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 آن
گويند. و در اصطالح، حّد و مى« آن»حّد فاصل ميان گذشته و آينده و يا حّد مشترك ميان ماضى و مستقبل را در عرف 

 طرف زمان را آن گويند. نسبت آن به زمان مانند نسبت نقطه به خط است.

 ابد
به هستى پيوسته در زمان نامتناهى  ابد در لغت به معناى هميشگى است و در اصطالح به زمان نامتناهى در طرف آينده، يا

 گويند، و مقابل ازل است.

 ابدى
بر سه  اند هستىشود. حكما گفتهابدى، منسوب به ابد است، و به هستى فناناپذير و چيزى كه در ابد يافت شود اطالق مى

 نوع است:

اند موجودات مجردى كه از ازل بوده تعالى است كه هميشه بوده و هست و خواهد بود. و نيز. ازلى ابدى، و آن وجود حق1

 و تا ابد خواهند بود.

اند و نه تا ابد شوند، وجودشان مقطعى است، نه از ازل بودهموجودات مادى كه دائما كائن و فاسد مى ،. نه ازلى و نه ابدى2

 خواهند بود.

 و ازلى نيست، اما ابدى و غير فانى است.. ابدى غير ازلى. نفوس انسانى در اين گروه جاى دارند كه اگرچه وجودشان قديم 3

 اتفاق
اى شود. در زير به پارههايى است كه اطالقات گوناگون دارد، و در موارد مختلف معانى متفاوتى از آن اراده مىاز واژه« اتفاق»

 از اين معانى اشاره شده است:

 «پيدايش جهان هستى اتفاقى است» گويند:حدان مىمسلكان و ملجا كه مادى. اتفاق به معناى نفى علت فاعلى، مانند آن1

 كه علتى آن را به وجود آورده باشد.آنخود پديد آمده است، بىيعنى جهان هستى خودبه

اند، و وجود معلول در ظرف وجود . اتفاق به معناى نفى ايجاب فاعل. كسانى كه منكر رابطه ضرورى ميان علت و معلول2

 «اگر علت تحقق داشته باشد، به وجود آمدن معلول اتفاقى است.»گويند: دانند، مىر نمىناپذيعلت را حتمى و تخلف

؛ بدين ناپذير برقرار نيستاى ضرورى و تخلف. اتفاق به معناى نفى علت غايى. برخى معتقدند كه ميان فاعل و غايت رابطه3

دهد، اما فعل او به غايت ديگرى منتهى ام مىمعنا كه فاعل چه بسا كارى را براى رسيدن به يك هدف و غايت خاص انج

ها در گويند: اين فاعلهاى طبيعى مىگردد، كه مقصود فاعل نبوده، و فعل براى آن انجام نيافته است. و يا در مورد فاعلمى

 باشند، و در آنها اقتضاى رسيدن به نقطه خاصى وجودفعل خود هيچ قصدى ندارند، و متوجه جهت و هدف خاصى نمى

 ندارد.

ه غير اند كباشد. گروهى معتقد بوده. گاهى نيز مقصود از اتفاق يك امر حقيقى است كه علت و سبب براى پاره حوادث مى4

 «.اتفاق»از علل چهارگانه )علت فاعلى، علت صورى، علت مادى و علت غايى( علت ديگرى نيز در عالم وجود دارد به نام 

 ن امرى باطل و مردود است، و بطالن هريك از آنها جداگانه اثبات شده است.در همه معانى چهارگانه آ« اتفاق»

 اختالف تشكيكى
 شود. در اين نوعاختالف تشكيكى ناميده مى امتياز به شدت و ضعف، تقدم و تأخر، زيادت و نقصان و مانند آن، اصطالحا  

باشد، برخالف امتياز به تمام ذات، امتياز به جزء ذات و آن نمىگردد و مغاير با امتياز، ما به االمتياز به ما به االشتراك بازمى

 امتياز به اعراض خارج از ذات.
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 ازل
 ابتداست.ازل، در لغت به معناى بدون اول و آغاز است. ازلى يعنى آنچه آغاز ندارد، و وجودش از طرف گذشته بى

 استنتاج
البته بايد توجه داشت كه گاهى  ك حكم جزئى نتيجه بگيرد.شود كه ذهن از يك حكم كلى، ياستنتاج در جايى گفته مى

 شود.رود، و هرگونه سير عقالنى و انتقال از معلوم به مجهولى را شامل مىاستنتاج به معناى اعمى به كار مى

 اسناد بالعرض
ماهيت، بنابر اصالت وجود، بالعرض اسناد واقعيت و تحقق به  ء به ما هو له.، در برابر اسناد شىء به غير ما هو لهاسناد شى

  .است، زيرا واقعيت، در حقيقت، تنها از آن وجود است

 اشاره حسيه
 يابد.اى از مشار اليه پايان مىكننده شروع و به نقطهمقصود امتداد خط موهومى است كه از اشاره

 اشتراك معنوى و اشتراك لفظى
 ند:مان معناى كلى كه داراى مصاديق متعددى است، وضع شده است، مشترك معنوى يك لفظ است كه با يك وضع براى يك

 شود.شود و در همه اين موارد يك معنا از آن فهميده مىكه بر گاو، گوسفند، شتر، ببر و ... اطالق مى« حيوان»لفظ 

 از آن معانى چند وضع براى چند معنا وضع شده و اطالقش بر هرمورد به اعتبار يكى مشترك لفظى يك لفظ است كه با

 شود.در فارسى بر سه چيز اطالق مى« شير»لفظ مانند: باشد. مى

 اصالت وجود
شود. و مقصود از اصالت وجود اين است كه واقعيت خارجى مصداق بالذات وجود است و بالعرض به ماهيت نسبت داده مى

اى موجود است همان وجود بدون هيچ واسطه آنچه در متن خارج را پر كرده و منشأ آثار است و حقيقتا و :ديگربه عبارت 

 است.

 ، از واقعيت برخوردار«وجود»به ديگر سخن، اعتبارى بودن ماهيت به اين معناست كه ماهيت مجازا تحقق داشته، و به عرض 

 شود.است، و از وجود انتزاع مى

 اضافه
است،  ء نخستء ديگرى كه منسوب به شىء به شىهيئتى كه از نسبت يك شى»اضافه به معناى نسبت، عبارت است از: 

مانند هيأتى كه براى سقف، از آن جهت كه باالى سطحى است كه آن سطح در زير سقف قرار دارد، براى آن « آيد.پديد مى

 نسبت، يك وجود واحد است وجود مطلق كه استاين فرق ميان مطلق نسبت و نسبتى كه در اضافه  آيد.سقف به وجود مى

شود، و براى هريك از دو طرف اضافه نسبتى است، باشد؛ اما نسبت در مقوله اضافه تكرار مىقائم به دو طرف مىكه هميشه 

غير از آن نسبتى كه در طرف ديگر تحقق دارد، اگرچه اين دو نسبت مالزم يكديگرند، و نه در ذهن و نه در خارج از يكديگر 

 شوند.جدا نمى

 ختلف االطرافاضافه متشابه االطراف و اضافه م
ين در شود. و ااى كه دو طرف آن شبيه يكديگرند، مانند اضافه برادرى و برادرى، اضافه متشابه االطراف گفته مىاضافه به

 دارد.« الف»به « ب»دارد، از سنخ همان نسبتى است كه « ب»به « الف»حقيقت در جايى است كه نسبتى كه 
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در شود گفته مى اضافه مختلف االطرافر نيستند. مانند اضافه پدرى و فرزندى، اى كه دو طرف آن شبيه يكديگاضافه بهو 

باشد؛ دارد، و از سنخ ديگرى مى« الف»به « ب»دارد، مغاير با نسبتى است كه « ب»به « الف»اين قسم اضافه، نسبتى كه 

 دارد.« الف»نسبت پايينى به « ب»دارد، در حالى كه « ب»نسبت بااليى به « الف»مثال 

 اضافه مقولى و اضافه اشراقى
ن، در بنابراي. اى برقرار باشد، مانند دو برادرء مستقل از هم موجود باشند و ميان آنها رابطهاضافه مقولى آن است كه دو شى

 مضاف، مضاف اليه و اضافه. يابد سه امر وجود دارد. كه عبارتند از:جايى كه نسبت مقولى تحقق مى

طرفى است كه در آن، اضافه و مضاف اليه در واقع يك چيزند، و تغيرشان اعتبارى است. اضافه ى يك اضافه يكاما اضافه اشراق

بنابراين، در اضافه اشراقى دو  كند.بخش نسبت به معلول خود پيدا مىاشراقى همان اضافه ايجاديى است كه علت هستى

ر سومى به نام رابطه و نسبت ميانشان تحقق پيدا كرده باشد، چيز مستقل نداريم يكى مضاف و ديگرى مضاف اليه كه يك ام

آفريند و وجود آن مضاف اليه چيزى جز همان ايجاد نيست. از افاضه و ايجاد خود، مضاف اليه را مى بلكه مضاف است كه با

  .شود كه اضافه اشراقى از سنخ وجود است و داخل در هيچ يك از مقوالت نيستجا دانسته مىاين

 ده معدوماعا
كه يك بار وجود پيدا كرد و سپس از بين رفت، دوباره به وجود آيد؛ يعنى دقيقا ء پس از آنكه يك شىاعاده معدوم يعنى اين

اى كه بتوان گفت اين همان شيئى است كه ء با همان تشخص و تعينى كه داشت دوباره موجود گردد به گونههمان شى

 معدوم شده بود.

 اعتبارات ماهيت
ند مان -تواند به آن ملحق شودما هرگاه ماهيتى مانند انسان را در ذهن خود تصور كنيم، و آن را با توجه به عوارضى كه مى

كنيم، نحوه لحاظ و اعتبار ما نسبت به ماهيت انسان مالحظه مى -رنگ، وزن، نسبت مكانى، نسبت زمانى، علم، شجاعت و ...

 تواند باشد:بر سه گونه مى

د؛ گوينمى« ءاعتبار به شرط شى»انسان را مشروط و مقيد به عوارض و لواحق آن لحاظ كنيم. اين نوع لحاظ و اعتبار را . 1

اى كه مشروط و مقيد است به لواحق و اعراض خاصى كه به آن ضميمه شده است. و ماهيتى يعنى اعتبار ماهيت به گونه

شود؛ زيرا ماهيت در اين اعتبار، آميخته و مخلوط با امور ناميده مى «ماهيت مخلوطه»صورت اعتبار شده است، كه بدين

 ديگر است.

اى در نظر بگيريم كه هيچ امر ديگرى، غير از آنچه قوام انسان به آن است، همراه آن نباشد. يعنى انسان . انسان را به گونه2

يريم؛ انسان در اين لحاظ مشروط و مقيد است به كه فقط انسان باشد، و نه چيز ديگر در نظر بگرا مقيد و مشروط به اين

اى گويند؛ يعنى اعتبار ماهيت به گونهمى« اعتبار به شرط ال»عدم انضمام هرآنچه بيرون از ذاتش است؛ و لذا به اين اعتبار، 

 امند.نمى« جردهماهيت م»شود، گونه اعتبار مىكه مشروط است به فاقد بودن هرچه بيرون از آن است؛ و ماهيتى را كه بدين

كه واجد عوارض و لواحق خاصى باشد، و نه مشروط به . انسان را به طور مطلق و رها در نظر بگيريم، نه مشروط به اين3

كه فاقد آن عوارض و لواحق باشد. انسان هرگاه بدين نحو لحاظ شود، بر همه افرادش صدق خواهد كرد، زيرا انسان در آن

تواند با آن همراه و يا جدا و منفك از آن باشد، و به همين دليل آن اى كه هرچيزى مىت، به گونهاين اعتبار مطلق و رها اس

كند. البته جا حضور دارد، و بر همه افراد ماهيت صدق مىگويند. بنابراين، ماهيت مطلقه در همهمى« ماهيت مطلقه»را 

دارد، زيرا ماهيت مخلوطه بر كل، يعنى ذات به عالوه  ماهيت مطلقه بر فرد، با صدق ماهيت مخلوطه بر آن تفاوت صدق

 گردد.كند؛ اما ماهيت مطلقه تنها بر حيثيت ذات فرد منطبق مىخصوصيات ملحق به آن، صدق مى
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 اعراض ذاتيه و غريبه
ضوع و شود، خواه آن امر، اعم از موضوع باشد و يا اخص از موعرض ذاتى امرى است كه بدون واسطه، بر موضوع عارض مى

 -كه در برابر عرض ذاتى است آن امرى است كه به واسطه امرى ديگر« عرض غريب»يا مساوى موضوع باشد. در نتيجه 

 شود.بر موضوع عارض مى -خواه اعم از موضوع باشد يا اخص و يا مساوى آن

 افاضه
 شود.مرادف با جعل است، به معناى تراوش فيض كه باعث وجود ممكنات مى

 ذاتامتناع بال
شريك  :اى باشد كه اباى از موجود شدن داشته باشد و عدم برايش ضرورى باشد؛ مانندء به گونهامتناع بالذات يعنى ذات شى

 و اجتماع نقيضين.بارى 

 امتناع بالغير
 ء فى نفسه ممكن است، اما عامل بيرونى وجودش را محال ساخته است. امتناع بالغير در جايى است كه ذات شى

 امتناع بالقياس
اگر يك چيز با چيز ديگر قابل اجتماع نباشد، نسبت به آن امتناع بالقياس دارد. هرگاه ميان وجود دو چيز رابطه وجوب 

خواهد بود. بنابراين، وجود هريك از گرى رابطه امتناع بالقياس برقرار بالقياس برقرار باشد، ميان وجود هريك و عدم دي

و علت  معلول ؛پايين و مانند: باالگرى، و نيز عدمش در فرض وجود ديگرى امتناع بالقياس دارد؛ متضايفين در فرض عدم دي

 و رابطه ميان دو معلول يك علت ثالث. ؛اشتامه

 امكان اخص
 كند.امكان اخص در برابر ضرورت ذاتيه، وصفيه و وقتيه است، و هرسه ضرورت را نفى مى

كه موضوع مقيد به وصف و يا وقتى شده ه براى ذات موضوع ضرورت دارد، و نه آنامكان اخص بيانگر آن است كه محمول ن

نابراين، ب«. انسان ممكن است نويسنده باشد»است كه به لحاظ آن وصف و يا وقت، محمول برايش ضرورى باشد. مانند قضيه 

شود كه هرگاه امكان ا دانسته مىجاز اين كند و هم ضرورت وصفيه و وقتيه را.امكان اخص هم ضرورت ذاتيه را نفى مى

اخص صادق باشد، امكان خاص نيز صادق است، اما چنين نيست كه هرگاه امكان خاص صادق باشد، امكان اخص نيز صدق 

كند، زيرا كه سلب ضرورت ذاتى مستلزم سلب ضرورت وقتى و وصفى نيست. بنابراين، امكان اخص، اخص از امكان خاص 

 اند.، اين نام را بر آن نهادهباشد، و به همين دليلمى

اين نوع ضرورت را « انسان ناطق است»كه در قضيه، محمول گاهى براى ذات موضوع ضرورت دارد، مانند قضيه توضيح اين

نامند، اما گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد، ولى موضوع قضيه، مقيد به وصفى شده است كه ضرورت ذاتيه مى

باشد. فى المثل، متحرك بودن انگشتان دست براى ذات انسان ضرورت ف، محمول براى موضوع ضرورى مىبا توجه به آن وص

انسان نويسنده مادامى كه نويسنده است، انگشتانش در حركت »ندارد، اما اگر انسان مقيد به نويسندگى شود، و گفته شود: 

 نامند.مى« ضرورت وصفيه»و اين ضرورت را باشد؛ در اين صورت حركت انگشتان براى او ضرورى مى« باشدمى

خاصى شده كه با توجه به آن زمان محمول  و نيز گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد، اما موضوع مقيد به زمان

. اين «كره زمين وقتى كه نور آفتاب بر آن بتابد بالضروره روشن است»كه گفته شود: يابد. مثل آنبراى موضوع ضرورت مى

 نامند.مى« ضرورت وقتيه»رورت را ض
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 امكان استعدادى
يل اى هستند كه قابليت و آمادگى تبدشود كه هريك از اين اشياء به گونهبا مالحظه اشياء موجود در عالم طبيعت دانسته مى

ه بايد اى كاما نكته بود.به اشياء ديگر در آنها وجود دارد، و در غير اين صورت جهان طبيعت فاقد هرگونه تغيير و تحولى مى

كه ارتباط مذكور ميان هر شيئى با هر شيئى برقرار نيست، يعنى چنان نيست كه هر بذرى فرضا بدان توجه داشت اين

 رويد.قابليت آن را داشته باشد كه هر گياهى را بروياند، بلكه از دانه گندم، تنها بوته گندم و از دانه جو، فقط بوته جو مى

ء يا اشياء تواند تبديل به شىشيئى در عالم طبيعت داراى خصوصيتى است كه به واسطه آن خصوصيت مىكه هر حاصل آن

باشد؛ يعنى يك حقيقت است كه به مى خاصى شود؛ امكان استعدادى ذاتا همان استعداد است و مغايرتش با آن اعتبارى

 شود.اش به مستعد له، امكان استعدادى خوانده مىاضافهشود و به اعتبار اش به مستعد، استعداد ناميده مىاعتبار اضافه

 امكان استقبالى
 كند، و لذا معناى آن اخصامكان استقبالى عالوه بر ضرورت ذاتيه، وصفيه و وقتيه، ضرورت به شرط محمول را نيز نفى مى

يا عدما تعين نيافته است، و لذا  مانند وقوع زلزله در يك ماه بعد، وجودا و از ديگر معانى امكان است، حتى امكان اخص.

 نامند.ضرورت به شرط محمول ندارد، ممكن است واقع شود و ممكن است واقع نشود. اين امكان را امكان استقبالى مى

 امكان بالذات
ه ود نخامكان بالذات، در جايى است كه چيزى با نظر به ذاتش نه اقتضاى وجود داشته باشد نه اقتضاى عدم، يعنى خودبه

اگر موجود باشد يك علت بيرونى وجودش را ضرورى كرده است و اگر  موجود بودن برايش ضرورت دارد و نه معدوم بودن.

 اند. همه ماهيات از اين قبيل هم معدوم باشد، علت بيرونى عدمش را ضرورى ساخته است.

 امكان بالقياس
ء برقرار نباشد، و اين در جايى است كه اوال رابطه عليت و شىامكان بالقياس در جايى است كه تالزم و يا تعاندى ميان دو 

 .معلوليت ميان آنها برقرار نباشد و ثانيا هردو معلول يك علت ثالث نباشند

 امكان خاص يا خاّصى
 باشد. امكان خاص به معناى سلب ضرورت وجود و عدم از ذات موضوع است و قسيم وجوب ذاتى و امتناع ذاتى مى

 يا عامىامكان عام 
 كند، اما وجود را نه اثباتقضيه موجبه، فقط نفى امتناع مى يعنى دركند، امكان عام سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه مى

شود، مانند: و هم با امكان خاص جمع مى« خداوند ممكن است» شود، مانند:كند و نه سلب، و لذا هم با وجوب جمع مىمى

كند و نه سلب، و لذا هم با كند، اما امتناع را نه اثبات مىسالبه فقط وجوب را نفى مىو در قضيه «. انسان ممكن است»

انسان »، و هم با امكان خاص سازگار است، مانند: «شريك بارى ممكن است موجود نباشد»شود، مانند: امتناع جمع مى

باشد، امكان عام نيز صادق است، اما در  شود كه هركجا امكان خاص صادقجا دانسته مىاز اين«. ممكن است موجود نباشد

باشد و بعضى از موارد، امكان عام صادق است ولى امكان خاص صادق نيست، و در نتيجه اين امكان، اعم از امكان خاص مى

 اند.گفته« امكان عام»به همين دليل به آن 

 امكان فقرى
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به  اشّلى و خاصيت فقر ذاتى وجود امكانى و وابستگىمقصود از امكان فقرى، تعلق و وابستگى وجود معلولى به وجود ع

باشد. امكان در اين اصطالح وصف براى حقيقت عينى وجودهاى معلولى است، و عين الربط مى -جّل و عال -وجود واجبى

 كند.بودن آنها نسبت به وجود عّلى را بيان مى

 امكان وقوعى
بيانگر سلب امتناع بالذات و امتناع بالغير از طرف موافق قضيه  قوعىامكان وقوعى در برابر امتناع وقوعى است، امكان و

، معنايش آن است كه وجودش نه امتناع ذاتى دارد و نه امتناع «الف امكان وقوعى دارد»شود: باشد. يعنى اگر گفته مىمى

 .غيرى

 ان يفعل 
اند، عبارت است از هيئتى تدريجى و رجمه كردهت« كنش»شود، و آن را به نيز گفته مى« يفعلان »كه به آن « فعل»مقوله 

 .آيدء مؤثر، تا وقتى در حال اثر كردن است، پديد مىغير قار كه در شى

 ان ينفعل 
ترجمه شده، عبارت است از هيئتى غير قار و « پذيرش»شود و به نيز گفته مى« ان ينفعل»كه به آن « انفعال»مقوله 

 آيد. در حال اثرپذيرى است، پديد مى ء متأثر، تا وقتىتدريجى كه در شى

كه در تعريف مقوله فعل و انفعال آمده است، براى آن است كه فعل و انفعال ابداعى را كه به « غير قار و تدريجى»قيد 

 دفعل و انفعال ابداعى همان ايجاد وجو زيراگيرد، از تعريف خارج كند؛ مانند ايجاد كردن خداوند عقل را، باره صورت مىيك

توان آن را در باشد، و تفاوتشان در اعتبار است و وجود، ماهيت نيست، و نمىاست؛ و ايجاد در حقيقت همان وجود مى

 اى مندرج ساخت.مقوله

 انتزاع
كند، و كه چند چيز مشابه را درك كرد، آنها را با يكديگر مقايسه مىذهن پس از آن است كه در آنيك عمل خاص ذهنى 

سازد كه بر همه آن دهد و از آن صفت مشترك يك مفهوم كلى مىصفات مختص هر يك را از صفت مشترك آنها تميز مى

تزاع شده است مثل مفهوم انسان كه از شود اين مفهوم كلى از اين افراد انكند. در اين هنگام گفته مىافراد كثير صدق مى

 شود.حسن و حسين و غيره انتزاع شده است. به اين عمل خاص ذهنى، تجريد نيز گفته مى

 انقالب در ماهيت
چيزى بر آن افزوده يا از آن كاسته شود، چيزى ديگرى  ياكه تغييرى در آن رخ دهد، ء بدون آنكه يك شىانقالب يعنى آن

گردد. انقالب به معناى يادشده امرى محال و ممتنع است و محال بودن آن، روشن و واضح است، زيرا مستلزم اجتماع 

 نقيضين است.

