكن شوند و فواصل معيني اي  هنگام حركت جسم بعضي

  به حالت اول برگردند، و يا عدم تساوي مسافت دو حركت متحد السرعه  مرتبه هنگام سكون
پس مدعاي   متساوي المده، و يا نقيض مدعا يعني تجزي اجزاء، و اين هر سه محال است

   .متكلمين محال است
  : شود اين برهان معموال به صورت اختصاري به اين شكل بيان مي

 از اجزاي ال يتجزي مستلزم تفكك يعني انفكاك اجزاء سنگ آسيا از يكديگر  تركب جسم
اين عين مدعاي  زيرا. است، بديهي است كه مقصود صرف جدابودن اجزاء از يكديگر نيست

مدعا قرار داد، بلكه مقصود   توان دليل بر بطالن آن متكلمين است و عين يك مدعا را نمي
پيوستن به يكديگر است كه هيچ عقل سليم   كديگر و سپسنوعي خاص از گسستن اجزاء از ي

  .پذيرد آنرا نمي
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حركت قسمت  چرخد توضيح اينكه هنگامي كه يك جسم مانند سنگ آسيا به دور خود مي 
فرض  محور خطي عمودي  هاي مختلف آن از لحاظ سرعت مختلف است، اگر در وسط سنگ

اوت كه اجزاي نزديكتر كندتر و اجزاي تف  چرخد با اين كنيم همه سنگ به اطراف آن مي
تر است، زيرا هر  از مركز دورتر باشند حركتشان سريع چرخد و هر چه اجزا دورتر تندتر مي

كند كه مركزش در خط محور استه و  اي را طي مي نظر بگيريم دائره اي از سنگ را در نقطه
شعاع،  سب است با مقدارفاصله آن نقطه تا محور است و از طرفي محيط دايره متنا  شعاعش

است پس در هر يك  تر يعني هر چه نقطه دورتر باشد شعاع بزرگتر و محيط دائره نيز وسيع
كنند و چون  طي مي يك دور  هاي مفروض چرخد همه نقطه دوري كه سنگ به دور خود مي

ي مختلف را در زمان واحد ط  اند و بايد محيط هاي ها از لحاظ وسعت و محيط مختلف دائره
تر است كندتر و  يعني حركت آن كه نزديك شود، كنند طبعا سرعت حركت آنها متفاوت مي

   .خواهد بود حركت آن كه دورتر است تندتر
از ذرات صغار   و با فرض تركب جسم گوئيم با فرض اتصال جسمنظريه حكماء اكنون مي

متكلمين اشكال ذيل ولي بنابر نظريه  آيد، اشكالي پيش نمي صلبه ذي بعدنظريه ذيمقراطيس
   :شود ظاهر مي

چرخد، قهرا  مي كنيم كه در هر ثانيه يك دور به گرد محور خود سنگ آسيائي را فرض مي
كنند با اين تفاوت كه نقاط  مي  تمام ذرات آن سنگ در يك ثانيه يك دائره كامل را طي

  .كنند تر را طي مي تر دائره اي كوچك نزديك
ده سانتيمتري را   اند يك دائره ترين دائره قرار گرفته ر نزديككنيم كه ذراتي كه د فرض مي 

اند يك دائره صد سانتيمتري  گرفته كند و ذراتي كه در دورترين فاصله از محور قرار طي مي
آوريم، هنگام حركت سنگ آسيا قهرا  در مي  كنند، و سنگ آسيا را به حركت را طي مي

   .دهند رتبا جاي خود را به يكديگر ميگرفته اندم اجزائي كه در يك دائره قرار
دارند به قدر يك  اي كه يك ذره از ذراتي كه در دائره وسيع تر قرار گوئيم در لحظه اكنون مي

گيرند، ذراتي كه در دايره  مي ء مجاور خود قرار كنند يعني در جاي ذره ذره طي مسافت مي
كن، اگر فرض كنيم ساكنند بايد كند و يا سا كوچكتر قرار دارند چه حالي دارند، يا متحر

حركت جسم به دور خود دو حالت مختلف دارند بعضي   بپذيريم كه ذرات جسم در حال
  شود و از هم يعني ارتباطشان قطع مي ساكنند و بعضي متحرك،
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روي دائره ده سانتي متري قرار دارند صبر " اجزائي كه  گردند، به اين ترتيب كه  گسسته مي
متري به مقدار نه جزء حركت كنند و هنگامي كه از جزء   اء دائره صد سانتيكنند كه اجز مي

اين، هم خالف . دهند كنند اينها تكاني به قدر يك جزء به خود مي مي نهم به جزء دهم عبور
و فقط   است زيرا بايد حركت اجزاء دائره كوچك تر كه در نه دهم زمان ساكن است  محسوس

شوند و هم خالف عقل    ابدا احساس نشود و آنها ساكن ديدهدر يك دهم زمان متحرك است
دليل ندارد كه حركات ذرات به آن  شود سليم است، زيرا وقتي كه نيروئي بر جسمي وارد مي

   .صورت گيرد  شكل و نظم كه شبيه حركات ارادي است
ي مسافت جزء ط  ء بزرگ تر به قدر يك اي كه اجزاء دائره و اما اگر فرض كنيم كه در لحظه

اند، در اين صورت مقدار حركت  نبوده  تر نيز متحرك بوده و ساكن اند اجزاء دائره كوچك كرده
كوچكتر يا برابر است با مقدار حركت اجزاء دائره بزرگتر و   يعني مسافت طي شده اجزاء دائره

  مسافتآيد كه دو حركت مساوي از لحاظ سرعت دو   اگر برابر است الزم مي)1(. يا كمتر است
حركت كنند و در   آيد دو جزء با سرعت واحد در يك زمان مختلف را طي كنند يعني الزم مي

سانتيمتري را طي كند و اين  عين حال يكي مسافت ده سانتيمتر و ديگري مسافت صد
تر كمتر است يعني مسافت  اجزاء دائره كوچك  حركت مقدار و اگر فرض كنيم. محال است

آيد كه مثال در مدتي كه  آيد تجزي آن اجزاء، زيرا الزم مي مي  ست، الزمكمتري را طي كرده ا
هر  اند اجزاء دائره كوچكتر بزرگتر هر كدام به اندازه يك جزء طي مسافت كرده  اجزاء دائره

داراي مقدار و بعد   كدام به قدر يك دهم جزء طي مسافت كرده باشد، پس اجزاء مفروضه
   .مدعاي متكلمين است  عشر دارند و اين خالفهستند و نصف و ثلث وربع و 

مي آيد در حين حركت   خالصه برهان اين است كه بنابر تركب جسم از اجزاء ال يتجزي الزم
و يا عدم تساوي مسافت دو حركت  يا گسستن و پيوستن بي منطق اجزاء :جسم به دور خود

اء و همه اين شقوق محال يا نقيض مدعا يعني تجزي اجز متساوي السرعه متساوي المده، و
   .مدعا محال است  است پس اصل

  
  كيچاورق

ره بزرگ تر ي دايا برابر است با سرعت اجزايره كوچك تر ي دايگر سرعت اجزاير ديبه تعب .1
  .ا كمتر استيو 
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   برهان نفي دائره
گويند  كه مي  اند اين است برهان ديگري كه حكماء بر رد نظريه جزء ال يتجزي اقامه كرده

دائره وجود دارد پس اين نظريه   آيد دائره وجود نداشته باشد و چون نابر اين نظريه الزم ميب
   .باطل است

كه آنچه در  دهد بديهي است كه اگر برهان را به همين سادگي بيان كنيم طرف جواب مي
و باسطحي كه بر آن يك  خارج وجود دارد و ما آنها را دائره يعني يك خط منحني مسدود

واقعي نيست و همه خطوط منحني يك   بينيم، دائره مي نحني مسدود احاطه داردخط م
به عالوه فرض وجود دائره . آيند به چشم مي  سلسله خطوط منكسر واقعي هستند كه منحني

فضاي خارج پر است از ماده، ولي بنابر نظر كساني كه فضا   مبتني بر اين است كه قبول كنيم
 دانند هيچ شكلي از مالء يعني فضاي خالي و ماده پراكنده در فضا ميخالء و  اي از را مجموعه

   .شود وجود ندارد اشكال آن طور كه محسوس مي
است كه بنابر   ولي حقيقت اين است كه اين برهان به اين سادگي نيست، مفاد برهان اين

لزم امر شده باشد مست  اي كه از اجزاء ال يتجزي تشكيل نظريه جزء ال يتجزي فرض دائره
اجزاي ال يتجزي باشد فراهم آوردن يك   محال است، يعني اگر آنچه در فضا پراكنده است