 اولويت
ت براى به وجود آوردن معلول، اى است كه در باب عليت كه از سوى متكلمان ابراز شده است. بنابراين نظريه، علنام نظريه

لزومى ندارد وجود معلول را ضرورى گرداند، بلكه همين اندازه كه طرف وجود را بر عدم رجحان دهد و ممكن را از حالت 

 كند.استواء نسبت به وجود و عدم خارج گرداند براى موجود شدن آن كفايت مى

 اولويت ذاتى
 كه علت، آن را به او داده باشد. عدم از ذات ممكن نشئت گرفته باشد نه آن اولويت ذاتى آن است كه اولويت وجود و يا

http://www.rostamiani.ir/


 شرح مصطلحات فلسفی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه

7 
 

 اولويت غير كافى
ان اى كه تعّين آن طرف رجحكند، به گونهاولويت غير كافى آن اولويتى است كه براى تحقق طرف رجحان يافته كفايت نمى

 يافته نياز به عامل ديگرى دارد.

 اولويت غيرى
ء ذات شىء داده شود؛ يعنى ست كه رجحان وجود و يا عدم از ناحيه غير، كه همان علت است، به شىاولويت غيرى آن ا

گرداند. و آن را به ء راجح مىسان است ولى يك عامل خارجى يكى از آن دو طرف را براى شىنسبتش به وجود و عدم يك

 سازد.تر مىوجود و يا عدم نزديك

 اولويت كافى
ء، اولويت كافى بر كند. پس اگر وجود شىلويتى است كه براى تحقق طرف رجحان يافته كفايت مىاولويت كافى آن او

گردد، و وجودش نياز به هيچ چيز ديگرى نخواهد داشت، خواه اين اولويت ذاتى ء موجود مىعدمش داشته باشد، آن شى

 باشد يا غيرى.

كافى براى اشياء نشده است، زيرا اين نحوه از اولويت موجب  البته در ميان متكلمان مسلمان كسى قائل به اولويت ذاتى

باشد و از اين جهت فرقى با واجب الوجود اى در واقع، خود به خود موجود مىباشد و چنين پديدهاستغناى از علت مى

 بالذات ندارد.

 اوليات
كند، و نسبت حكميه به آن تصديق مىاوليات قضايايى است كه اگر حمليه باشند انسان با صرف تصور موضوع و محمول و 

؛ و اگر شرطيه باشند، تصور مقدم و تالى و نسبت حكميه براى «تر از جزئش استكل بزرگ»پذيرد؛ مانند قضيه آن را مى

 «.عدد يا زوج است و يا فرد است»كند، مانند قضيه: اذعان به آن كفايت مى

 ايجاب عدولى
 كه گفته شود:شود، مثل آنمعدوله تشكيل مى اى است كه به صورت موجبهمقصود قضيه

محمول در چنين قضايايى يك امر منفى است كه بر موضوع حمل « ماهيت غير ضرورى الوجود و غير ضرورى العدم است.»

 شود.اى، اگرچه منفى است، اما در شكل و قالب موجبه بيان مىشود، و مضمون چنين قضيهمى

لة المحمول در آن است كه سالبه محصله در صورت انتفاى موضوع نيز صادق است؛ يعنى فرق سالبه محصله با موجبه معدو

الف باشد؛ برخصادق مى« حسن بينا نيست»اگر اساسا فردى به نام حسن در عالم وجود نداشته باشد، باز اين قضيه كه 

 است كه موضوعش موجود باشد. موجبه معدولة المحمول كه تنها در صورتى صادق

 أين 
 شود.أين يا كجايى عبارت است از هيئتى كه از نسبت جسم به مكان و بودنش در مكان، براى آن جسم حاصل مى

 ب
 بحت

كه گويند ذات حق وجود بحت بحت يعنى محض، و وجود بحت به معناى وجود محض و غير مشوب با ماهيت است، چنان

 يست كه مركب از وجود و ماهيت باشد.است، و چنين ن است، يعنى وجود محض و غير مشوب با ماهيت

 بديهى و نظرى

http://www.rostamiani.ir/


 شرح مصطلحات فلسفی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه

8 
 

تصور بديهى تصورى است كه انسان براى تحصيل آن نياز به استمداد از ديگر معلومات تصورى خود ندارد، بلكه بدون 

 آيد.خود و يا از طريق ديگرى آن تصور در نفس پديد مىاستمداد از آنها، خودبه

كه انسان براى اذعان به آن و پذيرش آن نياز به مراجعه به تصديقات ديگر خود ندارد؛ اى است و نيز تصديق بديهى قضيه

 پذيرد.بلكه يا خود به خود به آن اذعان دارد، و يا از طريق ديگرى، غير از مراجعه به تصديقات از پيش دانسته شده، آن را مى

به آن، نيازمند مراجعه به معلومات پيشين و برقرارى يابى و اما تصور و يا تصديق نظرى آن تصور و تصديقى است كه دست

 ترتيب خاصى ميان آنهاست.

 برهان انى
 برهان انى بر دو قسم است:

« ليلد»گردد، و اصطالحا به آن شود، و به وسيله معلول، وجود علت اثبات مى. برهانى كه در آن از معلول به علت سير مى1

د، برهان شوجا دانسته مىرود. و از اينفيد يقين نيست، و لذا در فلسفه به كار نمىشود. اين قسم از برهان انى مگفته مى

 ناميدن اين قسم، از باب تسامح است.

شود. اين قسم از برهان شود و از يك مالزم، وجود مالزم ديگر اثبات مى. برهانى است كه در آن بر مالزمات عامه تكيه مى2

 رود.نها همين قسم از برهان به كار مىانى مفيد يقين است و در فلسفه ت

 برهان لّمى
  .گردداثبات مى معلولوجود شود، و به وسيله علت، برهانى را كه در آن از علت به معلول سير مى

 كندى( -بطؤ )
 لكهعدم و مو برخى ديگر  متضادانبرخى را اى ميان سرعت و بطؤ بطؤ به معناى كندى است؛ و در برابر سرعت است. رابطه

 داند.مى اختالف تشكيكىاند، اما عالمه طباطبائى اختالف آن دو را از نوع دانسته

 بعد
كه بتوان امتداد ديگرى در آن فرض كرد، يا نتوان. تا پيش از صدر المتألهين، مقصود از بعد هرگونه امتداد است، اعم از آن

اما صدر المتألهين بر اساس حركت جوهرى، زمان را به  دانستند: طول، عرض و عمق،فالسفه جسم را داراى سه امتداد مى

 عنوان بعد چهارم جسم، مطرح كرد.

 ت
 تجربيات

ر كه: هپذيرد؛ همانند اذعان به اينكند، و آن را مىتجربيات قضايايى است كه در اثر مشاهدات مكرر، انسان بدان اذعان مى

 آتشى گرم است.

 تجريد
 مفهوم جزيى از قيود و خصوصيات، و به دست آوردن يك مفهوم عام از آن. تجريد عبارت است از برهنه كردن

 تجوهر
 مقصود، جوهريت و حقيقت جوهرى اشياء است. و مراد از تجوهر اشياء همان ذاتيات و جنس و فصل و ماهيت اشياء است.

 تخّصص وجود
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مراد از وجود، حقيقت خارجى وجود مراد از تخّصص، خاص شدن و امتياز يافتن و جدا شدن چيزى از چيزى است. و 

باشد نه مفهوم ذهنى آن. بنابراين، مقصود از اين عنوان تخّصص و امتيازى است كه در حقيقت خارجى وجود راه دارد. مى

 باشد.اين تخصص به سه نحو مى

 يابد. گيرد و با نفس ذات خود از آن امتياز مىاوال: حقيقت وجود ذاتا در برابر عدم قرار مى

انيا: حقيقت وجود داراى درجات و مراتبى از شدت و ضعف، تقدم و تأخر، فقر و غنا و مانند آن است، اين اختالف در شّدت ث

گردد كه وجود داراى مراتب گوناگونى شود، و هرمرتبه آن از مرتبه ديگر به و ضعف، تقدم و تأخر و مانند آن، موجب مى

خصوصيت يك مرتبه گرچه مقّوم حقيقت وجود نيست، اما مقّوم آن مرتبه واسطه درجه وجودى خاص خود، تخّصص يابد، 

 معنا كه بيرون از آن مرتبه نيست.باشد بدينمى

يابد. منشأ و خاستگاه اين نحوه از تخّصص خود ثالثا: حقيقت وجود در اثر اضافه به ماهيات گوناگون تخّصص ديگرى مى

 است كه وجود بر آنها عارض شده است.حقيقت وجود نيست، بلكه خاستگاه آن ماهياتى 

 ترجح بدون مرجح
كه علت و عاملى دخالت كند، ترجح بدون مرجح بدين معناست كه فعل و اثرى در حّد قوه و امكان باشد و بدون اين

 خود آن فعل از عدم به وجود برسد. ترجح بدون مرجح محال و ممتنع است. خودبه

 ترجيح بدون مرجح
آن است كه فاعل نسبت به دو اثر مختلف، حالت تساوى داشته باشد و هردو براى او به يك نحو ممكن  ترجيح بدون مرجح

مرجح محال است و مستلزم  باشد و در عين حال او به يكى از آنها انتساب پيدا كند و آن را به وجود آورد. ترجيح بدون

 باشد. ترجح بدون مرجح مى

 تركيب اتحادى
كننده آن هريك به طور جداگانه، وجود مستقلى ندارند. و به ديگرسخن، اين نوع تركيب اجزاى تركيبتركيب است كه  ىنوع

 ميان دو يا چند موجودى است كه در تقرر وجودى متحد باشند و همه موجود به يك وجود باشند.

 تركيب اعتبارى
آيد. اثر يك مركب اعتبارى باشد، به وجود نمى اىاز مجموع اجزاء، يك واقعيت جديدى كه داراى آثار ويژه ى است كهتركيب

همان مجموع آثار اجزاى آن است و به اصطالح اثر مجموع اجزاى مساوى است با مجموع آثار آنها. در تركيب اعتبارى، 

 باشد همان اجزاء است و نه كل.وجود مركب يك وجود اعتبارى است و آنچه واقعا هست و منشأ اثر مى

 تركيب انضمامى
باشند، در برابر تركيب اتحادى كه اجزاى مركب در ع تركيبى است كه هريك از اجزاى آن از لحاظ وجودى مستقل مىنو

 باشند.خارج با يك وجود موجود مى

 تركيب حقيقى
در تركيب حقيقى ميان اجزاى گوناگون مركب، وحدت حقيقى حاكم است مانند تركيب انسان از روح و بدن و يا تركيب 

 ماده و صورت جسميه. تركيب حقيقى خود بر سه قسم است: تركيب عقلى، تركيب خارجى و تركيب مقدارى.جسم از 

ء را به امور و حيثيات گوناگون تجزيه كند، . تركيب عقلى: تركيب عقلى آن است كه عقل در ظرف تحليل ذهنى يك شى1

 گرچه ممكن است در خارج يك امر بسيط و غير مركب باشد. 
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 .ء در خارج از ماده و صورت تشكيل شده باشدخارجى: تركيب خارجى آن است كه يك شى. تركيب 2

باشد ولى داراى پارچه مىكه در خارج متصل و يكء با آن. تركيب مقدارى: تركيب مقدارى در جايى است كه يك شى3

د. يابد كه داراى امتداد و كشش باشناه مىاين نوع تركيب در اشيايى ر تواند به آنها تقسيم شود.اى است كه مىاجزاى بالقوه

و امتداد، يا زمانى است و يا مكانى؛ و امتداد مكانى نيز يا فقط در يك جهت )طول( است مانند خط، و يا در دو جهت )طول 

 و عرض( است مانند سطح، و يا در سه جهت )طول و عرض و عمق( است مانند جسم تعليمى.

فصل( را جزء عقلى، و اجزاى مركب خارجى )يعنى ماده و صورت( را جزء خارجى، و اجزاى مركب عقلى )يعنى جنس و 

 نامند.اجزاى مركب مقدارى را جزء مقدارى مى

تركيب وجودهاى محدود و امكانى، از كنند و آن عبارت است از عالمه طباطبائى قسم ديگرى نيز براى تركيب بيان مى
 باشد.اين نوع از تركيب در همه موجودات راه دارد، و تنها واجب تعالى از آن مبرى مى وجود و عدم.

 تسلسل
باشد، و ترتب آن موجود دوم بر ء ديگرى كه همراه با او بالفعل موجود مىء موجود بر شىترتب و توقف و وابستگى يك شى

نهايت؛ خواه سوم بر موجود چهارم، و به همين نحو تا بى ء سومى كه همراه با او بالفعل موجود است، و ترتب آن موجودشى

ا فقط يابد، ي نهايت ادامهها، تا بىاين سلسله به همين ترتيب در هردو طرف، يعنى هم در ناحيه علل و هم در ناحيه معلول

 نهايت ادامه يابد.در يك طرف تا بى

 شود كه تسلسل سه صورت دارد:جا دانسته مىاز اين

اى، نه علت آغازين، يعنى علتى كه خودش معلول ها. در چنين سلسلههم در ناحيه علل و هم در ناحيه معلول . تسلسل1

 .چيزى نباشد، وجود دارد، و نه معلول پايانى، يعنى معلولى كه خودش علت براى چيزى نباشد

 نقطه پايانى داشته باشد، اما نقطه آغازينها. و اين در جايى است كه سلسله، . تسلسل در ناحيه علل، و نه در ناحيه معلول2

 اى، هرعلتى، علت ديگرى است؛ اما چنين نيست كه هرمعلولى، علت معلول ديگرى باشد.در چنين سلسله ،نداشته باشد

ها، و نه در ناحيه علل و اين در جايى است كه سلسله مفروض، نقطه آغازين داشته باشد، اما . تسلسل در ناحيه معلول3

رسد. شود، ولى هرگز به معلول نهايى نمىاى از علت اولى و علت نخستين آغاز مىپايانى نداشته باشد. چنين سلسلهنقطه 

 باشد، داراى سه ويژگى اساسى است، كه عبارتند از:تسلسل مصطلح، كه محال و ممتنع مى

 تسلسل مصطلح تحقق ندارد، زيرا همهاد اين شرط، در سلسله اعدبا توجه به  . بايد اجزاى سلسله بالفعل موجود باشند.1

 اجزاى اين سلسله بالفعل موجود نيستند، و آنچه از آن بالفعل موجود است، هميشه محدود و متناهى است.

. بايد اجزاى سلسله با هم موجود باشند، در نتيجه سلسله اجزاى زمان و نيز حوادث زمانى، اگرچه نامحدود و غير متناهى 2

برخى از اجزاى آن همراه با  يابند، و وجوددهند، زيرا اجزاى آن به تدريج تحقق مىطلح را تشكيل نمىباشند، تسلسل مص

 باشد.عدم برخى ديگر مى

هاى نامحدود كه ترتب و وابستگى به يكديگر ندارند، اى از پديدهبنابراين، مجموعه . بايد ميان اجزاى سلسله ترتب باشد.3

 هند. دتسلسل مصطلح را تشكيل نمى

 تشّخص
باشد. مى «امتناع صدق بر كثيرين»تشّخص در لغت معنايى قريب و نزديك به تمّيز دارد؛ اما در اصطالح فلسفى به معناى 

اى باشد كه امكان اشتراك دو يا چند چيز در آن در واقع مقصود از متشخص بودن يك ماهيت، آن است كه ماهيت به گونه
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ماهيت مخلوطه، يعنى ماهيت به شرط كليه عوارض و  «.ء بحيث يمتنع االشتراك فيهكون الشى»وجود نداشته باشد: 

 لواحقش، يك امر متشخص است

 دو تفاوت ميان اصطالح تشخص و تميز وجود دارد:

 باشد.. تمّيز يك وصف اضافى براى ماهيت است؛ اما تشخص يك وصف نفسى براى آن مى1

 ص.شود برخالف تشّخ. تمّيز با كليت جمع مى2

 تصديقات نفس االمرى
وعائى اوسع از آن دو  تصديقات نفس االمرى، قضايايى است كه محكّى آنها نه در خارج ثبوت دارد، و نه در ذهن، بلكه در

 «.عدم علت، علت است براى عدم معدوم»است؛ مانند قضيه « نفس االمر»ثابت است كه همان 

 تصور نظرى
يك تصور اجمالى از آن دارد، و تبيين كامل آن با كمك تجزيه و تحليل آن مفهوم و به تصور نظرى، مفهومى است كه انسان 

 پذيرد. دهند، صورت مىترى كه اجزاى آن مفهوم را تشكيل مى مدد مفاهيم بسيط

 تصور و تصديق
كيم فارابى ، حشود. ابتكار اين تقسيم را به معلم ثانىعلم حصولى در يك تقسيم نخستين، به تصور و تصديق منقسم مى

 دهند.نسبت مى

اى كه شأنيت حكايت از ماوراى خودش را داشته باشد، اما حكم و اذعانى را به همراه نداشته باشد، تصور پديده ذهنى ساده

و ايجاب و سلبى در آن نباشد. تصور ممكن است بسيط باشد، مانند تصور انسان، و ممكن است از چند جزء تركيب يافته 

 «.اگر باران ببارد»و « كتاب مفيد»، «كتاب حسن»تصور باشد، مانند 

و اما تصديق به معناى آن صورت ذهنى و ادراكى است كه همراه با حكم يعنى اثبات چيزى براى چيزى و يا سلب چيزى 

 باشد.از چيزى مى

 تضاد
متضايف كه در محل واحد، زمان  دو امر وجودى غير»اند، عبارت است از: تعريفى كه قدماى از فالسفه براى تضاد ذكر كرده

اند اطراف اند، و نيز گفتهلذا وقوع تضاد در ميان جواهر را جايز دانسته «شوندهت واحد با يكديگر جمع نمىواحد و از ج

 تواند بيش از دو چيز باشد؛ يعنى مانعى ندارد سه چيز يا چهار چيز يا بيشتر با يكديگر متضاد باشند.تضاد مى

متضادان عبارتند از دو امر وجودى غير متضايف كه »ء قيود ديگرى را بر تعريف تضاد افزودند و گفتند: اما حكماى مشا

ه قيودى ك« شوند، تحت يك جنس قريب قرار دارند و ميانشان نهايت خالف و جدايى است.درپى بر يك موضوع وارد مىپى

 در تعريف حكماى مشاء اضافه شده است، عبارت است از:

 باشند.ان مندرج در يك جنس قريب مى. متضاد1

 . متضادان داراى موضوع واحد و مشتركى هستند.2

 . ميان متضادان نهايت خالف و جدايى است.3

اند، و با توجه به اين قيود، تضاد نزد حكماى مشاء تنها در ميان دو نوع اخير از عوارض كه تحت يك جنس قريب مندرج

شود؛ و نيز به همين دليل است كه ايشان وقوع تضاد در ميان بيش از دو طرف را محال ميانشان نهايت خالف است، واقع مى

 دانند.مى

http://www.rostamiani.ir/


 شرح مصطلحات فلسفی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه

12 
 

اين اختالف ميان قدما و حكماى مشاء را مجرد اختالف در اصطالح دانسته است؛ يعنى قدما تضاد را به  صدر المتألهين

تضاد نزد حكماى مشاء اخص از اصطالح آن نزد قدما  اى ديگر؛ و اصطالحاند، و حكماى مشاء به گونهاى تعريف كردهگونه

 باشد.مى

اما عالمه طباطبائى معتقد است اعتبار قيود يادشده، در تعريف تضاد از سوى حكماى مشاء به خاطر آن است كه ايشان 

انند كه قيود داساسا موارد تحقق تضاد، به معناى مغايرت ذاتى ميان دو امر وجودى غير متضايف، را منحصر در جايى مى

تر ضيق اى است، و مفهوماگانه فوق تحقق داشته باشد؛ و بنابراين، اصطالح مشائين در تضاد اگر مشتمل بر قيود اضافهسه

از اصطالح قدماست، اما موردا مساوى آن است؛ درست مانند مفهوم ناطق و مفهوم حيوان ناطق، كه اگرچه در خود مفهوم 

 ، اما ناطقى كه حيوان نباشد نيز تحقق ندارد.ناطق، قيد حيوان مأخوذ نيست

 تضايف
شود كه جا دانسته مىمتضايفان دو امر وجودى هستند كه تعقل هريك از آنها بدون تعقل ديگرى ناممكن است. از اين

 شوند، ولى بدون يكديگر قابل تعقل و تصورء از جهت واحد جمع نمىمتضايفان از امورى هستند كه اگرچه در يك شى

 .پدرى و فرزندى، عليت و معلوليت باشند؛ مانندنمى

 تعريف اسمى
شود و تنها فرقشان در اين است كه تعريف تعريف اسمى مانند تعريف حقيقى از جنس و فصل و يا عرض خاصه تشكيل مى

 باشد. اسمى پيش از علم به تحقق خارجى معّرف است و تعريف حقيقى پس از علم به تحقق آن مى

 حقيقىتعريف 
تعريف حقيقى از جنس و فصل و  شوند.تعريف حقيقى عبارت است از يك رشته مفاهيم كه موجب شناسايى چيزى مى

 طور كه در منطق بيان شده است، تعريف حقيقى بر چهار قسم است:شود، زيرا همانعرض خاصه تشكيل مى

 شود.ى. حّد تام: و آن تعريفى است كه از جنس قريب و فصل قريب تشكيل م1

 آيد.. حّد ناقص: و آن تعريفى است كه از جنس بعيد و فصل قريب و يا فقط فصل قريب فراهم مى2

 شود.. رسم تام: كه از انضمام جنس قريب به عرض خاص حاصل مى3

 آيد.. رسم ناقص: كه از انضمام جنس بعيد به عرض خاص و يا فقط عرض خاص به دست مى4

 تعريف لفظى
  .گيردهاى لغت انجام مىآنچه در كتاب اننداست كه معناى لفظى را به وسيله لفظ ديگرى بيان كنند؛ متعريف لفظى آن 

 تغير دفعى و تغير تدريجى

 يابد.تغير تدريجى، دگرگونى و تحولى است كه در طول زمان تحقق مىتغير تدريجى:  -بر دو قسم است: الف تغير

شود. ء از نقطه الف به نقطه ب منتقل مىگاه كه شىزمانى وجود دارد؛ مانند آن يعنى ميان متبدل و متبدل اليه يك فاصله

 شود.تغير تدريجى، حركت ناميده مى

پذيرد؛ يعنى هيچ فاصله زمانى ميان موقعيت سابق و نا صورت مىآدگرگونى و تحولى است كه دفعتا و  :تغير دفعى -ب

نقطه  رسيدن متحرك به شود؛ مانندء ديگر مىء تبديل به شىمشخص، يك شىموقعيت جديد وجود ندارد، بلكه در يك نقطه 

 تبديل حالت سكون به حالت حركتپايان حركت يا 

يابد؛ بلكه هميشه در ضمن يك كه تغير دفعى هرگز بدون حركت تحقق نمىجا شايان ذكر است ايناى كه در ايننكته

 آيند.نى پديد مىآكه تغييرات دفعى و حركت، و به طفيل يك تغير تدريجى و مستمر است 
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 تقابل
 ء در محل واحد و از جهت واحد و در زمان واحد.تقابل عبارت است از: امتناع اجتماع دو شى

 حكما بر آنند كه اقسام تقابل منحصر در چهار قسم است: تقابل تناقض، تقابل عدم و ملكه، تقابل تضاد و تقابل تضايف.

 تقابل تناقض
باشد. ء با عدم آن برقرار مىاقض همان تقابل سلب و ايجاب، و يا نفى و اثبات است. اين نوع تقابل ميان هر شىتقابل تن

گاه آن دو را با هم مقايسه كنيم، ميان آنها رابطه تناقض هرگاه يك امر ثبوتى را بدون كم و زياد، نفى و سلب كنيم و آن

 برقرار خواهد بود.

 تقدم و تأخر
باشند  اىء به گونهنظر بگيريم و آن دو شى ء ديگر مشتركا با آن نسبت دارند، به عنوان مبدأ دررا كه دو شىهرگاه چيزى 

ء اول ء اول نيز واجد باشد، اما همه آنچه را شىء دوم با آن مبدأ مفروض دارد، شىكه آن مقدار از نسبت خاص را كه شى

ناميده  «تقدم»ء نخست، يعنى بيشتر بودن نسبتش با مبدأ، ت خاص شىء دوم نداشته باشد، در اين صورت حالدارد، شى

شود. از تقدم و تأخر، به سبق و ء دوم، يعنى كمتر بودن نسبتش با مبدأ، تأخر خوانده مىشود. و آن حالت خاص شىمى

 شود.لحوق و پيشى و پسى نيز تعبير مى

 تقدم و تأخر به شرف
 شود.پذيرد، مطرح مىمعنوى كه زيادت و نقصان مىتقدم و تأخر به شرف در امور 

رو هرجا كه يك افعل تفضيل را بتوان است؛ از اين« هاى متعالىفضيلت و برترى در ارزش»جا همان مالك تقدم و تأخر در اين

ود. برقرار خواهد ببه كار برد، و بتوان گفت كه اين يكى مبدأ اشتقاق را بيشتر از ديگرى دارد، اين نوع از تقدم و تأخر هم 

 اعلم، اشجع، اتقى و اورع. مانند:

 تقدم و تأخر دهرى
اين قسم از تقدم و تأخر را براى نخستين بار محقق داماد بيان كرده است. تقدم و تأخر دهرى از يك جهت شبيه تقدم و 

شوند؛ و از اين يكديگر جمع نمى باشند، و باكه در هردو متقدم و متأخر از هم منفك و جدا مىتأخر زمانى است، و آن اين

 .شوندجهت با تقدم و تأخر عّلى و طبعى تفاوت دارد؛ چرا كه متقدم و متأخر در تقدم عّلى و طبعى با يكديگر جمع مى

اما تفاوت تقدم و تأخر دهرى با تقدم و تأخر زمانى در آن است كه انفكاك در اولى، طولى است ولى در دومى، عرضى 

بنابراين، آنچه «. تحقق داشتن در متن عالم وجود»در اين نوع از تقدم و تأخر عبارت است از: « يه التقدمما ف» باشد.مى

است، و در عين حال بهره و نصيب متقدم از « تحقق داشتن در متن عالم وجود»ميان متقدم و متأخر مشترك است، همان 

عالم تجرد عقلى بر عالم ماده تقدم دهرى دارد؛ زيرا اين  بيش از متأخر است. فى المثل« كون در متن واقع»اين تحقق و 

اند؛ اند، و در متن عالم وجود تحقق دارند، و از اين جهت با هم مشتركدو عالم، هردو، بخشى از جهان هستى را اشغال كرده

دارد، هرچه از متن اما فرقشان در اين است كه عالم تجرد عقلى، چون علت مفيض عالم ماده است، و بر آن احاطه وجودى 

اى از متن عالم جا تحقق دارد؛ اما عالم تجرد عقلى مرتبهعالم وجود را عالم ماده اشغال كرده، عالم تجرد عقلى نيز در آن

خود، آن را اشغال نكرده است، و از اين جهت عالم  وجود را اشغال كرده است كه عالم ماده به لحاظ حّد وجودى خاص

 عالم ماده متأخر است.تجرد عقلى متقدم، و 
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اما نه  اش،توان گفت: تقدم و تأخر دهرى عبارت است از: تقدم علت تامه بر معلولش، و تأخر معلول از علت تامهبنابراين مى

گونه كه در تقدم و تأخر عّلى مالحظه شد؛ بلكه از آن جهت دهد، آناز آن جهت كه علت تامه به معلولش وجوب و ضرور مى

 منفك و جدا از وجود معلول است، و عدم معلول در مرتبه وجود علت تقرر دارد.كه وجود علت 

 تقدم و تأخر رتبى
اين نوع از «. نسب قرب و نزديكى به يك مبدأ معين و محدود»در تقدم و تأخر رتبى، مالك تقدم و تأخر عبارت است از: 

گاه آن اشياء يا مبدأ ء برقرار شود، و آنند شىشود كه چينش و ترتيب خاصى ميان چتقدم و تأخر در جايى تصوير مى

هد تر باشد، متقدم و سابق خواخاصى سنجيده و نسبت دورى و نزديكى آنها به آن مبدأ لحاظ شود؛ پس آنچه به مبدأ نزديك

 بود، و آنچه از مبدأ دورتر باشد، متأخر و الحق خواهد بود. 

 تقدم و تأخر زمانى
هاى واقع در زمان مصاديق تقدم و تأخر، تقدم و تأخرى است كه ميان اجزاى زمان و نيز ميان پديدهترين موارد و از روشن

تقدم و تأخر ميان اجزاى  .شود. ديروز بر امروز، و امروز بر فردا تقدم داردوجود دارد كه به آن تقدم و تأخر زمانى گفته مى

شود؛ زيرا در اين نوع تقدم و تأخر، متقدم و متأخر هرگز با هم وجود مىزمان و امور زمانى، تقدم و تأخر انفكاكى نيز خوانده 

در اين نوع از تقدم و تأخر، ترتيب ميان  پذير است.يابند؛ بلكه وجود متأخر پس از معدوم شدن متقدم امكانو تحقق نمى

 رداد ما ندارد؛ يعنى اّوال: ديروز و امروزوجه بستگى به اعتبار و قرااجزاء و نيز جهت ترتيب آنها يك امر حقيقى است، و به هيچ

درپى هستند، چه ما بدان توجه بكنيم يا نكنيم، و چه آن را اعتبار بكنيم يا نكنيم و ثانيا: ديروز حقيقتا حقيقتا متعاقب و پى

 ّوال: چينش اجزاءيابد و سپس امروز. برخالف تقدم و تأخر مكانى كه اقبل از آن است. ابتدا ديروز تحقق مى پيش از امروز و

 باشد.ممكن است تغيير كند، و ثانيا: تعيين جهت اين چينش كامال قراردادى و وابسته به نظر ما مى

يعنى ديروز از آن جهت كه زمان خاصى  كه تقدم و تأخر اجزاى زمان بر يكديگر، يك امر ذاتى براى آنهاست.و نكته ديگر اين

است، تقدم دارد. و براى اتصاف اين دو جزء از زمان، به تقدم و تأخر، هيچ چيز  است بر امروز، از آن جهت كه زمان خاصى

شود تقدم و تأخر ميان اجزاى زمان، يك تقدم و تأخر ذاتى است. و حتى ديگرى جز زمان، مدخليت ندارد. و لذا گفته مى

 شوند. يعنى چونادث بر آن منطبق مىتقدم و تأخر ميان حوادث زمانى در واقع به تبع تقدم و تأخر زمانى است كه اين حو

ديروز بر امروز تقدم دارد، حوادث واقع در ديروز بر حوادث واقع در امروز تقدم دارند؛ و چون قرن هفتم قبل از قرن هشتم 

 راست، سعدى بر حافظ تقدم دارد. پس تقدم و تأخر اّوال و بالذات از آن اجزاى زمان است، و ثانيا و بالتبع حوادث واقع د

 شوند.زمان، بدان متصف مى

 تقدم و تأخر طبعى
باشد. علت ناقصه چيزى است كه وجودش براى وجود معلول تقدم و تأخر طبعى ميان علت ناقصه و معلول آن برقرار مى

ى ء وجود يابد، ولء وجود نداشته باشد، امكان ندارد آن شىالزم و ضرورى است، اما كافى نيست؛ يعنى اگر علت ناقصه شى

اگر علت ناقصه وجود داشته باشد، ممكن است معلول وجود داشته باشد، و ممكن است وجود نداشته باشد، برخالف علت 

تامه كه وجود معلول در ظرف وجود آن، ضرورى و قطعى است. پس وجود معلول بدون وجود علت ناقصه ناممكن است، اما 

گويند: علت ناقصه بر معلول رو مىمعلول آن موجود نباشد. از اين تواند وجود داشته باشد، و در عين حالعلت ناقصه مى

يابد. و البته اين اوليت، اوليت زمانى و گاه معلول آن تحقق مىشود و آنخود تقدم بالطبع دارد. يعنى ابتدا علت موجود مى

 يا مكانى و مانند آن نيست، بلكه اوليت بالطبع است.
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است. يعنى آن امر مشتركى كه متقدم بهره بيشترى از آن دارد، و متأخر « وجود»، همان مالك در اين قسم از تقدم و تأخر

اند، اما جا متقدم و متأخر در اصل موجود بودن با هم مشتركدر اين است.« وجود»نصيب كمترى از آن برده است، همان 

 .باشده به وجود آن مىمتوقف و وابست معلول( -علت ناقصه( آن است كه وجود متأخر ) -ويژگى متقدم )

 تقدم و تأخر عّلى
شود؛ و از آن طرف، معلول، نسبت به علت تامه خود، خوانده مى« تقدم عّلى»علت تامه نوعى تقدم بر معلول خود دارد كه 

در است. يعنى علت تامه و معلول، هردو « وجوب وجود»دارد. مالك و معيار در اين نوع از تقدم و تأخر همان « تأخر عّلى»

اند؛ اما نسبت علت تامه به آن بيش از معلول است، و از اين جهت، علت تامه بر معلول تقدم اصل وجوب وجود با هم مشترك

 دارد.

 تقدم و تأخر ماهوى يا بالتجوهر
اين نوع از تقدم و تأخر ميان اجزاى ماهيت، يعنى جنس و فصل، و خود ماهيت تشكيل يافته از آن جنس و فصل برقرار 

صورت كه اجزاى ماهيت تقدم بالتجوهر بر ماهيت دارند؛ و خود ماهيت تأخر بالتجوهر از اجزايش دارد. مالك باشد؛ بدينمى

 است. « تقرر ماهيت»تقدم و تأخر بالتجوهر 

 مّيزت
آن است كه اين دو ماهيت با هم مغايرت دارند، و به وجهى از يكديگر جدايند « تمّيز يك ماهيت از ماهيت ديگر»مقصود از 

 تمايز ميان دو ماهيت يا به تمام ذات آنهاست و يا به جزء ذات و يا به عوارض خارج از ذات. شوند.كه بر هم منطبق نمى

 ج
 داشت( -جده )

است، هيئت و حالتى است كه « داشت»شود، و ترجمه فارسى آن همان نيز گفته مى« له»و « ملك»ه آن مقوله جده، كه ب

اى احاطه بايد به گونه گردد، و اينء محاط حاصل مىء ديگر، براى آن شىء توسط شىاز احاطه شدن كامل يا ناقص يك شى

جا به جا شود. مانند حالت پوشيدگى بدن به وسيله لباس،  ء احاطه شده،جا شدن شىء احاطه كننده، با جابهباشد كه شى

ء محيط. و به ديگر سخن، جده حالتى است كه براى محاط ء محاط است، نه شىبايد توجه داشت كه موضوع اين مقوله، شى

 آيد.شود، نه حالتى كه براى محيط پديد مىحاصل مى

 جزئى
 است كه خودش فى نفسه قابليت نىتواند باشد. صورت جزيى، صورت ذهمىجزئى ادراكى است كه تنها نمايشگر يك موجود 

 «.هاى خيالىصورت»و « هاى حسىصورت»  اند:هاى جزيى، خود بر دو دستهصورت انطباق بر بيش از يك مصداق را ندارد.

 جزء ال يتجزى
ه عقيده متكلمان، اجسام محسوس از اين شود. بنيز گفته مى جوهر فردجزء ال يتجزى يعنى جزء تقسيم ناشدنى، كه به آن 

 اند. جزء ال يتجزى يا جوهر فرد در نظر متكلمان داراى سه ويژگى است:جواهر فرد تشكيل شده

توان به آنها اشاره حسى كرد و مثال گفت: يكى باال است، . اين ذرات داراى وضع هستند، يعنى موقعيت مكانى دارند و مى1

 مقابل من قرار گرفته است.ديگرى پايين است و يا در 
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گونه تقسيمى در اين ذرات راه ندارد، نه تقسيم خارجى، نه تقسيم وهمى و نه تقسيم عقلى. يعنى نه تنها در خارج . هيچ2

تواند در ذهن براى آنها دو قسمت در نظر بگيرد. و حتى توان آن ذرات را تجزيه و خرد كرد، بلكه قوه واهمه نيز نمىنمى

 كند.م به قابليت انقسام آنها صادر نمىعقل نيز حك

 . اين اجزاء فاقد طول، عرض و عمق هستند.3

 جسم
توان سه خط عمود بر اى است كه مىطول، عرض و عمق( امتداد دارد؛ يعنى به گونهجسم جوهرى است كه در سه جهت )

نفس جوهر جسمانى را، مانند ديگر  هم در آن فرض كرد. جوهر جسمانى داراى ابعاد مكانى و زمانى است، و اگرچه ما

كنيم؛ اما نمودها و آثار آن را به توانيم احساس كنيم، و وجودش را با عقل اثبات مىگانه خود نمىجواهر، با حواس پنج

كنيم. مشائين جسم را محصول تركيب حقيقى صورت جسمى و ماده ها احساس مىها و شكلصورت اعراضى از قبيل رنگ

 معناى يادشده، غير از جسم تعليمى است. ان ذكر است كه جسم بهدانند. شايمى

كه با جسم تعليمى اشتباه رو، براى آنكند و از اينجسم تعليمى در واقع حجمى است كه جوهر جسمانى را احاطه مى

 شود.نشود، به آن، جسم طبيعى گفته مى

 جعل بسيط و جعل مركب
، و شودمعناى آفريدن و خلق كردن، كه در اين صورت به آن جعل بسيط گفته مى رود: يكى بهجعل به دو معنا به كار مى

شود؛ جعل ديگرى به معناى قرار دادن چيزى براى چيزى، يا ايجاد چيزى براى چيزى، كه به آن جعل مركب گفته مى

 جعل مركب به وجود گيرد ونفسى تعلق مى گيرد و جعل مركب دو مفعول دارد. جعل بسيط به وجودبسيط يك مفعول مى

 رابط.

گيرد، شود، و فقط جعل بسيط به آن تعلق مىشود ميان ذات و لوازم ذات، جعل مركب متخلل نمىبنابراين، وقتى گفته مى

شود؛ مثال با گيرد و با همان جعل، لوازم ذات نيز آفريده مىمقصود آن است كه ايجاد و آفرينش فقط به ذات تعلق مى

 شود.آن نيز آفريده مى آفرينش عدد، زوجيت

 جنس
اى است كه مشترك ميان چند نوع است. و به ديگر سخن: جنس مفهومى است كه بيانگر جزء اعم از اجزاى جنس كلى ذاتى

 باشد.ذاتى نوع خود مى

 جنس سافل
 جنس سافل آن است كه زير آن جنسى نباشد، بلكه فقط نوع باشد، مانند: حيوان.

 جنس عالى
گويند، جنسى است كه زير آن جنس باشد، ولى باالتر از آن جنسى نباشد؛ به آن جنس االجناس نيز مى جنس عالى كه

 مانند: جوهر.