شود از اين اجزاء بايد ممكن باشد و حال آنكه چنين  مي  خط منحني مسدود كه دائره ناميده
   .چيزي محال است

د داشت، اين اجزاء خواه  اي از اين اجزاء فراهم كنيم اين دائره داخل و خارجي زيرا اگر دائره
اند از قسمت داخل دائره  به هم چسبيده به حكم اين كه دقيقا پهلوي يكديگر قرار گرفته و

بيرون دائره چطور؟ آيا به هم چسبيده و متالقي هستند و  گوئيم از متالقي هستند، اكنون مي
  باشند؟  مي يا از هم جدا

آنها كوچكتر است و يا   طح خارجيبنابر فرض اول يا اين است كه سطح داخلي اجزاء از س
يتجزي فرض شده بودند متجزي هستند،  اگر كوچكتر است پس اجزائي كه ال. مساوي است

از ديگري بزرگتر است، و اگر مساوي هستند باز هم به   زيرا دو سطح دارند و يكي از دو سطح
 است طرف آيد متجزي باشند ولي چون ممكن سطح هستند الزم مي حكم اين كه داراي دو

  تساوي دو سطح اين بگويد مقصود از
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گوئيم در اين  يك چيز است مي   است كه اساسا دو سطحي وجود ندارد، ظاهر و باطن دائره
بر اين دائره محيط قرار دهيم محيط و محاط  آيد كه اگر يك دائره ديگر را صورت الزم مي

محدب محاط مساوي است و همواره سطح مقعر محيط با سطح  مساوي يكديگر باشند، زيرا
آيد كه  با سطح مقعر خودش مساوي باشد و يا يكي باشند الزم مي اگر سطح محدب محاط

با سطح مقعر محاط مساوي باشد و از طرف ديگر چون دائره محيط نيز از  سطح مقعر محيط
ال يتجزي تشكيل شده است سطح مقعر خودش با سطح محدب خودش متساوي   اجزاي
  آيد كه سطح محدب محيط و سطح مقعر محاط مساوي باشند پس الزم  ميپس الزم  است
مولف از اجزاء  آيد كه اگر ميلياردها دائره را كه همه از يك سلسله خطوط جوهريخطوط مي

اساسا هيچ حجمي عالوه بر حجم  اند محيط بر يكديگر قرار دهيم يا تشكيل شده ال يتجزي
و يا در عين اين . محيط و محاطي در كار نباشد ل كنند وء اول به وجود نياورند و تداخ دائره

اي كه فلك  اندازه معدل النهاردائره ئي به يكديگر في المثل دائره ها بر كه از احاطه دائره
آيد سطح آن  به وجود مي كند و غربي تنصيف مي  االفالك را به دو قسمت متساوي شرقي

  .ي كه در داخلش فرض شده استكوچكترين دائره ا دائره مساوي است با مقدار
  

   محاذياته الجهات فثق      مما نفي الجزء بقول مطلق
  كند  هائي كه نظريه جزء را مطلقا باطل مي از جمله دليل
   اجزاء با جهات ششگانه است، پس اعتماد كن  محاذاتهاي اين

  
هر جزء خواه : كه  يكي از ادله اي كه بر رد نظريه جزء ال يتجزي اقامه شده اين است: شرح

مستلزم تجزي است، پس جزء ال يتجزي   ناخواه با جهات ششگانه محاذات دارد، و محاذات
  .تواند وجود داشته باشد نمي

جسم   توضيح اين كه قبال گفتيم اجزاء ال يتجزي به حكم اين كه فراهم كننده پيكره 
باشند، به عبارت  مي  يهاي از جسم قرار دارد قابل اشاره حس باشند و هر جزئي در نقطه مي

از مكان را اشغال كرده است،   ديگر ذي وضع و متحيزاند، يعني هر جزء حيزي و قسمتي
  عليهذا نسبت وضعي دارد با اشياء ديگر، يعني درباره اش صدق مي كند كه
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از فالن نقطه دور است و به فالن نقطه نزديك است، در باالي فالن شيء و در كنار فالن 
است و به همين جهت او خود، هم فوق دارد و هم تحت، وهم شرق و هم غرب، و شيء ديگر 

  .هم جنوب و هم شمال
اكنون مي بينيم داشتن اين جهات ششگانه كه الزمة متحيز بودن جزء اليتجزّي است خود 

 فوق فالن شيء است اين است كه آن است، زيرا معني اين كه فالن چيزمستلزم جزء داشتن 
 تحت آن شيء است اين قرار دارد و معني اينكه فالن چيز ديگر] شيء[ آن در فالن طرف

ء  همچنين ساير جهات و اين فرع بر آن است كه آن شياست كه در طرف ديگر او قرار دارد، 
و اما اگر او چند طرف نداشته باشد امكان ندارد كه چيزي در . باشد هاي متعدد داراي طرف

   .شود   و چيزي در شرق يا غرب يا شمال يا جنوب او واقعو چيز ديگر در تحت او فوق او
فضا قرار گرفته  كنيم جزئي را كه در فرض مي. شود ادا كرد اين مطالب را با بيان ديگر مي

جوهري و يا راس مخروطي ديگر  يك خط جوهري و يا راس مخروطي را از باال، و خط. است
يم، اين دو خط و يا اين دو مخروط طبعا آور مي را از طرف پائين به سوي وي به حركت در

يا اين است كه هر كدام از اينها با طرفي از جزء . كنند مي  در محل جزء با يكديگر تالقي
 گيرد، پس آن جزء، دو طرف دارد و متجزي است، خود جزء در وسط قرار مي كند و تالقي مي

مفروض به  نند يعني جزءك و يا اين كه هر دو خط يا هر دو مخروط دريك نقطه تالقي مي
السويه است، زيرا به   شود پس وجود و عدم چنين جوهري علي هيچ وجه مانع تالقي آنها نمي

عليهذا اگر هزارها و بلكه غير متناهي  شد و فرض اين كه او هم نبود چنين تالقي حاصل مي
تالقي كنند زيرا خط مزبور يا دو مخروط مزبور با يكديگر  جزء نيز در ميان باشد باز بايد دو

تالقي با آن خط يا مخروط حكم خط و مخروط را دارد يعني هيچ جزء مانع  هر جزء از لحاظ
دو  آيد كه با وجود هزارها بلكه غير متناهي جزء دو خط يا او نيست پس الزم مي  تالقي

جسم را به   مخروط مزبور تالقي نمايند و با اين وضع چگونه ممكن است اين ذرات حجم
  .د آورند مانع و تالقي اجسام گردندوجو

  
   معتقد النظام مع ما سلفا    برهان قطع و تناسب نفي 
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  برهان قطع و برهان تناسب
   كند مي  به عالوه براهين گذشته نظريه نظام را را رد

  
طبق عقيده   چنانكه قبال گفتيم. كند در اين بيت به رد نظريه مخصوص اشاره مي: شرح

نظام باساير متكلمين در  . جسم مركب است از ذرات ال يتجزي ال يتناهيمنسوب به نظام هر
 چيزي كه هست او بر خالف ساير ،نظريه تركب جسم از اجزاي ال يتجزي وحدت نظر دارد

براهين گذشته براي رد عقيده خاص . باشند مي  متكلمين معتقد است كه آن اجزاء ال يتناهي
 تركب جسم را از اجزاء ال يتجزي به طور مطلق نفي براهين  نظام هم كافي است، زيرا آن

فرض شوند و يا غير متناهي، ولي براهين خاصي بر رد خصوص عقيده   كرد خواه متناهي مي
  .هست  نظام

اگر : اما برهان قطع .برهان قطع و برهان تناسب: در شعر باال به دو برهان اشاره شده است 
كه عبارت است از طي مسافت معين در   ه باشد حركتجسم از اجزاء غير متناهيه تاليف يافت
حركت موجود است پس تركب جسم از اجزاء غير   زمان معين محال است و حال آنكه

 توضيح اين كه به موجب تركب جسم از اجزاء غير متناهي هر قطعيه از .متناهيه باطل است
اين جهت ميان   فرقي ازمسافت را كه در نظر بگيريم داراي اجزاء غير متناهيه است، زيرا

گيرد بنابر  صورت مي  جسم بزرگ و كوچك نيست، آن جسمي كه بر روي آن جسم حركت
متناهي اين است كه نصفش هم غير  فرض، داراي اجزاء غير متناهيه است و خاصيت غير

باشد كل نيز كه مجموع دو نصف است نيز متناهي   متناهي استزيرا اگر نصفش متناهي
. ثمن و هر كسري را كه در نظر بگيريم هم غير متناهي خواهد بود هم ربع وو  خواهد بود