 جوهر
باشد. و اين، خود، دو حالت نمى نياز از آن است،ماهيتى است كه اگر در خارج موجود شود وجودش در موضوعى كه بى

رى نباشد، و به اصطالح وجودش لنفسه و براى خود باشد، نه لغيره. مانند كه ماهيت اساسا حاّل در چيز ديگدارد: يكى آن

 جوهرهاى مجرد تام، و نيز مانند ماهيت سنگ و چوب و انسان كه موجود لنفسه هستند، و وجود ناعتى و لغيره ندارند.
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باشد. يعنى به آن حاّل مى كند، اما محلى كه خود نيازمنداى باشد كه در يك محل حلول مىكه: ماهيت به گونهو دوم آن

باشد؛ مثال صورت جسمى، حال نياز و احتياج دوطرفه است؛ هم حاّل نيازمند به محّل است، و هم محّل نيازمند به حاّل مى

 باشد.در ماده و منطبع در آن است و وجودش، وجود لغيره مى

باشد، و بدون آن هرگز به صورت جسمى مىبنابراين، ماده محّل صورت جسمى است، اما محلى است كه خودش نيازمند 

 شود.تحقق نخواهد يافت، زيرا ماده قّوه محض است، و قوه محض بدون فعليتى كه به آن قوام دهد، هرگز موجود نمى

. جوهرى 2كند. جوهرى كه وجودش لنفسه است، و اساسا در چيز ديگرى حلول نمى .1كه جوهر بر دو قسم است: حاصل آن

 اند.هاى منطبع در ماده همه از اين قبيلره است، و صورتكه وجودش لغي

 ح
 حال

گروهى از متكلمان بر آنند كه برخى از امور نه موجودند و نه معدوم، بلكه واسطه ميان وجود و عدم هستند. اين قبل امور 

 تى مانند عالم بودن، قادر بودن وشود. به عقيده آنها، تمام صفات انتزاعى از اين قبيلند؛ صفاناميده مى« حال»نزد ايشان، 

كه چنين صفاتى نه موجودند و نه معدوم آن است كه از طرفى فاقد ما به ازاى خارجى هستند و يك پدر بودن. وجه اين

باشند، و از طرف ديگر اين صفات، وصف توان گفت كه اين صفات موجود مىوجود مستقل از طرفين خود ندارند و لذا نمى

 توان آنها را معدوم دانست.گردد و لذا نمىء خارجى متصف به آنها مىگيرند و شىرجى قرار مىبراى موجود خا

 حدوث و قدم
است. اگر يك چيز نسبت به چيز ديگرى عمر « كهنگى»، و قدم به معناى «تازگى»در عرف عامه مردم حدوث به معناى 

ء دوم كه زمان بيشترى را اشغال كرده، و عمرش و آن شىخوانند؛ كمترى داشته باشد، آن چيز را حادث، يعنى تازه مى

 شود كه مفهوم عرفى حدوث و قدم داراى دو ويژگى است:جا دانسته مىخوانند؛ از اينتر است، قديم و كهنه مىطوالنى

 . حدوث و قدم عرفى دو مفهوم نسبى و اضافى هستند.1

 باشد.معتبر مى. در مفهوم عرفى حدوث و قدم تنها سبق و پيشى زمانى 2

  :صورت كهحكما مفهوم عرفى حدوث و قدم را تغيير و در آن توسعه دادند. بدين

 اّوال: آن را از حالت نسبى و اضافى بودن درآورده و به شكل دو مفهوم نفسى درآوردند؛ 

بارت در اصطالح فالسفه ع اند، نه خصوص سبق زمانى. بنابراين، حدوثمفهوم عام سبق و تقدم را در آن معتبر دانسته ثانيا:

 «.ءء به عدم آن شىمسبوق نبودن وجود شى»، و قدم عبارت است از «ءء به عدم آن شىمسبوق بودن وجود شى»است از 

 حدوث و قدم دهرى
گونه كه مبدع بحث تقدم و تأخر دهرى اين قسم از حدوث و قدم رابطه مستقيمى با مسئله تقدم و تأخر دهرى دارد؛ و همان

 يد داماد است، بحث حدوث و قدم دهرى نيز نخستين بار توسط او بيان شده است.س

علت جدا و منفك از وجود معلول است  تقدم و تأخر دهرى عبارت است از: تقدم علت تامه بر معلولش، از آن جهت كه وجود

ء به يعنى مسبوق بودن وجود شىتوان به تعريف حدوث دهرى، جا مىو عدم معلول در رتبه وجود علت تقرر دارد. از اين

 عدم دهرى آن پى برد.

گونه ء همانتوضيح داده شود. به عقيده سيد داماد، شى« عدم دهرى»بايد مفهوم « حدوث دهرى»براى روشن شدن معناى 

ن يك چنيهم -شودء جمع مىدر برابر عدم ذاتى كه با وجود شى -شودء جمع نمىكه يك عدم زمانى دارد كه با وجود شى

شود؛ و اين عدم دهرى نيز عدم غير مجامع است، يعنى عدمى ء انتزاع مىعدم دهرى نيز دارد كه از مرتبه علت تامه شى
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ء است؛ بنابراين عدم ء مقدم بر مرتبه وجود خاص شىشود؛ و چون مرتبه علت تامه شىء جمع نمىاست كه با وجود شى

توان گفت: هر باشد؛ و در نتيجه مىء مىمقدم و سابق بر وجود خاص شىء كه در مرتبه علت تامه آن است، دهرى شى

معلولى وجودش مسبوق به عدم در يك مرتبه باالترى از سلسله طولى وجود است، و اين همان حدوث دهرى است، زيرا 

ا فى السلسلة مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه المتقرر فى مرتبة هى فوقه» حدوث دهرى عبارت است از:

 «.الطولية

ر و تء قرار دارد؛ زيرا وجود علت لزوما قوىاى مقدم بر آن شىء در مرتبهو به ديگر سخن: در سلسله طولى وجود، علت شى

باشد. بنابراين، معلول با حّد وجودى خاص خود، در مرتبه شديدتر از وجود معلول بوده، و مرتبه باالترى از كمال را دارا مى

 باشد.د وجود ندارد؛ پس در آن مرتبه معدوم مىعلت خو

و چون مرتبه علت مقدم بر مرتبه معلول است، عدم معلول در آن مرتبه نيز مقدم بر وجود معلول خواهد بود. بنابراين، وجود 

خاص معلول، مسبوق است به عدم آن در مرتبه علت، مانند عالم ماده كه وجودش مسبوق به عدمش است، عدمى كه در 

 عالم مثال متقرر است.

د؛ چرا باشاى را ندارد، يعنى علت مسبوق به عدم متقرر در مرتبه معلول خود نمىاما علت نسبت به معلول خود چنين رابطه

م؛ و باشد، نه معدوكه اّوال: مرتبه معلول متأخر از مرتبه علت است، نه متقدم بر آن؛ و ثانيا: علت در مرتبه معلول موجود مى

 باشد.رو، علت نسبت به معلول خود قديم دهرى مىاز اين

 حدوث و قدم ذاتى
بايد توجه داشت عدمى «. ء به عدمى كه در مرتبه ذات آن تقرر داردمسبوق بودن وجود شى»حدوث ذاتى عبارت است از: 

عدم شود، كه است، برخالف عدمى كه در حدوث زمانى مطرح مى عدم مجامعشود، يك حدوث ذاتى مطرح مى كه در
 باشد.مى مقابل

 ء به عدم آن، اين عدم بر دو قسم است: گوييم: حدوث عبارت است از مسبوق بودن وجود شىكه: وقتى مىتوضيح اين

 عدم مجامع. -2عدم مقابل.  -1

ء ء هرگز با وجود آن شىعدم زمانى. عدم زمانى يك شى شود، مانندعدمى است كه با وجود الحق جمع نمى« عدم مقابل»

ء موجود باشد، ديگر عدم زمانى نخواهد داشت، و وقتى عدم وقتى شى باشد.شود، بلكه هركدام رافع ديگرى مىجمع نمى

 زمانى داشته باشد، ديگر موجود نخواهد بود. 

ء م ذاتى از اين قبيل است. پس در حدوث ذاتى، شىشود. و عدعدمى است كه با وجود الحق جمع مى« عدم مجامع»اما 

ء در همان حال كه موجود است، ذاتا معدوم شود؛ يعنى شىء جمع مىحادث مسبوق به عدمى است كه با وجود آن شى

 ء دارد.است، و اين عدم، تقدم ذاتى بر وجود آن شى

كه وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ذات نيست. يك  بنابراين، قديم ذاتى چيزى است قدم ذاتى در برابر حدوث ذاتى است.

تواند قديم ذاتى باشد كه ماهيت نداشته باشد، و ذاتش عين حقيقت وجود باشد. و اين موجود ء تنها در صورتى مىشى

 باشد، وكند، و خودش ذاتا معدوم مىدارى، وجودش را از غير دريافت مىهمان واجب تعالى است، زيرا هر موجود ماهيت

 لذا وجودش مسبوق به عدم در مرتبه ذات بوده و حادث ذاتى خواهد بود، نه قديم ذاتى.

 حدوث و قدم زمانى
اى باشد كه در زمانى ء به گونهپس اگر شى«. ء به عدم زمانى آنمسبوق بودن وجود شى»حدوث زمانى عبارت است از 

 حادث زمانى خواهد بود. ءمعدوم بوده، و سپس به وجود آمده است، در اين صورت آن شى
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شود. در برابر حدوث زمانى به معناى يادشده، عدمى است كه تدريجى است و بر زمان منطبق مى« عدم زمانى»مقصود از 

 ء بهو الزمه مسبوق نبودن وجود شى« ء به عدم زمانىمسبوق نبودن وجود شى»قرار دارد كه عبارت است از: « قدم زمانى»

اى از زمان كه پيش از قطعه ديگر فرض شود، موجود باشد، و وجودش ء مورد نظر در هر قطعهشى عدم زمانى آن است كه

 بر آن منطبق گردد.

 حركت
توان براى آن يك تعريف حقيقى ارائه داد، لذا آنچه در تعريف حركت بيان ندارد، و نمى حركت، مفهوم ماهوى نيست، لذا حّد

 شود:جا سه تعريف براى حركت بيان مىنشود، در واقع تعريف لفظى است. ايمى

 ء از قوه به فعل.تعريف اول: حركت عبارت است از خروج تدريجى شى

 ء.تعريف دوم: حركت عبارت است از تغير تدريجى شى

 ء جز به خارج شدن آن از قوه به فعل نيست. بنابراين دو تعريف، حركتاين دو تعريف نزديك به يكديگرند؛ زيرا تغير يك شى

و تدريجى بودن «. رودء به واسطه آن به تدريج از قوه به سوى فعل مىنحوه وجودى كه شى»در واقع عبارت خواهد بود از: 

شوند، بلكه در طول زمان شود، در يك زمان واحد با هم جمع نمىآن بدين معناست كه اجزايى كه براى آن وجود فرض مى

 آيند. به وجود مى

 ء بالقوه، از آن جهت كه بالقوه است. اين تعريف از ارسطو نقل شده است.اول است براى شى تعريف سوم: حركت، كمال

بدهيم. كمال در فلسفه به معناى فعليت، دارايى و « كمال»براى روشن شدن اين تعريف بايد ابتدا توضيحى درباره واژه 

اخالق، كمال و نقص بر اساس معيارهاى عقل شود. در علم وجود است، و غير از كمالى است كه در علم اخالق مطرح مى

شود، اما در فلسفه مسائل ارزشى نقشى ندارد، و معيارهاى عقل نظرى در آن حاكم است. در فلسفه بحث عملى سنجيده مى

بر سر وجدان و فقدان، و هستى و نيستى است. آنچه وجدان و هستى است، كمال و آنچه فقدان و نيستى است، نقصان به 

 ها، و خواه اساسا از حوزه علم اخالق بيرون باشد.هاى باشد و خواه از نبايستىرود؛ خواه از بايستىشمار مى

ء از آن جهت كه بالقوه است، ء بالفعل است، با كمال آن شىء از آن جهت كه آن شىاما بايد توجه داشت كه كمال شى

 تفاوت دارد.

وجود دارد: يكى حيثيت فعليت و ديگرى حيثيت قوه. جسم چيزى دارد  اگر يك جسم را در نظر بگيريم، دو حيثيت در آن

باشد؛ و خالصه داراى دو جهت و دو حيثيت مختلف كه به واسطه آن بالفعل است، و چيزى دارد كه به واسطه آن بالقوه مى

؛ و كمال دومش ء بالفعل است، كمال اّولش همان صورت نوعيى است كه واجد آن استاست. جسم از آن جهت كه يك شى

ء و گردد. و نكته كمال اول ناميدن صورت نوعى شىحال بر آن صورت نوعى مترتب مى آثار و اعراضى است كه در همان

ء است، لذا صورت ء در واقع آثار صورت نوعى آن شىء، همين است كه آثار و اعراض شىكمال دوم ناميدن آثار و اعراض شى

 ار دارد.نوعى، يك نحوه تقدم بر آن آث

در تعريف حركت « من حيث انه بالقوه»روشن است كه حركت، صورت نوعى هيچ جسمى نيست، و به همين دليل قيد 

يعنى از آن جهت  -اما جسم از آن جهت كه بالقوة است «.الحركة كمال اّول لما بالقوه من حيث انه بالقوة» آورده شده است:

نيز كمال اول و كمال دومى دارد. اگر جسمى را در نظر بگيريم كه  -تواند داشته باشدكه چيز يا چيزهايى را ندارد ولى مى

ر نظر گرفت: توان دقرار داشته باشد، براى اين جسم دو كمال مى« ب»تواند در نقطه ساكن است، اما مى« الف»در نقطه 

خود اين گذر و جا به جايى و تحول، «. ب»و روانه شدن به سوى نقطه « الف»يكى خود حركت كردن و خارج شدن از نقطه 

ل باشد، و لذا حصولش براى جسم كماهاست كه جسم نسبت به آن بالقوه مىدر برابر سكون و قرار و ركود، فعليتى از فعليت
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ء حصول آنچه امكان حصول براى شى« ء كمال لهحصول ما يمكن ان يحصل للشى» اند:گفتهكه فالسفه باشد؛ زيرا چنانمى

 رود.ء كمال به شمار مىدارد، براى آن شى

؛ زيرا استقرار در اين مكان جديد نيز حالتى «ب»و كمال ديگر عبارت است از: بودن و استقرار يافتن آن جسم در نقطه 

 د واجد آن شود، و لذا حصولش براى آن، كمال براى آن خواهد بود.توانء ندارد، اما مىاست كه شى

، كه همان حركت است، مقدمه «ب»به سوى نقطه « الف»بينيم كه گذر از نقطه اگر اين دو كمال را با هم مقايسه كنيم، مى

رود. توضيح ار مىو لذا حركت، كمال اول و غايت حركت، كمال دوم به شم«. ب»است براى رسيدن به استقرار در نقطه 

يابد. در واقع كل حركت كه: حركت مطلوب بالذات نيست؛ و هرحركتى براى رسيدن به يك هدف و غايتى تحقق مىاين

بودن حركت بدين معناست كه حركت كمالى است كه وسيله است، نه « كمال اول»پس  مقدمه براى وصول به غايت است.

 باشد.متعلق به هدف و غايت مىهدف. حركت كمالى است كه وجودش وابسته و 

 -اش آن است كه حركت، اگرچه خود يك فعليت استنكته« ء بالقوهحركت كمال اول است براى شى»كه گفته شد: اما اين

خته ها دارد كه آمياما اين تفاوت را با ديگر فعليت -ها خواهد بودفعليت زيرا اگر آن را در برابر سكون قرار دهيم، فعليتى از

ت به ء تا حالت بالقوه نسبء تا وقتى در حركت است، بالقوه است، و فعليتى را پيش رو دارد. بنابراين، شىقوه است. شىبا 

 تواند حركت داشته باشد.نداشته باشد، نمى -كه همان كمال ثانى و غايت و هدف است -ء ديگرشى

 حركت ارادى يا نفسانى
شود، مانند افعال اختيارى زند، حركت ارادى يا نفسانى ناميده مىاختيار سر مىحركتى كه از روى علم و شعور و اراده و 

 انسان و حيوان.

 حركت بالذات و حركت بالعرض
 اند:فالسفه حركت را بر دو قسم دانسته

. حركت بالعرض يا حركت عرضى. مقصود از حركت ذاتى حركتى است كه وصف براى 2. حركت بالذات يا حركت ذاتى. 1

كه متحرك در اتصاف به آن نياز به واسطه در عروض داشته باشد. به ديگر سخن: حركت ذاتى آنمتحرك است، بىخود 

شود. اما حركت عرضى، حركتى است كه اسنادش به متحرك يك اسناد ء نسبت داده مىحركتى است كه حقيقتا به شى

 باشد.مجازى است، و در واقع وصف به حال متعلق موصوف مى

سافرى در كشتى )در حال حركت( نشسته است، اگر حركت را به خود كشتى نسبت دهيم و بگوييم كشتى در حال وقتى م

حركت مكانى است، اين حركت، حركت ذاتى است؛ اما اگر حركت را به مسافر نسبت دهيم، و بگوييم: مسافر در حال حركت 

 مكانى است، اين حركت، حركت عرضى خواهد بود.

 حركت توسطى
ء متحرك ميان مبدأ و منتها، به نحوى كه هريك از حدود مسافت را در نظر بودن شى»ت توسطى عبارت است از: حرك

حركت توسطى يك حالت بسيط است كه در همان «. بگيريم، متحرك در لحظه قبل و در لحظه بعد در آن حّد وجود ندارد

ماند. حركت توسطى حالتى در آن باقى و پايدار مى آيد، و تا لحظه آخر حركت،لحظه نخست حركت در متحرك پديد مى

ء متحرك به حركت توسطى، ماند. اتصاف شىگاه در طول زمان حركت باقى مىشود، و آناست كه در يك آن حادث مى

گاه اين سفيدى در طول شود، و آنگونه كه جسم در يك لحظه سفيد مىمانند اتصاف جسم به يك رنگ خاص است. همان

شود، در نخستين لحظه شروع انتقال، متصف به ماند، متحرك نيز وقتى از نقطه الف به نقطه ب منتقل مىاقى مىزمان ب

ء ميان ماند، زيرا از همان لحظه نخست، شىحركت باقى مى گاه اين وصف براى او تا پايانشود، و آنحركت توسطى مى
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يان ء متوسط متوان گفت: اين شىقرار دارد. بنابراين، در هرلحظه مىاى كه در هرلحظه در يك حّد مبدأ و منتهاست به گونه

 مبدأ و منتهاست.

اى باشد و براى او گذشته و آيندهحركت توسطى يك حالت بسيط و غير ممتد است، يك امر ثابت و غير قابل انقسام مى

ش است؛ و از اين جهت حركت توسطى نسبت حركت توسطى به هريك از حدود مسافت، در واقع، نسبت كلى به افراد نيست.

 گردد.مانند تغير دفعى است، كه بر حدود فرضى حركت قطعى منطبق مى

اى قرار دارد كه در حركت توسطى، جسم متحرك در هر لحظه كه در نظر گرفته شود، ميان مبدأ و منتها در يك حّد و نقطه

د. باشگونه تغييرى براى متحرك ثابت مىوصف بدون هيچ قبل از آن لحظه و بعد از آن لحظه، در آن نبوده است. و اين

واقع بودن در ميان »كند، اما متحرك در هرحّدى واقع باشد، اتصافش به گيريم، تغيير مىحدودى كه جسم در آن قرار مى

 باشد.ثابت است؛ و اين وصف بر او صادق مى« مبدأ و منتها

 حركت جوهرى
شود. تا پيش از زمان صدر المتألهين، فالسفه عموما حركت ء واقع مىو جوهر شى حركت جوهرى، حركتى است كه در ذات

كند، اين حركت در كم، كيف، وضع و يا أين است، و هرگز جسم گفتند اگر جسم حركت مىدانستند و مىرا ويژه اعراض مى

گوييم كره زمين به دور خودش مىنتواند در ذات و جوهر خود حركت كند، زيرا قوام هرحركتى به موضوع آن است. وقتى 

يابد يا نهال درخت و نوزاد حيوان و انسان، رشد چرخد، يا سيب از سبزى به زردى و سرخى تحول مىو به دور خورشيد مى

شود. اما اگر بگوييم خود ذات كند، در همه اين موارد، ذات ثابتى داريم كه صفات و حاالت آن تدريجا دگرگون مىو نمّو مى

يابد، ديگر چيزى در دست شوند، جوهر آن هم تحول مىگونه كه صفات و اعراض آن دگرگون مىباتى ندارد، و همانث هم

نداريم تا اين دگرگونى را به آن نسبت دهيم. اين عقيده حكماى پيش از صدر المتألهين بود. اما او با ادله متقنى ثابت كرد 

تواند داشته باشد، و به طور كلى حركت در اعراض آن، توجيه معقولى نمىكه اساسا اگر حركت در جوهر جسم واقع نشود، 

 حركت در اعراض پرتو و جلوه حركت در جوهر است.