  حركتي صورت بگيرد طبعامقداري مسافت بايد طي شود و آن مقدار خود مجموعي پس اگر
 رسد كه بي مي  ء متحرك به آخرين جزء آن مسافت از اجزاء غير متناهي است و آنگاه شي

  .كرده باشد طي نهايت جزء را در بي نهايت لحظه
به عبارت ديگر در فاصلة هر نقطه با هر نقطه بي نهايت اجزاء وجود دارد و طي هر جزء 
بعدي موكول است به طي بي نهايت اجزاي قبلي كه در بي نهايت زمان و يا در بي نهايت 
نقطة زماني يعني جزء اليتجزّاي زمان است؛ و بديهي است كه خاصيت بي نهايت نقطة 

پس طي مسافت .  نهايت نقطة زماني اين است كه هيچ وقت به پايان نمي رسدمكاني و بي
   هر اندازه كوچك فرض شود محال است، پس حركت
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  .محال است
اين است كه گفته اند الزمة اين نظريه اين است كه هيچ موجود سريع السيري مانند اتومبيل 

متحرّكي به هيچ واقفي نرسد زيرا به هيچ موجود بطيء السيري مانند مورچه نرسد و يا هيچ 
  .واقعاً بنا بر اين نظريه حركت صورت نمي گيرد

هم موجود است، زيرا غير » متناهي«موجود باشد » غيرمتناهي«هر جا كه : اما برهان تناسب
متناهي از انواع كثرت است و كثرت از وحدت فراهم شود يعني هر كثير مجموعي از 

معين مثال هزار عدد از از احزاء را از جسم جدا يك عدد فرض مي كنيم كه . واحدهاست
آورند، اگر حجمي به وجود  آورند و يا به وجود نمي به وجود مي  كنيم اين تعداد يا حجمي مي

متناهي  هر اندازه ديگر هم بر آنها اضافه كنيم حجمي پيدا نخواهد شد، و لو غير  نياورند پس
كه از ضم صفر به صفر   آيد، همچنان ء به وجود نمي  شياضافه شود، زيرا از ضم هيچ به هيچ،

مقدار معيني خواهد بودمثال يك   و اما اگر حجمي پديد آيد، آن حجم. شود عدد پيدا نمي
برابر اين حجم باشد مشتمل بر اجزائي دوبرابر  پس قاعدتا حجمي كه دو ميلي متر مكعب

كه از لحاظ عدد ده برابر است و است مشتمل بر اجزائي است  است و حجمي كه ده برابر
حجم    پس هر جسمي را كه در نظر بگيريم چون حجم معيني دارد از نسبت....همين طور

توانيم  ايم مي  اي متناهي از اجزاء به دست آورده آن جسم با حجم جسمي كه از مجموعه
 سپس نفس عدد اجزاء نسبت عدد اجزاء تشكيل دهنده هر دو جسم را بدست آورديم و

  .تشكيل دهنده جسم را
  
   في فطره العقل يكون باطال     و عذره الطفره و التداخال 

  و اعتذار نظام به امكان طفره و تداخل 
    به حكم بديهي عقل باطل است

  
شود و  مي  گويند كه نظام در جواب برهان قطع مدعي شده است كه طفره حاصل مي: شرح

  .گيرد تداخل صورت ميدر جواب برهان تناسب مدعي شده است كه 
بخواهد به  اي از يك مسافت قرار دارد طفره عبارت است از اين كه جسم كه در نقطه 

دارد و آن جسم بدون  اي ديگر منتقل شود كه ميان او و آن نقطه فاصله معيني وجود نقطه
  كند به نقطه مي  شود طي آنكه يكي از خطوطي كه منتهي به آن نقطه مي
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دارد اگر بخواهد به آن سر  مثال جسمي را كه در اين سر حياط قرار. د مفروض منتقل شو
ها خط  هائي وجود دارد، يكي از آن راه راه  حياط منتقل شود بايد راهي را طي كند و البته

از نظر  .نقطه و باقي همه خطوط منحين و يا منكسر  مستقيمي است ميان آن جسم و آن
حركت به نقطه  ل ندارد محال است كه جسم ياحكم بديهي عقل كه نيازي به استدال

اين امر محال همان است كه  مفروض منتقل شود و هيچ يك از خطوط متوسط را نپيمايد،
مورد برهان قطع كه گفته شد بنابر تركب جسم  نظام در. شود  ناميده مي" طفره "اصطالحا 