 حركت ذاتى و حركت عارضى
 . حركت ذاتى.2. حركت عارضى. 1حركت و تغير بر دو قسم است: 

بلكه مانند يك امر خارج از ذات متحرك، بايد شود، مقصود از حركت عارضى حركتى است كه از حاق ذات متحرك انتزاع نمى

دهد، اين حركت براى متحرك، عارضى است. متحرك در به آن ملحق شود؛ مثال جسم كه يك حركت أينى يا كمى انجام مى

شود. چنين حركتى، يك حركت مرتبه قبل از تحرك هويت و تحققى دارد، و در مرتبه بعد از تحققش حركت به آن ملحق مى

 خواهد و علتش هم بايد متغير باشد.ر ذات و عارضى است، و علت مىزايد ب

اما حركت ذاتى، حركتى است كه متحرك قطع نظر از حركت، هويتى ندارد، و چنين نيست كه حركت در مرحله پس از 

حوه وجود ء، يك نشود. در حركت ذاتى، نحوه وجود شىتحقق متحرك به آن ملحق گردد، بلكه از حاق ذات آن انتزاع مى

 كه وجودش غير از حركت باشد، و حركت بخواهد از خارج به آن ملحق شود.سيالنى و گذراست، نه آن

 حركت طبيعى
كه نيرويى از خارج بر زند، اگر مطابق با طبيعت اوليه فاعل باشد، و بدون آنحركتى كه بدون علم و اراده از فاعل سر مى

 شود، مانند سقوط جسم از باال به پايين، و يا رشد گياه.ت طبيعى ناميده مىفاعل وارد شود، از آن صدور يابد، حرك

 حركت قسرى
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شود، هرگاه در اثر قهر و غلبه نيروى بيرونى و عامل خارجى بر جسم تحميل حركتى كه بدون علم و اراده از فاعل صادر مى

، و يا جسم سبكى كه با فشار به داخل آب شودشود، مانند جسمى كه به باال پرتاب مىشود، حركت قسرى ناميده مى

 رود.فرومى

 حركت قطعى
به هريك از حدود فرضى مسافت  اى كه نسبتىء متحرك ميان مبدأ و منتها، به گونهبودن شى»حركت قطعى عبارت است از 

شود حادث مىدار است؛ وجودى است كه هرلحظه حركت قطعى، برخالف حركت توسطى، يك وجود مستمر و كشش «.دارد

 يابد، نهگردد، يعنى از يك حدوث و فناى تدريجى برخوردار است. حركت قطعى در طول زمان تحقق مىو هرلحظه فانى مى

توان به اجزاى توان براى آن اجزايى در نظر گرفت، و همان اجزاء را نيز مىدر يك لحظه و آن؛ و لذا يك كل است كه مى

 شود.اى متوقف نمىد هرگز در نقطهترى تقسيم كرد، و اين رونكوچك

حركت قطعى در واقع يك وجود ممتد از مبدأ تا منتها دارد، و نسبتش به هرقطعه از آن، نسبت كل به جزء است، نه نسبت 

 كلى به جزئى.

 ءگردد. شىرسد، و فعليتى منقضى مىاى به فعليت مىدر حركت قطعى قوه و فعل آن در هم آميخته است، دائما قوه

آورد، شود؛ فعليت جديدى را به دست مىگردد، و فانى مىحادث مى« آن»متحرك، در حركت قطعى، وجودى دارد كه هر 

 گردد، اما باقى نيست.دهد. وجودى است كه در طول زمان حادث مىو فعليت پيشينى را از دست مى

 حمل بّتى و حمل غير بّتى
ر بّتى. اين تقسيم در واقع به اعتبار موضوع قضيه و نحوه وجود مصاديق حمل شايع بر دو قسم است: حمل بّتى و حمل غي

، چون حمل، بنابر فرض، حمل شايع «الف، ب است»شود: كه وقتى گفته مىآن در خارج صورت پذيرفته است. توضيح اين

، «الف»مصاديق باشد؛ يعنى مفاد آن قضيه آن است كه مى« الف»است، حكمى كه در آن قضيه است مربوط به مصاديق 

ممكن است مفهومى باشد كه بالفعل داراى مصاديق محقق « الف»گوييم: داراى فالن حكم هستند. با توجه به اين نكته مى

اى است كه نه تنها مصداق كه به گونهباشد، و يا الاقل امكان اين را كه مصاديقى از آن واقعا تحقق يابد، دارد؛ و يا آنمى

كه مصداقى از آن واقعا تحقق يابد نيز، وجود ندارد. و به ديگر سخن: موضوع قضيه يا يك امر مكان اينمحققى ندارد، بلكه ا

 باشد.ذاتا ممكن است، و يا يك امر ذاتا ممتنع مى

در صورت نخست، قضيه مورد نظر يك قضيه بّتى خواهد بود؛ مانند قضيه انسان خندان است، يا سيمرغ پرنده است؛ كوهى 

باشد؛ و نظاير آن. در همه اين قضايا حكم روى افراد و مصاديق واقعى ن است؛ دريايى از جيوه بارد و خنك مىاز طال زري

رود؛ خواه مصاديق واقعى محقق، و خواه مصاديق واقعى مقدر؛ و در مورد مصاديق مقّدر هم، با فرض وجود موضوع موضوع مى

 رود.حكم روى مصاديق مى

« باشد.هر معدوم مطلقى غير قابل اخبار مى»مورد نظر يك قضيه غير بّتى خواهد بود؛ مانند قضيه و اما در صورت دوم، قضيه 

مقصود از معدوم مطلق چيزى است كه نه در خارج تحقق دارد، و نه در ذهن. بسيارى از چيزها هستند كه نه تنها در خارج 

توان خبر داد و مطلبى بيان كرد. و ه از چنين امورى نمىوجود ندارند، بلكه ما نيز از آنها تصورى نداريم؛ و روشن است ك

اين قضيه يك قضيه غير بّتى است، زيرا معدوم مطلق از آن جهت كه معدوم مطلق است، محال است تحقق يابد؛ چه اگر 

 روى رود، بلكه حكمتحقق يابد ديگر معدوم مطلق نخواهد بود. و لذا حكم در اين قضيه روى مصاديق واقعى موضوع نمى

رود. در واقع ذهن آنچه را معدوم مطلق است، يعنى محض نابودى و نيستى است، به عنوان مصاديق فرضى و غير واقعى مى
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كند؛ يعنى در واقع مفاد هاى فرضى و غير واقعى حكم مىگاه بر همين مصداقكند، و آنمعدوم مطلق فرض مى مصداق

 ى معدوم مطلق فرض و اعتبار كنيم، آن مصداق غير قابل خبر دادن است.قضيه به اين صورت است كه اگر ما مصداقى برا

 حمل بسيط و حمل مركب
اى كه حملش حمل بسيط باشد، هليه بسيطه و يا قضيه حمل شايع بر دو قسم است: حمل بسيط و حمل مركب. و قضيه

حمول در ايى است كه مليه بسيطه قضيهنامند. هاى كه حملش مركب باشد، هليه مركبه يا قضيه ثالثى مىثنايى، و قضيه

، «خداوند موجود است»باشد؛ مانند قضيه اى اصل ثبوت و تحقق موضوع مىاست؛ لذا مفاد چنين قضيه« موجود»آن 

 شود.ء اخبار داده مىدر همه اين قضايا از اصل ثبوت و تحقق شى«. جن موجود است»، «فرشته موجود است»

هاى آن ت كه بيانگر وصفى از اوصاف موضوع و حكمى از احكام آن، و خالصه يكى از ويژگىايى اساما هليه مركبه قضيه

 برخالف هليه بسيطه كه -كندباشد، نه اصل ثبوت آن. در يك كلمه هليه مركبه حكايت از ثبوت چيزى براى چيزى مىمى

ته معصوم است؛ و جن داراى علم و مانند: آتش گرم است؛ خداوند كريم است؛ فرش -كندء مىحكايت از اصل ثبوت شى

 اختيار است.

 حمل حقيقت و رقيقت
مبناى اين نوع حمل، اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختالفشان در كمال و نقص است. اين نوع حمل بيانگر آن 

ت مراتب مادونش را است كه وجود ناقص در وجود كامل به نحو باالتر و واالتر تحقق دارد و مرتبه عالى وجود، همه كماال

باشد، به اين صورت كه معلول در حالى كه متقوم به در بر دارد. اين نوع حمل ميان وجود معلول و وجود علت برقرار مى

. و گرددشود، و در واقع مرتبه ضعيف علت و شأن و تجلى عليت بر مرتبه قوى علت حمل مىعلت است، بر علت حمل مى

شود؛ به اين صورت كه علت بر معلول خود، در حالى كه ت. علت نيز بر معلول حمل مىاين، حمل رقيقت بر حقيقت اس

 شود.شود. و در واقع مرتبه قوى و كامل علت بر مرتبه ضعيف آن حمل مىمتقوم و وابسته به علت است حمل مى

 حمل ذاتى اولى
مفهوم و ماهيت باشد، و اختالفشان در امورى  در صورتى كه دو چيز اتحادشان در حمل عبارت است از اتحاد دو امر مختلف.

شود. مفاد و مضمون حمل ذاتى اولى آن است حمل ذاتى اولى ناميده مى مانند اجمال و تفصيل بوده باشد، حمل ميان آنها

كه مفهوم و ماهيت موضوع همان مفهوم و ماهيت محمول است؛ و به طور خالصه مفاد آن اتحاد موضوع و محمول در مفهوم 

خط كميت متصل قار الذات »و « انسان حيوان ناطق است.»حمل حّد تام بر محدود از نوع حمل اولى است، مانند  ست.ا

در تمام اين موارد مفهوم موضوع همان مفهوم محمول است، و اختالف ميان آن دو تنها در اجمال و تفصيل « بعدى است.يك

بر يك ماهيت داللت دارد؛ اما حّد تام، آن ماهيت را به نحو باز و گشوده است؛ يعنى محدود و معّرف به نحو اجمال و سربسته 

 چون اين» گويند:مىو  آورند.عالمه طباطبائى حمل هريك از جنس و فصل بر نوع را، حمل اّولى به شمار مى كند.بيان مى

هوم، ذات به كار رود و[ گفته شود، بهتر آن است كه در تعريف آن ]به جاى مفنوع حمل گاهى در وجود عينى اعتبار مى

 «حمل اولى، حملى است كه بيانگر اتحاد ذات موضوع با ذات محمول است.» شود:

 حمل شايع صناعى
حمل شايع صناعى در جايى است كه موضوع و محمول مفهومشان و ماهيتشان متفاوت و مختلف است، اما در وجود و 

شود. برخى از موارد حمل شايع وجود است كه هردو مفهوم از آن انتزاع مى هستى با يكديگر اتحاد و يگانگى دارند؛ يعنى يك

 صناعى عبارت است از:

 حسن انسان است. . حمل ماهيت جوهرى بر فردش، مانند:1
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 زغال سياه است. . حمل مفهوم عرضى بر جوهر، مانند:2

 . حمل يك مفهوم عرضى بر مفهوم عرضى ديگر، مانند: خندان رونده است.3

گذارى اين حمل، به حمل شايع صناعى آن است كه اين حمل، اّوال: شيوع و رواج دارد. چه، غالب قضايايى كه در ناموجه 

 باشد. و ثانيا: تمام قضايايىشود، قضايايى است كه تنها بيانگر اتحاد موضوع و محمول در وجود مىميان مردم رّد و بدل مى

دهد، مشتمل بر اين نوع حمل است؛ زيرا در هر علمى از عوارض ذاتى ل مىكه مسائل علوم و صناعات گوناگون را تشكي

شود؛ و عرض ذاتى، محمولى بيرون از ذات موضوع است كه بدون واسطه در عروض بر آن حمل وگو مىموضوع آن علم گفت

 باشد.گردد؛ و لذا حملش بر آن به صورت حمل شايع مىمى

 حمل ماهوى
 باشد.كه موضوع آن يك مفهوم ماهوى، مانند انسان، سفيدى و حيوان مىاى است مقصود قضيه حمليه

 حمل مواطات و حمل اشتقاق
ء بر شود، و به تعبير ديگر: حمل شىء حقيقتا و بدون واسطه بر موضوع حمل مىحمل مواطات در جايى است كه شى

انسان ضاحك است. حمل ضاحك بر  گوييم:جا كه مىنء ندارد؛ مانند آموضوع نياز به اعتبار امر ديگرى عالوه بر خود آن شى

توان با اشاره به موضوع و محمول گفت: بر آتش، همگى حمل مواطات است؛ زيرا مىض بر پنبه، حمل حاّر انسان، حمل ابي

آن منطبق  رو، اين نوع حمل را كه در آن محمول با موضوع توافق و همراهى كامل دارد، و حقيقتا برو از اين«. اين آن است»

 اند.گفته« هو هو»اند، و نيز به آن حمل موافقت( ناميدهشود، حمل مواطات )مى

شود، بلكه حملش بر آن نيازمند ء حقيقتا و بدون واسطه بر موضوع حمل نمىدر برابر، حمل اشتقاق در جايى است كه شى

گاه آن مشتق بر موضوع حمل شود؛ مثال د، و آنء مشتقى گرفته شودر تقدير گرفته شود، و يا از آن شى« ذو»آن است كه 

د، باشحمل ضحك بر انسان، حمل بياض بر پنبه، حمل حرارت بر آتش و حمل برودت بر يخ، همه از قبيل حمل اشتقاق مى

 «ذو ضحك»مقصود آن است كه « انسان ضحك است» شود؛ و اگر گفته شود:زيرا ضحك حقيقتا خودش بر انسان حمل نمى

شود، زيرا در آن، موضوع همان محمول نيست، و رابطه نيز گفته مى« ذى هو»باشد. به اين نوع حمل، حمل مى «ضاحك»يا 

 «.اين داراى آن است»باشد؛ بلكه موضوع داراى محمول است، و مفادش آن است كه هو هو برقرار نمى

 حيثيت اطالقيه
حيثيت اطالقيه « از آن جهت كه انسان است»عبارت « تانسان از آن جهت كه انسان است ناطق اس»در قضايايى مانند 

فراوان به چشم « من حيث هى هى»يا « من حيث هو هو»كند. اين قيد در عبارات عربى به صورت قضيه را بيان مى

شود، اما حقيقتا چيزى را بايد توجه داشت كه حيثيت اطالقيه، اگرچه در ظاهر به صورت قيد در كالم ظاهر مى خورد.مى

ار قيد به شم جهت در حقيقت،افزايد، بلكه تنها تكرار يا تأكيدى از همان موضوع قضيه است و بدينر ذات موضوع نمىب

انسان »يا « او خود چنين كرد»شود: گونه قضايا رايج است و در بسيارى از مناسبات گفته مىدر زبان عرف نيز اين رود.نمى

الفاظ خودم، خود او و خودش جز تأكيد يك موضوع بسيط براى قضيه .« شناسدخودش بهتر از هر كس خويشتن را مى

رش كند موضوع براى پذيتنها فايده حيثيت اطالقيه اين است كه بيان مى كند.نيست و قيدى بر ذات موضوع افزوده نمى

گر سخن، در موضوعيت محمول از هر قيد و شرطى آزاد است، و هيچ امر مغاير با موضوع در ثبوت حكم براى موضوع و به دي

 موضوع قضيه، نقشى ندارد.

 حيثيت تعليليه

http://www.rostamiani.ir/


 شرح مصطلحات فلسفی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه

25 
 

ناد در باشد، اما اين استشود كه حكم محمول براى موضوع مستند به علتى از علل مىحيثيت تعليليه در قضايايى فرض مى

انسان »در قضيه متن قضيه مذكور نيست، و در نتيجه موضوع بدون تقيد به آن علت، موضوع حكم قرار گرفته است؛ مثال 

زده شدن(، اما اين علت در متن قضيه منعكس ، ثبوت خندان براى انسان، معلول علتى است )تعجب و شگفت«خندان است

 نشده است.

اى كه حيثيت تعليليه در قضايا بر عهده دارد آن است كه همواره واسطه در ثبوت حكم براى موضوع است، نه واسطه وظيفه

ما كه واسطه در ثبوت انبساط براى فلز است، و يا واجب الوجود كه واسطه در ثبوت وجود براى در عروض آن. مانند گر

 موجودات ممكن است.

 حيثيت تقييديه
جا كه بدون اعتبار آنها موضوع اصال فاقد شخصيت قيود و جهاتى كه حقيقتا در موضوعيت موضوع قضايا دخالت دارند، تا آن

يت تقييديه نام دارد. در واقع حيثيت تقييديه با تركيبى كه در طرف موضوع قضيه ايجاد باشد، حيثو عنوان موضوعيت مى

اى بايد در باشد، بلكه عالوهكند كه موضوع قضيه بسيط نيست و به تنهايى شايسته پذيرش محمول نمىكند، بيان مىمى

 بر داشته باشد تا بتواند از وصف عنوانى محمول برخوردار شود.

، مدلول قضيه آن است كه جسم به عالوه «جسم از آن جهت كه رنگين است قابل رؤيت است»ال در قضيه به عنوان مث

باشد، و به ديگر سخن، رنگين بودن جسم در مرئى بودن آن دخالت موضوعى دارد. و جسم به تنهايى رنگ، قابل رؤيت مى

 شود.ز ديده نمىو منهاى رنگ، قابل رؤيت نيست. و لذا جسمى كه هيچ رنگى ندارد، هرگ

كنند، هاى فلسفه حيثيت تقييديه را همان واسطه در عروض معرفى مىجا بايد خاطرنشان كنيم كه در برخى از كتابدر اين

اما اين تفسير صحيح نيست. زيرا واسطه در عروض در جايى است كه اسناد محمول به موضوع، به صورت مجاز و اسناد به 

باشد. به ديگر سخن، واسطه در آن به خصوص واسطه، حقيقى و از باب اسناد به ما هو له مىغير ما هو له است، و اسناد 

عروض بيانگر آن است كه محمول براى موضوع بيگانه است در حالى كه حيثيت تقييديه اين مدلول را ندارد، بلكه مدلولش 

د، اى كه حيثيت تقييد وجود دار، در قضيهباشد. بنابراينآن است كه موضوع حقيقى قضيه، امرى مركب است و بسيط نمى

 شود، نه به خصوص قيد و نه به خصوص مقيد.محمول به مجموع مركب قيد و مقيد اسناد داده مى

انسان، »گوييم: يعنى وقتى مى« اّن الوجود حيثية تقييدية فى كل حمل ماهوى» گويد:روست كه عالمه طباطبائى مىاز اين

 «عدد دو زوج است» گوييم:، و يا حتى هنگامى كه مى«انسان، حيوان ناطق است»يا « ناطق استانسان »يا « حيوان است

موضوع « عدد موجود»، و «انسان موجود»در همه اين موارد موضوع قضيه، خصوص ماهيت )انسان، عدد دو( نيست، بلكه 

ست، زيرا اين احكام حقيقتا از آن ماهيت ا« وجود واسطه در عروض»توان گفت است. و پر واضح است كه در اين موارد نمى

 باشداست، نه وجود، اما ماهيتى كه موجود است، نه ماهيتى كه معدوم مى

 خ
 خط

دهد. خط كميتى است متصل و قاّر الذات خط نهايت و پايان سطح است، و مرز ميان دو سطح به هم پيوسته را تشكيل مى

 باشد.همان يك جهت قابل انقسام مىكه تنها در يك جهت امتداد دارد؛ و فقط در 

 خأل
 مكان و فضايى است كه از هرجوهرى خالى است.

 خلع و لبس
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خلع در لغت به معناى كندن و درآوردن و لبس به معناى پوشيدن و بر تن كردن است و در اصطالح، به معناى زوال صورت 

 سابق و دريافت صورت جديد است.

گردد و صورت در اجسام به گونه خلع و لبس است، يعنى صورتى دفعتا زايل مى به عقيده حكماى مشاء تغييرات واقع

 گويند.نيز مى« كون و فساد»شود كه به آن جديدى دفعتا حادث مى

 د
 دور

اى كه به نقطه نخستين بازگردد؛ و در اصطالح ء در يك مسير منحنى است، به گونهدر لغت به معناى حركت شى« دور»

ء نخستين است. ء توقف داشته باشد بر چيزى كه آن چيز در وجودش وابسته به همان شىكه وجود شىعبارت است از آن

ء علت علت خودش، و يا از نظر ديگر، معلول معلول خودش باشد. و به بيان كه شىو به ديگر سخن: دور عبارت است از اين

در پيدايش موجود ديگرى است، در همان جهت معلول كه موجودى از آن جهت كه علت و مؤثر سوم، دور عبارت است از آن

 و محتاج به آن باشد.

 باشد، و اجتماع نقيضين را در پى دارد.ء بر خودش مىتحقق دور محال است، زيرا مستلزم تقدم شى

 دور مضمر و دور مصرح
 بر دو قسم است: دور مصّرحء نخستين است، خود ء ديگرى كه متوقف بر شىء بر شىدور، كه عبارت است از توقف يك شى

 و دور مضمر.