گيرد و در   صورت مي"ره  طف"امكان پذير نيست گفته است كه   از اجزاء غير متناهيه حركت
الزمه اجزاء غير متناهيه اين است كه حجم جسم غير  تناسب كه گفته شد  مورد برهان

   .گيرد تداخل صورت مي  متناهي باشد گفته است
باشند در آن  مي تداخل عبارت است از اين كه دو چيز كه هر دو نيازمند به مكان و حيز

   .بديهي عقل محال است  بته اين نيز به حكمواحد مكان و حيز واحد اشغال كنند، ال
o   

  تساوت االجزاء طبعا فاعلما     و استلزم الوهمي فكيا لما
  انقسام و همي مستلزم انقسام فكي است، چه 

    پس بدان، اجزاء از نظر طبيعت همسانند
  

ذيمقراطيس همچنان كه قبال  نظريه. اي است بر رد نظريه ذيمقراطيس اين بيت اشاره: شرح
هر دو نظريه در يك جهت اشتراك دارند كه   گفته شد با نظريه متكلمين متفاوت است، اين

اي از  محسوس است پيوسته و متصل نيست بلكه مجموعه  گويند جسم بر خالف آنچه مي
 "از نظر متكلمين آن اجزاء . آن اجزاء اختالف نظر شديدي وجود دارد  اجزاء است ولي درباره

و خالي   قطه جوهري يعني يك سلسله موجودات قائم به ذات غير محسوس اند ولي ن"  نقطه
داراي طول و عرض و  اما از نظر ذيمقراطيس آن اجزاء. باشند از طول و عرض و عمق مي

شوند، چيزي كه هست  اجزاء مي  ء و اهمه منقسم به باشند و از نظر ذهن و قوه عمق مي
لهذا هيچ يك از . باشند خارجا قابل شكستن نمي پذيرند، يعني عمال و  نمي" فكي "انقسام 

   براهيني كه در رد نظريه جزء
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بود كه ما آن   ال يتجزي آورده شد در اينجا جاري نيست، زيرا همه آن براهين مبني بر اين
   .قابل تقسيم بدانيم اجزاء را از نظر رياضي يعني از نظر قوه خيال و ذهن نيز غير

   :دهيم مي  كنند كه اكنون توضيح يس برهان ديگري اقامه ميحكما در رد نظريه ذيمقراط
كه اجسام بر   يكي اين: مقدمه بايد بگوئيم كه نظريه ذيمقراطيس مشتمل بر دو اصل است

اي  نيستند بلكه مجموعه شوند پيوسته و واحد خالف آنچه در نظر ابتدائي احساسي مي
شكست ناپذيرند و هم پيوند ناپذير   مديگر اين كه آن اجسام خردتر، ه. ازاجسام خردترند

مانند نه به يكديگر پيوند  به يك شكل باقي مي يعني آن اجسام ريز همواره به يك حجم و
شوند و به  آيد و نه دو قطعه مي بيشتر جسم بزرگتري به وجود مي شوند و از دو تا و يا مي

مقراطيس فقط به قسمت حكماء در رد نظيريه ذي .آيند از آنچه هستند در مي صورت خردتر
اند كه امكان ندارد  تنها اين جهت را مورد بحث قرار داده  دوم نظريه او پرداخته يعني

كالن وجود داشته باشد كه نه با يكديگر پيوند بخورند و جسم بزرگتري به  اجسامي خرد يا
   .بياورند و نه تقسيم بپذيرند و به صورت اجسام خردتري در آيند وجود

اينكه رد قسمت   اند و مثل اره قسمت اول نظريه ذيمقراطيس به بحث نپرداختهحكماء درب
روي اين حساب كه وقتي . اند پنداشته  دوم نظريه او را براي رد قسمت اول نظريه او كافي

باشند پس  قابل پيوند و اتصال و گسستن و انفصال مي معلوم شد اجسام هر چند خرد باشند
 خرد و نامحسوس فرض كنيم، چرا از اول نگوئيم كه واحد جسم را  دليلي ندارد واحد جسم

صلبه  حكما نظريه تركب جسم از ذرات صغار: به عبارت ديگر. كه محسوس است  همان است
و اين به . اند ابطال نكرده اند اما نظريه تركب جسم از ذرات صغار غير صلبه را را ابطال كرده

چون اين نظريه طرفداراني در قديم نداشته    كهيا از آن جهت: يكي از دو جهت بوده است
  غفلت واقع شده است و يا از آن جهت كه چنانكه اشاره شد بطالن نظريه است مورد

  .اند ذيمقراطيس را براي بطالن اين نظريه كافي شمرده
كه علم جديد نظريه ذيمقراطيس را تائيد كرد ولي در قسمت اول   دانيم  از طرف ديگر مي

 درقسمت دوم، يعني علم جديد تائيد كرد كه اجسام محسوس همه مجموعه اي از  هنظر او ن
پنداشتند  ذيمقراطيس مي  ناميدند زيرا در ابتدا مانند" اتم "باشند و آن ذرات را  ذرات مي

  باشند ولي بعد معلوم شد كه آن ذرات غير قابل شكست مي
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جسم از ذرات صغار غير   يه تركببه عبارت ديگر علم جديد طرفدار نظر.  كه چنين نيست
  .صلبه شد

كنند  اقامه مي  ورزند و برهان پس آنچه حكماء قديم در رد نظريه ذيمقراطيس اصرار مي 
تائيد نموده قسمت اول نظريه او  قسمت دوم نظريه او است و آنچه علم جديد اثبات كرده و

سم از ذرات صغار صلبه ابطال كردند نظريه تركب ج و به عبارت ديگر آنچه حكماء. است
  .اثبات كرد نظريه تركب جسم از ذرات صغار غير صلبه است است و آنچه علم جديد

كلي و بديهي كه با   اي است و مبتني است بر يك اصل اين برهان، برهان ساده: اما برهان 
ر ماال يجوز واحد يعني اموري كه د  حكم االمثال في مايجوز و في: شود اين عبارت بيان مي
اكنون با . نظر احكام و آثار نيز مانند هم خواهند بود اند واختالفي ندارند از ذات خود مانند هم
   :گوئيم مي  توجه به اين اصل

گيريم  را در نظر مي  ما دو ذره. باشند طول و عرض و عمق مي: ذرات ذيمقراطيسي داراي ابعاد
از اين دو ذره را در عالم ذهن خود   دهيم، هر يك و حساب خود را روي آن دو ذره انجام مي

 را به " د " و ذره " ب " را به دو جزء " الف "ء  ذره كنيم مثال به دو جزء كوچكتر تقسيم مي
 " ب "كنيم  ها رسم مي كه روي آن ذره كنيم و با خطوطي  تقسيم مي" و " و "  ه"دو جزء 

 "يم طبق نظريه ذيمقراطيس گوئ اكنون مي. نمائيم مشخص مي  را" و " و " ه " و " ج "و 
  ه"بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها از يكديگر محال است و همچنين  " ج " و "ب 

 و " ه " و "ب  " بايد به هم پيوسته باشند و گسستن آنها محال است، اما " و " و "
ز هم  بايد ا" ه " و " ج "و همچنين  " و " و " ب " و همچنين " و " و " ج "همچنين 

  .است  گسسته باشند و پيوستن آنها محال
ذيمقراطيس همه  ماند اينست كه چرا چنين است؟ بنابر نظر پرسشي كه اينجا بال جواب مي 

واحد دارند و قهرا خاصيت و اثر   ذرات خرد از لحاظ طبيعت واحدند يعني ذات واحد و طبع
ذرات، يك جسم پيوسته را به پيوستن است بايد همه   واحد دارند، اگر مقتضاي آن طبيعت

مقتضاي طبيعت گسستن است بايد هر جزء نيز تبديل به دو جزء ديگر و  وجود آورند و اگر
 ها نيز تبديل به دو جز ديگر شوند و در نتيجه جزء و جسمي وجود نداشته باشد آن جزء

تن گسس  ماند كه طبيعت جسم نه اقتضاي پيوستن داشته باشد و نه اقتضاي پس باقي مي
پيوسته و گاهي گسسته   بلكه امكان هر دو را دارا باشد و تحت تاثير عوامل خارجي گاهي

  .بشود
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 بايد "واحد   حكم االمثال في مايجوز و في ماال يجوز"خالصه مطلب اينكه به حكم قاعده  
ف  ال" از ذره " ج " و جزء " ب "جزء    مساوي باشد و رابطه" د " با ذره " الف "رابطه ذره 

آنچه براي آن اجزاء ممكن و ياواجب است . " د " از ذره " و "  و جزء" ه " و رابطه جزء "
محال و ممتنع  دو ذره فوق الذكر نيز ممكن يا واجب است و آنچه براي آنچه براي آنها  براي