« ب»متوقف بر « الف»كه ء متوقف بر چيزى باشد كه معلول بدون واسطه اوست؛ مانند ايندور مصّرح در جايى است كه شى

طه مستقيما و بدون واس« الف»و معلول آن باشد. در چنين فرضى، « الف»نيز مستقيما متوقف بر « ب»و معلول آن باشد، و 

 شود.باشد. به چنين دورى، دور صريح نيز گفته مىل معلول خودش مىمعلو

، و «ج»متوقف بر « ب»، و «ب»متوقف بر « الف»كه دور مضمر در جايى است كه يك يا چند واسطه در كار است. مثل آن

و دور، دور ضمير نيز باشد. به اين نحبا يك واسطه، معلول معلول خود مى« الف»باشد. در اين مثال « الف»متوقف بر « ج»

 شود.گفته مى

 ذ
 ذات

ذات يعنى حقيقت هرچيز. مجموع مركب از جنس و فصل را ذات گويند، و اجزاى آن، يعنى خصوص جنس و يا فصل را 

 نامند.ذاتى مى

 شود.البته ذاتى معناى اعمى نيز دارد كه شامل خود ذات نيز مى

 ذاتى و عرضى
اى دارد، و در واقع به نحو مشترك لفظى بر كه در منطق و فلسفه موارد استعمال عديدهاى است دو واژه« عرضى»و « ذاتى»

 معانى

است كه در « عرضى»و « ذاتى»شود در واقع اصطالح خاصى از جا بيان و تعريف مىشود. آنچه در اينمتعددى اطالق مى

ه هرگاه چيزى بر چيزى حمل شود، محمول شود كجا گفته مىمنطق در باب كليات خمس )ايساغوجى( مطرح است. در آن

 تواند داشته باشد:در رابطه با موضوع دو حالت مى
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اى كه قوام ذات موضوع به آن بوده، و ذات موضوع كه: محمول جزء ذات و يا تمام ذات موضوع باشد، به گونهحالت اول اين

اطق انسان ن»گوييم: موضوع است، مثال وقتى مى« ىذات»شود: محمول، با زايل شدن آن، زايل گردد. در اين صورت گفته مى

، در همه اين موارد محمول اين قضايا ذاتى موضوع خود به «انسان حيوان ناطق است»، يا «انسان جسم است»، يا «است

 رود.شمار مى

هد، بلكه امرى كه: محمول جزء ذات و يا تمام ذات موضوع خود نباشد، و جنس و يا فصل آن را تشكيل ندو حالت دوم اين

 بيرون از ذات موضوع خود باشد كه بر آن حمل شده است.

انسان »، «انسان رونده است»، «انسان خندان است»شود. در قضايايى مانند: خوانده مى« عرضى»محمول در اين صورت 

يك از اين هيچرود، زيرا براى موضوع خود به شمار مى« عرضى»محمول از امور « عدد چهار زوج است»، «ممكن است

دهند، بلكه امورى هستند بيرون از دايره ها تمام ذات و يا جزء ذات ماهيتى را كه موضوع قرار گرفته، تشكيل نمىمحمول

 ذات و ماهيت موضوع خود.

به تعبير ديگر: آنچه را بتوان به حمل اّولى بر ماهيتى حمل كرد، محمول ذاتى آن ماهيت است؛ و آنچه حملش بر ماهيت 

 به صورت حمل شايع نتواند بود، عرضى آن ماهيت است. جز

 شود:از كالم عالمه طباطبائى قّدس سّره دو تعريف براى ذاتى استفاده مى

 اند.تعريف نخست: ذاتى آن دسته از مفاهيم را گويند كه در ماهيت معتبرند، و در حدود آن ماهيات اخذ شده

 گردد.يل شدن آن، زايل مىتعريف دوم: ذاتى مفهومى است كه ماهيت با زا

شود، مانند زوجيت براى اربعه؛ زيرا اگر زوجيت زايل و ممكن است توهم شود كه تعريف دوم لوازم ماهيت را نيز شامل مى

 شود عددى زوج نباشد، اما اربعه باشد.گردد، چرا كه نمىمرتفع شود، اربعه نيز زايل مى

ن آن است كه ذاتى، مفهومى است كه ارتفاع آن همان ارتفاع ذات است، و اين اما اين اشكال وارد نيست؛ زيرا مقصود ايشا

 مطلب در مورد لوازم ماهيت صادق نيست. زيرا

 ارتفاع لوازم ذات، اگرچه مستلزم مرتفع شدن ذات و ماهيت است، اما چنين نيست كه ارتفاع آن همان ارتفاع ذات باشد.

شود؛ در حالى كه ارتفاع الزم ذات، ارتفاع ر مرتبه ذاتش با زوال آن زايل مىبه ديگر سخن: ذاتى مفهومى است كه ماهيت د

 باشد.يك امر بيرون از مرتبه ذات ماهيت است، اگرچه مستلزم ارتفاع ذات مى

 ذهن
شود كه نفس براى اكتساب علوم و ارتباط با جهان بيرون از وجود خود در اصطالح فلسفه اسالمى، ذهن به نيرويى گفته مى

 شود كه ذهن مرادف با نفس نيست بلكه از قوى و مراتب نفس است.جا دانسته مىدارد. از اين

 ادراكات حسى، خيالى و عقلى همه به اين نيرو مستند است.

 ز
 زمان

دارى است كه همواره محل اختالف و نزاع ميان متفكران و فالسفه و نحوه وجود آن از مسائل كهن و ريشه« زمان»مسئله 

 است، و آراء متفاوتى درباره آن بيان شده است: بوده

 اند: زمان همان خداوند است.. برخى گفته1

 . به عقيده گروهى، زمان جوهرى مجرد است.2

 اى، زمان يك جوهر جسمانى )فلك( است.. در نظر عده3
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 گويند: زمان مقدار وجود است.. برخى مى4

 اقصى است.اى ديگر، زمان مقدار حركت فلك . در نظر عده5

 . رأى ديگر آن است كه زمان مقدار حركت است مطلقا.6

 . و نظر ديگر آن است كه زمان منتزع از ذات بارى است.7

 اند: زمان يك امر موهوم و خيالى است.اى نيز گفته. عده8

جسم عارض  . اما رأى مشهور ميان فالسفه اسالمى آن است كه زمان يك متصل غير قار است كه به واسطه حركت بر9

 شود.مى

 زيادت وجود بر ماهيت در خارج
زيادت وجود بر ماهيت در خارج به اين معناست كه ما در خارج دو چيز داريم: يكى ماهيت و ديگرى وجود، و وجود در 

 شود. زياد خارجى وجود بر ماهيت نزد همگانشود، مانند رنگى كه در خارج عارض بر ديوار مىخارج عارض بر ماهيت مى

 مطرود است و كسى از حكما آن را نپذيرفته است.

 زيادت وجود بر ماهيت در ذهن
 كه مفهوم وجود در ذهن غير از مفهوم انسان و چوب و ديگر مفاهيم ماهوى است.زيادت وجود بر ماهيت در ذهن، يعنى اين

تواند در ظرف آن است كه عقل مىيعنى نه عين آنهاست و نه جزء آنها. و به ديگر سخن: معناى زيادت وجود بر ماهيت 

انسان »تحليالت خود، فى المثل مفهوم انسان را از مفهوم وجود جدا سازد و مفهوم وجود را بر آن حمل كند و بگويد: 

 اشد.بقابل مقايسه مى« انسان مخلوق است»متفاوت بوده و با قضيه « انسان حيوان است»و نيز با قضيه « موجود است

ول و موضوع عين يكديگرند و تفاوتشان فقط در لفظ است، و در قضيه دوم محمول )يعنى حيوان( جزء در قضيه اول، محم

موضوع قضيه است، يعنى اگر انسان را تحليل كنيم خواهيم ديد كه مفهوم حيوان در آن اخذ شده است، ولى در قضيه سوم، 

باشد، باشد، و اين عروض نيز در ذهن مىآن مى محمول )يعنى مخلوق( نه عين موضوع است و نه جزء آن، بلكه عارض بر

 نه در خارج.

 س
 سبق و لحوق

 سبق و لحوق تعبير ديگرى است از تقدم و تأخر. ر. ك: تقدم و تأخر.

 سرعت
 اى ازاست. واژه سرعت معانى گوناگونى دارد، كه به پاره« سرعت»گيرد، مفهوم از جمله مفاهيمى كه به حركت تعلق مى

 شود:مى آنها اشاره

 .آوردمعنا را ويژگى همه حركات به شمار مى. سرعت به معناى جريان سيالن و گذرايى. عالمه طباطبائى، سرعت بدين1

شود: اتومبيل با سرعت جا كه گفته مىآيد؛ مانند آن. مفهومى كه از نسبت مسافت حركت به زمان حركت به دست مى2

توان آن را تعيين نمود. آبى كه گرم تى براى خود سرعت خاصى دارد كه مىكند. هرحرككيلومتر در ساعت حركت مى 44

 كند، همه و همه، سرعت خاصى دارند.شود، جسمى كه رنگش تغيير مىمى

 -اند: الفشود. از اين جهت حركات بر سه دستهنيز گفته مى« شتاب»حركت، كه به آن « تند شدن». سرعت به معناى 3

حركات كند شونده، كه سرعت آن  -يابد. بعت آن )سرعت به معناى دوم( به تدريج افزايش مىحركات تند شونده، كه سر

 نواخت، كه سرعت آنها ثابت است.حركات يك -يابد. جبه تدريج كاهش مى
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 . سرعت به معناى پيمودن مسافت زياد در زمان كم، در برابر بطؤ به معناى طى مسافت كم در زمان زياد.4

 سطح
واقع پايان جسم تعليمى و نهايت آن است. اگر براى جسم تعليمى دو قسمت فرض شود، حّد مشترك و مرز ميان سطح در 

آن دو جزء، سطح خواهد بود. سطح كميتى است متصل و قاّر الذات كه در دو جهت امتداد دارد، و در دو جهت قابل انقسام 

 باشد.مى

 سكون
 سكون داراى دو معنا و دو اطالق است:

 خالى بودن جسم از حركت. .1

 . باقى بودن جسم بر حال خود در مدتى از زمان.2

پر واضح است كه اين دو معنا با يكديگر مالزمند، يعنى هرگاه جسمى از حركت در يك مقوله خاص خالى باشد، طبعا ماهيت 

واهد ماند؛ مثال اگر جسم فاقد نوعى خاصى از آن مقوله را در خود نگاه خواهد داشت؛ و به تعبيرى، بر حال خود باقى خ

گردد، ثابت خواهد بود )معناى حركت مكانى باشد )معناى نخست سكون( طبعا نسبت مكانى آن و أينى كه بر آن عارض مى

چنين اگر جسمى خالى از حركت در مقوله كم باشد، كميتى كه بر آن عارض است، ثابت خواهد ماند. و دوم سكون(. هم

انى يك جسم ثابت باشد، آن جسم لزوما خالى از حركت مكانى خواهد بود؛ و اگر كميت آن ثابت بالعكس، اگر نسبت مك

 باشد، آن جسم لزوما خالى از حركت كّمى خواهد بود.

حركت »شود: گيرد و گفته مىكه اين دو معناى سكون، مالزم با يكديگرند. اما وقتى سكون در برابر حركت قرار مىحاصل آن

 د از سكون همان معناى نخستين آن است.، مقصو«و سكون

 سلب تحصيلى
 «ماهيت، ضرورى الوجود و ضرورى العدم نيست.»شود، مانند اى است كه به صورت سالبه محصله تشكيل مىمقصود قضيه

باشد. ر. ك: شود، و با انتفاى موضوع نيز صادق مىدر سالبه محصله، محمول يك امر ثبوتى است كه از موضوع سلب مى

 ايجاب عدولى.

 سوفسطى
گرفته شده است؛ و سوفيست در اصل به معناى حكيم و دانشور بوده است، اما « سوفيست»واژه سوفسطى از كلمه يونانى 

شوند، در دوران معاصر با سقراط و پيش از آن، به حقايق ثابت خوانده مى« سوفيست»جا كه گروهى از دانشمندانى كه از آن

 اند،باور نداشته

دانستند، اين واژه به تدريج معناى اصلى خود را از دست داد، و به عنوان رمز و ه هيچ چيزى را قابل شناخت جزمى نمىبلك

 آميز درآمد.عالمتى براى شيوه تفكر و استدالل مغالطه

لى كسوفسطى كسى است كه وجود هر گونه علمى را به طور »گويد: عالمه طباطبائى قّدس سّره در تعريف سوفسطى مى

كنند، و ادعاى علم به عدم واقعيت را بر زبان ها اگرچه در بدو امر واقعيت خارجى را انكار مىسوفسطى« كند.انكار مى

يابند كه اين ادعا، خود مستلزم واقعيت داشتن علم و عالم و كاشف بودن علم از عدم رانند، اما پس از اندك توجهى درمىمى

همه »شوند كه رو، كالم خود را تصحيح كرده، و مدعى مىباشد. از اينذا ناقض خودش مىوجود واقع، و امور ديگر است، ل

كند نيز در حقيقت اى كه سوفسطى اقامه مىادله«. پذير نيستچيز مشكوك و مردد است، و علم به هيچ واقعيتى امكان

 متوجه انكار علم به واقعيت است، نه انكار اصل واقعيت.
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 ش
 شرح االسم

شود و مرادف با آن است، و اصطالح دوم اطالق مى« تعريف لفظى»السم دو اصطالح دارد. در يك اصطالح به همان شرح ا

 باشد.مى« تعريف اسمى»كه اصطالح معروف و رايج آن است، مرادف با « شيخ االسالم»

ه فرقشان در اين است ك شود و تنهاتعريف اسمى درست مانند تعريف حقيقى از جنس و فصل و يا عرض خاصه تشكيل مى

كسى  باشد. پس اگر بهتعريف اسمى پيش از علم به تحقق خارجى معّرف است و تعريف حقيقى پس از علم به تحقق آن مى

تعريف اسمى خواهد بود و اگر همين ...« روح جوهرى است مجرد و متعلق به بدن »داند روح وجود دارد، گفته شود كه نمى

به وجود روح دارد گفته شود، تعريف حقيقى خواهد بود. در كالم عالمه طباطبائى، شرح االسم به عبارت به كسى كه اذعان 

 معناى تعريف لفظى به كار رفته است.

 ص
 صفت نفسى و اضافى

گردد. ء فى حّد نفسه و بدون نياز به مقايسه آن با ديگر اشياء به آن متصف مىشود كه شىصفت نفسى به صفتى گفته مى

اتصاف جسم به سفيدى يا سياهى، اتصاف انسان به علم و قدرت، و مانند آن. اتصاف ماهيت به تشخص نيز از اين مانند 

 قبيل است. ماهيت براى

كه متصف به تشخيص شود نياز به آن ندارد كه با ماهيت ديگرى مقايسه شود و رابطه خاصى ميان آن دو مالحظه گردد. آن

اى باشد كه صدقش بر كثيرين ممتنع باشد؛ و فرض اشتراك دو باشد، و آن ماهيت به گونه چه اگر در جهان تنها يك ماهيت

كه ما براى اتصاف يك ماهيت به تشخص به يا چند چيز در آن معقول نباشد، آن ماهيت متشخص خواهد بود. و خالصه آن

 كنيم.خود آن ماهيت و نحوه وجودش نظر مى

شود، مانند ء يا اشياء ديگرى نسنجيم، به آن متصف نمىء را با شىكه تا يك شى شوداما صفت اضافى به وصفى گفته مى

 ترى، بااليى، پايينى و مانند آن. اتصاف يك ماهيت به تميز نيز از اين قبيل است.ترى، كوچكبزرگ

نجيده شود، و ء ديگرى كه در يك مفهوم عامى با آن مشاركت دارد سشود كه با شىماهيت وقتى متصف به اين وصف مى

 گاه مغايرت و بينونت يكى از ديگرى لحاظ و اعتبار شود.آن

 صورت
 صورت، يكى از اقسام اوليه جوهر است.

كند و منشأ آثار ويژه هر نوع مادى است. در رأس همه صورت، جوهرى است كه فعليت هرموجود جسمانى را افاده مى

 شود.حضور دارد و هرگز از ماده و هيوال منفك نمىها، صورت جسمى است كه در همه جواهر جسمانى صورت

 صورت جسمى
 كند.گانه را افاده مىجوهرى است كه فعليت ماده در امتدادهاى سه

 ض
 ضرورت به شرط محمول

ميان اصطالح ضرورت به شرط محمول در منطق و ضرورت به شرط محمول در فلسفه تفاوتى است كه نبايد از آن غافل 

اى مقيد به محمول آن قضيه شود، ثبوت آن كه نظر منطقيين به عالم ذهن است. هرگاه موضوع قضيهنبود. توضيح اي
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نامند؛ مثال اگر گفته محمول براى آن موضوع ضرورى خواهد بود، و منطقيين اين ضرورت را ضرورت به شرط محمول مى

يعنى ماده قضيه امكان است. ولى اگر باشد، ثبوت اين محمول براى موضوع ممكن مى« حسن سفيدپوست است»شود: 

جا ماده قضيه وجوب و ضرورت است، زيرا در اين« كه سفيدپوست باشد، سفيدپوست استحسن به شرط آن»گفته شود: 

 ء بر خودشدانيم حمل شىباشد، و همان طور كه مىء بر نفس مىاين حمل از قبيل حمل شى

 ضرورى و سلبش از آن ممتنع است.

واهند خسفه در ضرورت به شرط محمول به اعتبارات ذهنى نيست، بلكه نظرشان به متن واقعيت است. آنها مىاما نظر فال

بگويند هرماهيتى كه متلبس به وجود است نسبت وجدان بدان ماهيت ضرورى است، زيرا ماهيت متلبس به وجود، بالضرورة 

است،  ء از آنچه بر آنشى« ء ال ينقلب عّما هو عليهالشى: »موجود است. و بازگشت اين سخن به اين گفتار حكيمانه است كه

 شود.دگرگون نمى

 ط
 طبيعت

واژه طبيعت و مشتقات آن در فلسفه كاربردهاى فراوانى دارد و در معانى مختلفى استعمال شده است كه اهم آن به قرار 

 زير است:

 الف. مبدأ قريب و مباشر حركات و استحاالت.

 ذات اشياء.ب. مقّوم جوهر و 

 ج. حقيقت و ذات هرچيز.

 كند.د. قوه سارى در اجسام كه افاده تخليق و تشكيل مى

 ه. مبدأ قريب فعل غير ارادى. به عقيده برخى از حكما و از جمله عالمه طباطبائى مبدأ قريب همه افعال، طبيعت است.

 و. صفات ذاتى و اولى اشياء.

 هاى نوعى اشياء.ز. صورت

 است كه منسوب به طبيعت باشد، خواه طبيعت در آن باشد، مانند صورت و يا از آن باشد، مانند حركات.و طبيعى چيزى 

 ع
 عادت

باشد؛ يعنى تنها صورت خيالى موجب پيدايش شوق وخوى مىآن فعلى است كه مبدأ علمى آن، صورت خيالى با كمك خلق

د، شواه با آن صورت خيالى مبدأ پيدايش شوق به كار مىوخوى خاصى كه انسان دارد همربه فعل نشده است، بلكه خلق

 مانند بازى با ريش.

 عالم عقلى
 عالمى است كه هم در مقام ذات و هم در مقام فعل از ماده و آثار ماده، هردو عارى است.

اين عالم دو گونه انواع موجود در اين عالم، چون مجرد تامند، منحصر در يك فرداند، يعنى هرنوعى تنها يك فرد دارد. در 

 كثرت وجود دارد: يكى كثرت طولى و ديگرى كثرت عرضى.

 عدم دهرى
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چنين يك عدم دهرى نيز دارد كه از مرتبه علت شود، همگونه كه يك عدم زمانى دارد كه با وجود آن جمع نمىء همانشى

شود. و ء جمع نمىاست كه با وجود شى شود، و اين عدم دهرى نيز عدم غير مجامع است، يعنى عدمىء انتزاع مىتامه شى

ء، مقدم و سابق وجود خاص ء است، بنابراين عدم دهرى شىء مقدم بر مرتبه وجود خاص شىچون مرتبه علت تامه شى

 ء است.شى

 عدم زمانى
بوده كه آنها هاى مادى سابقه عدم زمانى دارند؛ يعنى زمانى ء در مقطعى از زمان است. همه پديدهمقصود معدوم بودن شى

 اند.وجود نداشته

 عدم مجامع
 شود. عدم ذاتى، عدم مجامع است.عدم مجامع عدمى است كه با وجود الحق جمع مى

 ر. ك: حدوث و قدم ذاتى.

 عدم مطلق
در برابر مطلق وجود است به معناى نيستى محض، و آن در صورتى صادق است كه وجود در موجود، هيچ مصداق عينى و 

 يچ وعايى نداشته باشد.ذهنى در ه

 عدم مقابل
ء ء هرگز با وجود آن شىشود، مانند عدم زمانى. عدم زمانى يك شىعدم مقابل عدمى است كه با وجود الحق جمع نمى

 شود، بلكه هركدام رافع ديگرى است.جمع نمى

 ر. ك: حدوث و قدم ذاتى.

 عرض
باشد؛ مانند سفيدى، نياز از آن مىموضوعى است كه بىعرض ماهيتى است كه اگر در خارج موجود شود، وجودش در 

اى هستند كه اگر در خارج تحقق يابند به صورت حلول در سياهى، شجاعت، دورى و نزديكى. هريك از اين امور به گونه

يابد. مثال تا جسمى نباشد كه سفيدى بر آن عارض گردد، هرگز سفيدى وجود نخواهد يافت. موجود ديگرى تحقق مى

يابد؛ هرگز امكان ندارد كه ماهيت سفيدى مستقل فيدى هميشه به صورت يك وصف و نعت براى موجود ديگرى تحقق مىس

 و لنفسه تحقق يابد.

نياز از آن ء. البته اين موضوع و محل بايد خودش بىيعنى موجودى داشته باشيم كه فقط سفيدى باشد، نه سفيدى يك شى

 حاّل باشد.

طرفه باشد، نه دو طرفه. در مثال يادشده، سفيدى در وجود خود نيازمند جسم است تا در آن نياز يك يعنى بايد احتياج و

 حلول كند؛ اما

 جسم در وجود خود نيازمند سفيدى نيست.

ا جچنين شجاعت در وجود خود نيازمند نفس است تا عارض شود، اما نفس در هستى خود نيازى به شجاعت ندارد. از اينهم

 شود كه وجود عرض هميشه وجود لغيره است.ىدانسته م

 عرض ذاتى
 ر. ك: اعراض ذاتيه.
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 عرض غريب
خواه اعم از موضوع باشد يا اخص يا  -عرض غريب در برابر عرض ذاتى است، و آن امرى است كه به واسطه امر ديگرى

 شود. ر. ك: اعراض ذاتيه.عارض بر موضوع مى -مساوى آن

 عروض مقولى
عنى عروض يكى از مقوالت عرضى بر ماهيت. مانند عروض سفيدى بر جسم. در عروض مقولى، معروض با عروض مقولى ي

باشد، و چنين نيست كه ثبوت خود را ء مورد نظر و در مرتبه مقدم بر آن، داراى تحقق و ثبوت مىنظر از عروض شىقطع

باشد و لذا ثبوتش متكى و وابسته به معروض مىء باشد. بلكه به عكس، عارض در وجود و تحقق خود مرهون عروض آن شى

 فرع بر ثبوت معروض است.

 عقل
عقل در لغت به دو معنا آمده است: يكى فهم و ديگرى قيد و بند. اما در اصطالح معانى متعدد دارد. و در فلسفه بيشتر در 

 رود:دو معناى زير به كار مى

 مجرد است.. عقل به معناى جوهرى كه ذاتا و فعال از ماده 1

 . عقل به معناى نيروى ادراك كليات.2

 عقل اجمالى
 ادراك كلى( است. -مرحله سوم از تعقل )

كه ميان آنها تفكيك برقرار باشد. در اين مرحله عقل كند، اما بدون آنهاى فراوانى را تعقل مىدر اين مرحله عقل، معقول

است؛ مثال هنگامى كه كسى چند مسئله را براى شما مطرح  يك وجود بسيط و اجمالى دارد كه مشتمل بر همه تفاصيل

كنيد به اى كه شروع مىگردد، در نخستين لحظهدانيد، و جواب آنها در ذهنتان حاضر مىكند، و شما پاسخ همه را مىمى

ود ندارد. ها وجپاسخ دادن، نسبت به همه آن مسائل، علم يقينى و بالفعل داريد، اما هيچ تفكيك و تفصيلى ميان آن پاسخ

پذيرد كه يكايك آن مسائل را جداگانه پاسخ دهيد. گويا علم ها و تفصيل ميان آنها هنگامى صورت مىتفكيك اين پاسخ

 اىبسيطى كه از آغاز واجد آن هستيد، چشمه

 گردد.هاى تفصيلى از آن جارى مىجوشد و پاسخاست كه مى

 عقل بالفعل
هاى نظرى را با استنتاج از علوم بديهى به دست يات( است. در اين مرتبه نفس، دانشقوه ادراك كل -مرتبه سوم عقل )

اند كه مقوالت نظرى بالفعل در آن موجود كند. اين مرتبه از عقل نظرى را از آن جهت عقل بالفعل ناميدهآورد و تعقل مىمى

بالفعل، استعداد حاضر كردن معقوالت نظرى توان گفت: عقل است، و نيازى به اكتساب جديد آنها نيست. در حقيقت مى

 پس از حصول آن معقوالت است.

 عقل بالقوه
 ادراك كلى( است. -نخستين مرحله تعقل )

 باشد.در اين مرحله عقل، بالفعل چيزى از معقوالت نيست، و بالفعل هيچ معقولى براى او حاصل نمى

 عقل بالملكه
 قوه ادراك كليات( است. -مرتبه دوم عقل )
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ر اى است كه عقل دكند. اين مرحله نخستين مرحلهدر اين مرحله نفس، بديهيات را، اعم از تصورات و تصديقات، تعقل مى

گردد، و علوم نظرى متوقف بر آنها ها براى نفس حاصل مىرسد، زيرا علوم بديهى پيش از ساير دانشآن به فعليت مى

 باشند.مى

از مرتبه عقل هيوالنى گذشته، و از قابليت و استعداد محض بيرون آمده است، و با اى است كه نفس عقل بالملكه مرحله

دريافت معقوالت بديهى، آماده است كه معقوالت نظرى را از راه فكر تحصيل كند. اين مرتبه از نفس را از اين روى عقل 

 عقوالت نظرى در نفس، ملكه شده است.گويند كه معقوالت بديهى حاصل گشته و استعداد انتقال از آنها به مبالملكه مى

 عقل تفصيلى
 ادراك كلى( است. -دومين مرحله تعقل )

اى كه هريك جدا از ديگرى بوده و ترتيب ميان آنها كند، به گونهاى معقوالت را بالفعل ادراك مىدر اين مرحله نفس پاره

 باشد.محفوظ مى

 عقل فعال
جوهرى كه ذاتا و فعال از ماده مجرد است( در يك سلسله طولى وجود دارد  -ل )حكماى مشاء معتقد بودند در هستى، ده عق

شود. به عقيده حكماى مشاء اين عقل، نفوس و ديگر امور گانه، عقل فعال ناميده مىبه نام عقول عشره. آخرين اين عقول ده

 كند.افاضه مى آورد، و اوست كه نفوس و عقول جزيى را در اين عالمرا از قوه به فعل بيرون مى

 عقل مستفاد
قوه ادراك كليات( است. در اين مرتبه، نفس، تمام معقوالت بديهى و نظرى را كه به دست آورده و  -چهارمين مرتبه عقل )

كند، بدين نحو كه همه آنها نزد وى حاضر است، و نفس بدون هيچ با حقايق عالم باال و عالم پايين مطابق است، تعقل مى

 همه آنها توجه دارد. در نتيجه نفس در اين مرتبه، يك عالم علمى است، شبيه عالم عينى. مانع مادى به

اند كه نفس در آن، علوم را از عقل ديگرى كه بيرون از نفس انسانى است، و عقل رو عقل مستفاد ناميدهاين مرتبه را از اين

رسد كه تجردش تام گشته باشد و به تدبير بدن مىكند. نفس انسانى هنگامى بدين مقام شود، كسب مىفعال ناميده مى

 اشتغال نداشته باشد.

 عقل هيوالنى
اى است كه هنوز هيچ نقشى در نفس مرتسم نگشته است، و نفس قوه ادراك كليات( است. و آن مرحله -مرتبه نخست عقل )

ز هرنوع فعليتى خالى است، و تنها قوه باشد. نفس در اين مرحله همانند هيوالى اولى است كه ااز همه معقوالت خالى مى

 اند.ناميده« عقل هيوالنى»و قابليت دارا شدن فعليات گوناگون را دارد، و به مناسبت همين شباهت است كه آن را 

 عكس الحمل
 فرمايند:مرحوم عالمه طباطبائى مى

لت در امر تعليم، جاى موضوع و اند. مقصود آن است كه براى سهوتنظيم شده« عكس الحمل»قضاياى فلسفى به صورت 

باشد، و امور ديگر بر آن حمل شوند، « موجود»كه موضوع قضيه محمول در قضاياى فلسفى عوض شده است، و به جاى آن

بعضى از موجودات، جسم و يا »كه گفته شود: شود؛ مثال به جاى آنگيرد و بر امور ديگر حمل مىموجود، محمول قرار مى

 و به همين ترتيب.« عقل موجود است»، «نفس موجود است»، «جسم موجود است»شود: ، گفته مى«ندنفس و يا عقل هست

 علت بسيط و علت مركب
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گردد. موجود مركب، تقسيم علت به علت بسيط و مركب در واقع به تقسيم موجود به موجود بسيط و موجود مركب بازمى

د بسيط موجودى است كه مركب از چند جزء نيست. بايد توجه شود. اما موجوموجودى است كه از چند جزء تشكيل مى

 داشت كه بسيط بودن و مركب بودن يك موجود انحاء گوناگونى دارد، و الزم است ميان آنها تفكيك شود.

 علت تامه و علت ناقصه
 كند، وكفايت مى علت، يعنى آنچه وجود معلول بر آن متوقف است، از دو حال بيرون نيست: يا وجودش براى وجود معلول

باشد. در كه وجودش براى وجود معلول كافى نيست، اگرچه الزم مىمعلول بر چيز ديگرى غير از آن توقف ندارد؛ و يا آن

 باشد.صورت نخست، آن علت، علت تامه است؛ و در صورت دوم، علت ناقصه مى

است؛ اما علت ناقصه، علتى است كه بودنش براى  بنابراين، علت تامى علتى است كه بودنش براى وجود معلول الزم و كافى

 وجود معلول الزم است، اما كافى نيست.

 شود كه در مورد علت تامه دو قضيه صادق است:جا دانسته مىاز اين

 . اگر علت تامه نباشد، معلول ضرورتا معدوم خواهد بود.1

 .. اگر علت تامه وجود داشته باشد، معلول ضرورتا موجود خواهد بود2

اما در مورد علت ناقصه فقط قضيه نخست صادق است، و قضيه دوم صادق نيست. و به ديگر سخن: تفاوت ميان علت تامه 

باشد؛ و با بودن علت تامه، وجود معلول ضرورى و و علت ناقصه در آن است كه وجود علت تامه مستلزم وجود معلول مى

 باشد.نيست، بلكه تنها عدمش مستلزم عدم معلول مى واجب است؛ اما وجود علت ناقصه مستلزم وجود معلول

 علت حقيقى و علت معدّ 
تقسيم ديگرى كه براى علت صورت پذيرفته است، تقسيم علت است به علت حقيقى و علت معّد. علت حقيقى عبارت است 

باشد؛ مانند عليت مى اى كه جدايى معلول از آن محالاز موجودى كه وجود معلول وابستگى حقيقى به آن دارد، به گونه

 توانند جداى از نفس تحقق يابند، و يا باقى بمانند.هاى ذهنى، كه نمىنفس براى اراده و صورت

باشد، ولى وجود معلول وابستگى حقيقى عبارت است از آنچه در فراهم آوردن زمينه پيدايش معلول مؤثر مى« علت معد»و 

آورند. و ن است كه آمادگى پذيرش فيض از علت فاعلى را در ماده پديد مىناپذير به آن ندارد. شأن معّدات آو جدايى

ها، روزها و سازند؛ مانند گذشت قطعات زمان و سپرى شدن ساعتوسيله ماده را به افاضه وجود از فاعل نزديك مىبدين

عل و انفعاالت مادى كه نفس را براى سازد. و مانند فها كه ماده را به پيدايش آنچه قرار است در آن پديد آيد، نزديك مىماه

 سازد.هاى حسى آماده مىادراك صورت

، در برابر علت حقيقى كه در تعريف آن «المعّد هو ما يتوقف المعلول على عدمه بعد وجوده»اند: در تعريف علت معّد آورده

 اند:آورده

 «.هى ما يتوقف عليها وجود المعلول بحيث ينعدم بانعدامها»

ليت اند، يك عساز تحقق آن در مادهاى كه اين امور زمينهساز نسبت به آن حادثهداشت كه عليت امور معّد و زمينهبايد توجه 

باشند. و از اين رو، بايد گفت كه مقسم در مجازى و بالعرض است، و به همين دليل علل معّد، قابل انفكاك از آن حادثه مى

گردد؛ وگرنه اين باشد، كه علل حقيقى و غير حقيقى، هردو را شامل مىمى اين تقسيم، علت به معناى عام و مجازى آن

 ء به خودش و غير خودش بوده و مردود خواهد بود.تقسيم از باب تقسيم شى

جا نيز در وراى اين عليت مجازى، يك عليت حقيقى جا كه در پس هرامر ما بالعرض يك ما بالذات نهفته است، در ايناما از آن

رد؛ و آن عبارت است از: عليت امور معّد نسبت به نفس استعداد ماده براى پذيرش حادثه جديد. پس امور معّد اگر وجود دا
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ن، علت مقايسه شوند نسبت به آ« مستعد له»با نفس استعداد سنجيده شوند، نسبت به آن، علت حقيقى هستند؛ و اگر با 

رونى به چشم و قرار گرفتن تصوير آن بر نقطه معينى از شبكيه، و انتقال ء بيروند؛ مثال انعكاس نور از شىمعّد به شمار مى

ء در نفس و ادراك آن جا به مغز، علت حقيقى است براى مستعد شدن نفس براى حصول صورت حسى آن شىرموزى از آن

 رود.توسط نفس، اما نسبت به خود حصول صورت حسى و ادراك نفس، علت معّد به شمار مى

 و علت خارجىعلت داخلى 
علل »ماند. از اين رو، به علل داخلى، گردد، و در ضمن وجود آن باقى مىعلت داخلى، علتى است كه با معلول متحد مى

 باشند. علت داخلى خود بر دو قسم است:اند، و مقّوم ماهيت آن مىشود؛ زيرا جزء ذات معلولنيز گفته مى« قوام

ن ء را تأميباشد. ماده همان چيزى است كه حيثيت قوه و استعداد شىاده و صورت مى. ماده نسبت به نوعى كه مركب از م1

نچه باشد، و اگر با آباشد. چنين چيزى اگر با صورت سنجيده شود، ماده براى آن مىء به واسطه آن بالقوه مىكند، و شىمى

« القوهء بما به الشى»خواهد بود. و در يك كلمه  شود، يعنى با نوع مقايسه شود، علت مادى براى آناز آن و صورت تركيب مى

 ماده است براى صورت، و علت مادى است براى نوع.

 باشد.ء به واسطه آن بالفعل مىباشد. صورت، چيزى است كه شى. صورت نسبت به نوع كه مركب از ماده و صورت مى2

ر با باشد؛ و اگاگر با ماده سنجيده شود، صورت مىدهد، مانند نفس ناطقه انسان، ء را تشكيل مىآنچه جنبه فعليت شى

 مجموع ماده و صورت سنجيده شود، علت صورى خواهد بود.

 باشد، و خود بر دو قسم است:علتى است كه وجود آن بيرون از وجود معلول مى« علت خارجى»و اما 

 يابد.و صدور مىكند، و هستى معلول از ا. فاعل؛ و آن علتى است كه وجود معلول را افاضه مى1

آيد، مانند هدفى كه انسان براى افعال اختيارى خودش در . غايت؛ علت غاى چيزى است كه معلول به خاطر آن پديد مى2

دهد. تقّرب به خدا، علت غايى عبادت است؛ آگاهى يافتن از حقايق گيرد، و براى رسيدن به آن، كارهايش را انجام مىنظر مى

يز ن« علل وجود»ه مجلس درس و بحث و مطالعه است و مانند آن. به علت فاعلى و علت غايى، هستى، علت غايى رفتن ب

 شود.گفته مى

 علت صورى
باشد؛ و به تعبيرى همان چيزى است كه همه علت صورى همان صورت است، يعنى چيزى است كه مالك فعليت جسم مى

باشد. هرجسمى مركب از ماده واص و آثار مترتب بر آن مىهاى يك جسم مستند به آن است، و منشأ و مبدأ همه خفعليت

باشد؛ و لذا وجود جسم متوقف و صورت است. علت بودن صورت براى جسم به خاطر آن است كه صورت، جزيى از جسم مى

ى يك تگدانيم عليت و معلوليت همان رابطه توقف و وابسكه مىباشد. از باب توقف كل بر جزء. و چنانو وابسته به آن مى

 ء ديگر است.ء به شىشى

 علت غايى
گونه كه در نهاية الحكمه آمده ؛ و يا آن«كمالى آخرى كه فاعل در فعل خودش بدان توجه دارد»علت غايى عبارت است از 

 است:

 باشد.خواهد و مطلوب باالصاله مىعلت غايى چيزى است كه فاعل آن را اّوال و بالذات مى

ء بالقوه، از آن جهت حركت، كمال نخستين است براى شى»اند حكما در تعريف حركت آوردهتوضيح مطلب آن است كه 

ء متحرك با حركتش به آيد كه در مورد حركت، كمال دومى وجود دارد كه شىاز اين تعريف به دست مى«. كه بالقوه است

 ءاى است كه شىكمال نهايىگردد. بنابراين، آن كمال دوم، سوى آن توجه دارد، و حركتش به آن منتهى مى
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دهد. و به ديگر اى براى رسيدن به آن قرار مىرسد؛ و در واقع حركتش را وسيلهمتحرك به واسطه حركت خود بدان مى

باشد. و از سخن: آن كمال دوم، كه منتهى اليه حركت است، لنفسه و ذاتا مطلوب است، و حركت به خاطر آن مطلوب مى

 يعنى هيچ چيزى حركت« باشد.ء نمىحركت ذاتا و براى خودش مطلوب نيست، و مقتضاى ذات شى» اند:روست كه گفتهاين

توانست ىء ماى كه اگر شىجويد، به گونهيابى به نتيجه و غايت آن بدان توسل مىخواهد، بلكه براى دسترا براى حركت نمى

 كرد.بدون حركت به آن غايت دست يابد، هرگز حركت نمى

 ىعلت فاعل
ر شود. دعلت فاعلى داراى دو اصطالح است: يك اصطالح آن به طبيعيات و اصطالح ديگر آن به فلسفه الهى مربوط مى

طبيعيات مقصود از علت فاعلى، محرك ماده موجود از حالى به حالى ديگر است؛ مثال بّنا نسبت به ساختمان علت فاعلى 

 دهد.خاص آنها را با هم ممزوج نموده، و يا بر روى هم قرار مى جا كرده و با هيئتىاست؛ زيرا مواد آن را جابه

 دهد.كند و به آن وجود مىاما در فلسفه الهى مقصود از علت فاعلى، چيزى است كه هستى معلول را افاضه مى

 علت قريب و علت بعيد
د اى در كار نيست؛ ماننمعلولش واسطهگذارد، و ميان او و علت قريب يا نزديك، علتى است كه مستقيما در معلولش اثر مى

 واسطه افعال و حركات خود هستيم.تأثير انسان در حركت دست خودش. هريك از ما علت قريب و بى

گذارد، و ميان او و معلولش يك يا چند واسطه وجود اما علت بعيد يا دور، علتى است كه غير مستقيم در معلولش اثر مى

ط بيشتر باشد، آن علت دورتر خواهد بود؛ مثال هريك از ما با يك واسطه علت هستيم براى دارد، و هرچه تعداد اين وساي

بندد؛ حركت قلمى كه در دست داريم؛ و با دو واسطه علت هستيم براى نوشتن كه در اثر حركت قلم بر صفحه كاغذ نقش مى

 آيد.وشته، پديد مىو با سه واسطه علت هستيم براى معنايى كه در ذهن خواننده با مطالعه آن ن

 علت مادى
شود، عّلت مادى اى كه از تركيب آن ماده با صورت تشكيل مىماده اعم از ماده اولى و ماده ثانيه، نسبت به نوع مادى

باشد. مثال هيوال علت مادى براى جسم است؛ و جسم نيز علت مادى براى آهن است؛ زيرا وجود نوع مادى ضرورتا وابسته مى

 ماده است، و متوقف بر

باشد. اين وابستگى و توقف از قبيل وابستگى و توقف كّل بر هريك از اجزائش است. وجود و بدون ماده وجودش ناممكن مى

باشد. و از طرفى، علت كّل مركب از چند جزء، وابسته به وجود هريك از اجزايش است، و بدون آنها وجودش ناممكن مى

پس ماده، علت خواهد « باشد.ء متوقف بر آن مىء ديگر است، و وجود آن شىى شىچيزى كه طرف وابستگ»عبارت است از 

 نامند.مى« علت مادى»بود براى نوع مادى مركب از آن ماده و صورت. اين نوع علت را 

 علت واحد و علل كثير
جود خاص و معينى پديد كه: گاهى يك معلول تنها از موباشد. توضيح اينعلت گاهى واحد است و گاهى كثير و متعدد مى

تواند نقش آن را به وجود آوردن معلول در اى كه اگر آن موجود معين تحقق نيابد، هيچ موجود ديگرى نمىآيد، به گونهمى

 خوانند.مى« علت منحصر»و يا « علت واحد»نظر ايفا كند؛ در اين صورت آن علت را 

توانند معلولى را ايجاد كنند، مانند جريان الكتريكى در سيم مى اما گاهى چند چيز هركدام مستقال و به نحو على البدل

توانند حرارت را به وجود آورند. بنابراين، حرارت برق، حركت مكانيكى، و فعل و انفعاالت شيميايى كه هر كدام مستقال مى