   .است براي آن دو ذره محال و ممتنع است
اجزاء   است گفته شود كهماند و آن اينست كه ممكن  در اينجا فقط يك مطالب مي

آنها طبيعت خاص دارد  ذيمقراطيسي از نظر طبيعت وحدت ندارند، هر كدام و يا هر دسته از
وگستگي، طبيعت هاي خاص  پيوستگي رود و علت اختالف ذرات در و نوع خاص به شمار مي

  .است آنها است، و به عبارت ديگر صور نوعيه آنها
اند و لهذا  نوعيه و اتباع او در قديم و جديد منكر صورجواب اينست كه اوال ذيمقراطيس  

ثانيا اين نظريه . اند نوعيه آورده فالسفه امثال بوعلي ذيمقراطيس را در رديف منكران صور
اند كه ممتنع بودن انقسام به واسطه يك  گفته حكماء خود. عين قبول مدعاي حكماء است
آنچه امروز هم ثابت شده است اينست كه كما اينكه . است  امر عارضي از محل بحث خارج

آنها را  التحام و اتصال ذرات خصوصياتي است در ذرات، كه از نظر فالسفه بايد  علت عدم
   .خصوصيات نوعي و ناشي از صور نوعيه دانست
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   ٦غرر 
   در تناهي ابعاد

  
   في ضلعي الزوايه فليحسم      و ال تناهي البعد ينفي السلمي1
    ثم بذاالقدر باوتار اخر        د قدر بوتر فاخر زي2
  في الحاصرين الال تناهي انحصر      كل الزيادات ففي بعد ظهر 3
   كند  عدم تناهي ابعاد را برهان سلمي نفي مي- 1 

  دو ضلع زاويه بايد با يك وتر قطع شود
  سپس به وتر ديگري كه به - 2

    مقداري معين بر وتر اول اضافه دارد
  ي ديگر كه هر كدام ال اقلبعد با وترها

   خود اضافه دارد  همان اندازه بر وتر پيش از
  ها طبعا در تمام اين زياده -3

    يك وتر معين ظاهر خواهد شد
  و در نتيجه غير متناهي محصور 

   شود بين حاصرين واقع مي
  

   اين بحث مربوط است به مسئله مهم تناهي يا عدم تناهي ابعاد عالم: شرح
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يعني از لواحق    مسئله همانطور كه در منظومه بيان شده است جزء طبيعياتاين. جسماني 
   .لواحق موجود بما هو موجود شود نه از الهيات و عوارض و و عوارض جسم طبيعي شمرده مي

بدانيم جهاني كه در آن   خواهيم در اينجا مي. اين بحث، بسيار مهم و شيرين و ارزنده است
 فرضا بخواهيم با سرعتي معادل ،ت و گسترش چه وضعي داردكنيم از نظر وسع زندگي مي

حركت كنيم آخر به كجا خواهيم رسيد، آيا به   سرعت نور به خط مستقيم رو به يك جهت
آنجا جهان پايان يافته باشد و يا به اصطالح آيا عالم محيطي  جائي منتهي خواهد شد كه در

و   ركز هم ندارد همه جا مانند مركز استمحيطي ندارد و به همين دليل وسط و م دارد و يا
منتهاي عالم مثل   اگر ميلياردها ميلياردها سال نوري حركت كنيم از نظر پيمودن فضاي بي

  .ايم آن است كه سر جاي خود ايستاده
براهين فلسفي  توان تحصيل كرد، فقط بديهي است كه اين مسئله را با احساس و تجربه نمي 

شايد بتواند ماده براي برخي   نماي ما باشد، و احينا مسائل تجربيتواند راه يا رياضي مي
   .براهين فلسفي يا رياضي واقع شود

وحدت نظر ندارند   حكماء قديم عموما طرفدار تناهي ابعاد عالمند، علماء جديد در اين مساله
ظهار نظر ولي برخي ديگر از ا. دانند مي  و برخي اين مساله را جزء مجهوالت غير قابل تحقيق

دانشمند بزرگ فيزيك جديد در عصر ما طرفدار تناهي ابعاد   اينشتاين. كنند خودداري نمي
   .است

برهاني است كه معروف  كنند، يكي از آنها حكماء قديم براهين زيادي بر تناهي ابعاد اقامه مي
 .شعر باال بدان اشاره شده است  است به برهان سلمي يعني برهان نردباني كه در سه

  ٣٩٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد
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