 نامند.نيز مى« پذيرعلل جانشين»باشد. چنين عللى را مى« هاى كثيرعلت»داراى 

 لولعلت و مع
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موجودى كه به نحوى هستى ماهيت بر آن توقف دارد، علت نام دارد؛ و ماهيتى كه در هستى خودش وابسته به آن علت 

ء ديگر مدخليت دارد، خواه شرط اى در تحقق شىشود. بنابراين، علت چيزى است كه به گونهباشد، معلول خوانده مىمى

ت ناقصه بوده باشد. علت به اين معنا يك مفهوم عام و فراگير است، كه همه امور باشد، يا مقتضى باشد، و يا از ديگر انواع عل

 گيرد.يادشده را در بر مى

 رود كه هردو اخص از معناى يادشده است:اما بايد يادآور شويم كه علت در دو معناى ديگر نيز به كار مى

 كند.كفايت مى . گاهى علت به معناى موجودى است كه براى تحقق يافتن موجود ديگر1

 توان گفت:بنابراين اصطالح، تنها وقتى مى

الزم « ب»نيز وجود « الف»آيد، از وجود الزم مى« ب»، عدم «الف»گونه كه از عدم كه همان« ب»علت است براى « الف»

ه نسبت ب« الف»الزم آيد، براى علت بودن « ب»عدم « الف»آيد. در حالى كه بنابر اصطالح نخست، همين اندازه كه از عدم 

 كافى است.« ب»

گردد، و مقصود از آن خصوص علت فاعلى است، يعنى آنچه واقعيت و هويت معلول را اطالق مى« علت». گاهى نيز واژه 2

شود: ميان علت و معلول سنخيت برقرار است؛ و يا معلول عين ربط به علت است؛ و جا كه گفته مىكند. مانند آنافاضه مى

تر از وجود معلول است. در همه اين موارد مقصود از علت، علت فاعلى است؛ يعنى آنچه حقيقت شديدتر و قوىيا وجود علت 

 كند.و واقعيت معلول را جعل و افاضه مى

 علل قوام
 نامند. ر. ك: علت داخلى و علت خارجى.علت مادى و علت صورى را علل قوام مى

 علل وجود
 خوانند. ر. ك: علت داخلى و علت خارجى.د مىعلت فاعلى و علت غايى را علل وجو

 علم اعلى
 شود. ر. ك: فلسفه، فلسفه اولى و حكمت الهى.بخشى از فلسفه است كه شامل امور عامه و الهيات بالمعنى االخص مى

 علم جزيى
المثل وقتى ماشينى را  كند. فىآيد، همراه با تغييرات معلوم، تغيير مىدر مورد ادراكات حسى، علمى كه براى ما پديد مى

كنيم؛ مشاهده مى« الف»بينيم. ابتدا آن را در نقطه كنيم، ما آن را در هرلحظه در يك مكان مىدر حال حركت مشاهده مى

، و به همين ترتيب. يعنى همين طور كه «ج»بينيم، و يك لحظه پس از آن در نقطه مى« ب»يك لحظه بعد آن را در نقطه 

رود و علم ديگرى كند؛ علمى مىدهد، علم ما نيز همراه با تغيير آن، تغيير مىو تغيير مكان مىكند ماشين حركت مى

 آيد.مى

ن در توانيم بگوييم: اآلاست؛ اما در لحظه بعد ديگر نمى« الف»دانم كه ماشين در نقطه گفتيم: اآلن مىدر لحظه نخست مى

« الف»ماشين در نقطه »كه است. علم ما به اين« ب»ه ماشين در نقطه دانم كاتونيم بگوييم: اآلن مىلحظه بعد ديگر نمى

اى است كه ماشين در آن نقطه بود، و اين علم نه پيش از آن و نه پس از آن، باقى نخواهد ، مربوط به همان لحظه«است

 متغير باشد، اما اگر ثابتدهد. البته اين در صورتى است كه معلوم ما بود؛ بلكه بالفاصله جاى خود را به علم ديگرى مى

 ايستد.اى مىباشد، علم ما نيز به تبع ثبات آن معلوم، ثابت خواهد بود؛ مانند هنگامى كه ماشين در نقطه

 هرزمان در آن نقطه ايستاده و ثابت باشد، علم حسى ما به آن نيز ثابت خواهد بود.

 نامند.نيز مى« علم پس از كثرت»اين علم را 
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، گردداست كه از طريق انفعال از خارج در ما پديد آيد. و چون اين علم به واسطه انفعال از خارج حاصل مىعلم جزيى علمى 

 ثبات

و تغيير آن نيز تابع ثبات و تغيير معلوم خارجى است. به طور كلى علوم حسى، علومى جزيى هستند، زيرا اين علوم متوقف 

شود. پس اگر آنچه در خارج است به واسطه تغييرى دوات حسى برقرار مىبر ارتباط با خارج است، ارتباطى كه از طريق ا

 دهد، زايل گردد، علم حسى نيز زايل خواهد شد.كه در آن روى مى

 علم حسى و علم خيالى
هاى اى است كه در اثر ارتباط اندامعلم جزيى بر دو قسم است: تصور حسى و تصور خيالى. تصور حسى، پديده ذهنى ساده

گردد. و به ديگر سخن: تصور حسى همان صورتى است كه از اشياى هاى مادى در لوح نفس حاصل مىا واقعيتحسى ب

گانه يا بيشتر، در ذهن منعكس مادى در حال مواجهه و ارتباط مستقيم ذهن با خارج با به كار افتادن يكى از حواس پنج

خطوط را در برابر ديدگان خود قرار داده است، و آنها را نظاره  اكنون كه خواننده گرامى چشم گشوده و اينشود؛ مثال هممى

گردد، و اين تصوير، همان حالت خاصى است كه خواننده اين كلمات كند، تصويرى از اين كلمات در ذهنش پديدار مىمى

 كند.حضورا و وجدانا در خود مشاهده مى

يابيم، و يا طعمى كه هنگام قرار گرفتن لقمه غذا در مىچنين ادراكى كه هنگام استماع سخنان يك سخنران در خود هم

 كنيم، همه ادراك حسى هستند.چشيم، و يا بويى كه هنگام استشمام رائحه يك گل درك مىدهان مى

گردد، ولى بقاى آن منوط اى است كه در پى تصور حسى و ارتباط با خارج حاصل مىو اما تصور خيالى، پديده ذهنى ساده

كه: پس از پيدايش صورت حسى در قوه حاسه، صورت ديگرى در قوه خيال پديد تباط با خارج نيست. توضيح اينبه بقاى ار

ماند؛ و هرگاه انسان بخواهد، آن صورت را احضار آيد؛ و در پى ناپديد گشتن صورت حسى، آن صورت خيالى باقى مىمى

 كند.ء خارجى را دوباره تصور مىكرده، و آن شى

 صورت حسى با صورت خيالى عبارت است از:هاى تفاوت

 تر از صورت خيالى است.. صورت حسى غالبا و در حال عادى روشن1

نسبت مخصوص با اجزاى مجاور(، و جهت خاص )در طرف چپ يا راست يا پيش رو يا  -. صورت حسى هميشه با وضع )2

بيند آن را در جاى معين و هرگاه چيزى را مى شود. فى المثل آدمىپشت سر و غير آن( و نيز در مكان خاص احساس مى

 در جهت معين و

تواند آن را به تنهايى پيش نظر خود مجسم ء را تخيل كند مىكند. اما اگر بخواهد همان شىدر محيط خاصى مشاهده مى

 كه آن را در وضع و جهت و مكان خاص مالحظه نمايد.سازد، بدون آن

هاى حسى و قواى حاسه با خارج است و پس از قطع ارتباط با خارج و فاصله تباط اندام. ادراك حسى مشروط به تماس و ار3

رو، رود، اما ادراك خيالى در بقاى خود نيازى به تداوم ارتباط با خارج ندارد، و از ايندهم ثانيه( از بين مىكوتاهى )مثال يك

تواند چهره كسى را كه حضور ندارد، ببيند، يا عموال نمىكننده است؛ مثال آدمى مادراك حسى بيرون از اختيار شخص ادراك

تواند سخنش را بشنود، يا بوى گلى را كه موجود نيست استشمام نمايد، اما همه اينها را هرگاه بخواهد با ميل و اراده خود مى

 با استمداد از قوه خيال تصور نمايد.

 علم حصولى و علم حضورى
 يرون نيست:ء از دو حال بعلم ما به يك شى
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ء ىكنيم، آن شء علم پيدا مىء. به ديگر سخن: وقتى ما به يك شىء است و يا علم به وجود آن شىيا علم به ماهيت آن شى

 دانيم:گردد، و از طرفى مىنزد ما، يعنى نزد عالم، حاصل مى

 ء دو جنبه و حيثيت وجود دارد:در هرشى

 يكى حيثيت ماهيت و ديگرى حيثيت وجود.

ء است بدون وجود خارجى آن، گردد، يا ماهيت آن شىء هنگام علم به آن، نزد ما حاصل مىگوييم: آنچه از يك شىمى حال

 و يا وجود خارجى آن است.

باشد. آنچه در بحث مى« حضورى»ء، است؛ و در صورت دوم علم ما به آن شى« حصولى»ء در صورت نخست علم به آن شى

شود كه علم ما به اشياء جا بيان مىسد، در حقيقت همان علم حصولى ما به اشياء است. در آنروجود ذهنى به اثبات مى

يابد. ادراك من نسبت به سفيدى اين كاغذ به معناى حصول بيرون از خود، از طريق حصول ماهيات آنها نزد ما تحقق مى

 كنم،كنم، يا حرارتى كه لمس مىشمام مىچنين ادراك من نسبت به بويى كه استماهيت سفيدى در ذهن من است، و هم

شود، نزد من حاصل و مانند آن. پر واضح است كه هنگام رؤيت آتش، وجود خارجى آن، كه آثار ناريت بر آن مترتب مى

كند؛ و يا هنگام تصور آب، وجود خارجى آب، كه آثارى از جمله رفع گردد، و لذا اين علم هيچ گرمايى در من ايجاد نمىنمى

 شوم، و ماهيت منهاى وجود خارجى اثرى ندارد.گيرد، بلكه من تنها واجد ماهيت آن مىش دارد، در اختيار من قرار نمىعط

 در برابر علم حصولى، علم حضورى است.

ء نزد عالم است. علم ما به نفس خود و نيز ء، به معناى حضور وجود خارجى و هويت خارجى شىعلم حضورى به يك شى

 قوا و حالت نفسانى خود از اين قبيل است.علم ما به 

واسطه گيريم كارى انجام دهيم، به اين تصميم خود آگاهى داريم، اما اين آگاهى يك آگاهى مستقيم و بىوقتى تصميم مى

است؛ يعنى خود آن تصميم، كه يك فعل نفسانى است، با وجود خارجى خود، نزد ما تحقق دارد. علم ما به شادى و غم خود، 

ذت و درد خود، محبت و نفرت خود و ديگر حاالت نفسانى، همگى علم حضورى است. يعنى آگاهى ما از اين امور در ظرف ل

گيرد، نه صرفا به ماهيت آنها، آرى، هنگامى كه هريك از ما درباره حاالت تحقق اين امور، به وجود خارجى اين امور تعلق مى

كند، و يا اندوه خودش را به ى خودش را به هنگام شنيدن فتح خرمشهر تصور مىانديشد، و مثال شادماناش مىايام گذشته

شود، در اين هنگام علمش به آن شادى و اين اندوه، علم حصولى هنگام شنيدن خبر رحلت حضرت امام خمينى يادآور مى

 اش به اين حالت در ظرف تحقق آنها، حضورى بوده است.است، در حالى كه آگاهى

 شود:دانسته مىجا از اين

. علم حصولى عبارت است از حضور صورت و ماهيت معلوم نزد عالم، در حالى كه علم حضورى عبارت است از حضور خود 1

 اش، نزد عالم.معلوم با وجود خارجى

. در علم حصولى، وجود علمى معلوم غير از وجود عينى آن است؛ در حالى كه در علم حضورى، وجود علمى معلوم عين 2

 جود عينى آن است.و

 شود، برخالف علم حضورى كه چنين تقسيمى در آن راه ندارد.. علم حصولى به تصور و تصديق تقسيم مى3

يابد شود، اما در مورد علم حضورى صواب و خطا اساسا موضوعيت نمى. صواب و خطا تنها در مورد علم حصولى مطرح مى4

عدم مطابقت علم با معلوم( فرع بر دوگانگى آن دو است، در حالى كه در علم  -مطابقت علم با معلوم( و خطا ) -زيرا صواب )

 حضورى، علم و معلوم يكى هستند.

 علم كلى
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علم كلى، برخالف علم جزيى، علمى است كه ثابت است، و پيش از وقوع معلوم و همراه با آن و پس از آن بر يك حال باقى 

 ماند.مى

گاه و آن افتدمتغير باشد، يعنى امرى باشد كه در چند دقيقه و حتى در يك لحظه اتفاق مى تواند يك امرمتعلق اين علم مى

 شناس به وقوعشود؛ مانند علم يك ستارهمعدوم مى

شناس حاصل گرفتگى در يك تاريخ معين. اين علم، بر اساس محاسبات خاصى، نه در اثر مشاهده حسى براى ستارهماه

شناس از وقوع آن در تاريخ خاص آگاه باشد. به چنين علمى، ها قبل از وقوع اين حادثه، ستارهشود، و ممكن است مدتمى

 گويند.نيز مى« پيش از كثرت»علم 

رو، باشد، و از ايناين دسته از علم حصولى، چون از طريق انفعال از خارج به دست نيامده است، تابع معلوم خارجى نيز نمى

 تأثيرى در بقاى آن نداشته، و موجب تحول و دگرگون آن نخواهد شد.تغيير و تحول معلوم خارجى 

 خواهد بود. به« كلى»ء باشد، آن علم، يك علم ثابت و به اصطالح ء از طريق علم به علل آن شىهرگاه علم ما به يك شى

ء براى شى ءلم به عليت يك شىرو، عنشدنى است؛ و از اينء ديگر، يك امر ثابت و زايلء براى شىكه علّيت يك شىدليل اين

فالن  در« الف»است؛ و نيز بدانيم كه « ب»علت تامه « الف»نشدنى خواهد بود. پس اگر بدانيم كه ديگر نيز ثابت و زايل

در آن زمان معين است؛ و اين علم، « ب»جا علم سومى به دست خواهيم آورد؛ و آن علم به وقوع زمان تحقق دارد؛ از اين

 خواهد بود. يك علم كلى

 غ
 غايت فعل و غايت فاعل

فته شود و گشود غايت فعل چيست؟ و گاهى به فاعل نسبت داده مىشود، و گفته مىغايت گاهى به فعل نسبت داده مى

 شود غايت فاعل چيست.مى

ب عل محسواگر به فعل نسبت داده شود، معنايش اين است كه آن فعل متوجه به سوى چيزى است كه آن چيز، كمال آن ف

 شود.مى

دار است؛ و آن سوى و آن جهت، متمم و مكّمل وجود آن به عبارت ديگر آن فعل طبعا و ذاتا به سويى روان است، و جهت

رود و متوجه به سويى است كه آن سوى و آن جهت، كمال كند، به سويى مىفعل است؛ مثال درخت كه حركت و رشد مى

جهت است كه كمال آن گردد. و اگر احيانا موجود ديگرى از آن منتفع گردد، بدانىو فعلّيت ما بالقّوه درخت محسوب م

درخت به اين است كه به آن موجود ديگر متحّول گردد؛ يعنى تبّدل به آن موجود ديگر در مسير حركت آن درخت واقع 

ر طبيعى خود متوّجه به سوى كه آن درخت در مسيكه موجود ديگرى از آن منتفع گردد، بدون آناست، و ااّل صرف اين

 گردد.جذب شدن در موجود ديگر و متحّول شدن به آن باشد، غايت آن درخت محسوب نمى

و به ديگر سخن: غايت اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى اين است كه اين فعل، به سويى روان است، يعنى فى حد 

ت، و اين فعل با داشتن نيرويى باطنى، به سويى روان است، و آن ذاته نوعى حركت است، و الاقل از قوه به فعل رسيدن اس

سوى متمم و مكمل آن فعل است. اين فعل جهت و نهايت دارد؛ و به عبارت ديگر: ما اليه الحركة دارد اما نه ما اليه حركة 

 اليه حركة الفاعل دارد.الفاعل، بلكه ما اليه حركة الفعل. و اما اگر به فاعل نسبت داده شود، مفهوم ما الجله و ما 

 غيريت
باشد. در جايى كه كثرت برقرار است، كثيرين از آن جهت كه كثيرين از لوازم و عوارض كثرت مى« اين نه آنى»غيريت و 

 شوند.اند، و از يكديگر سلب مىهستند، مغاير با هم
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 غيريت داراى دو قسم است: غيريت ذاتى و غيريت غير ذاتى.

اى ء به گونهء برخاسته از ذات آنها باشد؛ يعنى دو شىكه مغايرت و انفكاك و جدايى ميان دو شى غيريت ذاتى آن است

باشند كه ذاتا تعاند و تنافر از يكديگر داشته و ذاتا يكديگر را طرد كنند، مانند مغايرت هستى با نيستى، سفيدى با سياهى، 

 شود.علم با جهل، شجاعت با ترس. اين نوع از مغايرت، تقابل نيز ناميده مى بااليى با پايينى، تقدم با تأخر، انسان با ال انسان،

ء به خاطر عوامل و اسباب ديگرى باشد، نه به خاطر ذات آنها. مثال اما غيريت غير ذاتى آن است كه جدايى و انفكاك دو شى

يرتشان ذاتى نيست، يعنى چنين نيست كه شيرينى شكر و سياهى زغال دو امر مغايرند، و جدا و منفك از يكديگرند، اما مغا

توانند در يك موضوع واحد جمع شوند، و نوع هو هويت ذات شيرينى تعاند و تنافر با ذات سياهى داشته باشد؛ و لذا آن دو مى

 ء شيرينتوان گفت: اين شىو اتحاد ميانشان برقرار گردد؛ مانند خرما كه هم شيرين است و هم سياه؛ و در مورد آن مى

 نامند.سياه است. غيريت غير ذاتى را خالف و يا تخالف مى

 ف
 فاعل بالتجلى

كند؛ ثانيا: پيش از انجام كار علم تفصيلى به كار خودش دارد. ثالثا: علم فاعل بالتجلى اّوال: با اراده و خواست خودش كار مى

د بر ذات و عارض بر ذات باشد. رابعا: همان علم كه امرى زايتفصيلى او به كارش عين علم اجمالى او به ذاتش است، نه آن

 گردد، و داعى زايد بر ذات درمنشأ صدور افعال مى

 كار نيست.

گونه كه در مورد فاعل بالرضا جا، اجمال به معناى ابهام و عدم وضوح و روشنى نيست، آنالبته بايد توجه داشت كه در اين

 بساطت است. جا به معناىشود، بلكه اجمال در اينبيان مى

بنابراين، علم اجمالى به اشياء در فاعل بالتجلى عبارت است از: كشف تفصيلى اشياء، اما بدون تمييز آنها از يكديگر، به 

 نحوى كه موجب كثرت در علم، و در نتيجه كثرت در ذات عالم گردد.

 خويش، فاعل بالعناية است؛ چرا كه نفساند: نفس مجرد انسان نسبت به كماالت ثانوى صدر المتألهين و پيروان وى گفته

باشد؛ و رو در عين بساطتى كه دارد، مبدأ همه كماالت ثانوى خود مىمجرد انسانى صورت اخير نوع خودش است، و از اين

باشد؛ و در نتيجه علم حضورى او به ذاتش علم چون خودش به وجودآورنده اين كماالت است، در مرتبه ذات، واجد آنها مى

 اى كه با بساطت نفس، منافاتباشد، اگرچه برخى از آنها متمايز از برخى نيست، به گونهفاصيل كماالت آن نيز مىبه ت

 داشته باشد، و موجب كثرت در آن گردد.

 فاعل بالتسخير
وسيله  ا بهكه گاهى دو فاعل در طول يكديگر در انجام كارى مؤثر هستند و فاعل بعيد، كار رفالسفه اسالمى با توجه به اين

اند، به عنوان مثال قواى طبيعى، نباتى و اثبات كرده« فاعل بالتسخير»دهد، نوعى از فاعليت را به نام فاعل قريب انجام مى

 حيوانى انسان در كارهايشان مسخر نفس انسانى هستند.

اما تحت تسلط و تدبير نفس، كه به وسيله قواى بدنى، هاى دست و پا و امورى مانند آنگوارش غذا، ضربان قلب، حركت

 هايى از فعل تسخيرى هستند.پذيرد، همه نمونهصورت مى

اى كه در عالم وجود دارد، فاعل تسخيرى هستند؛ چرا كه همه تحت تسخير هاى فاعلىاند: تمام علتچنين گفتهفالسفه هم

ايجاد را منحصر در خداى متعال ندانيم، و باشند. البته اين مطلب مبتنى بر آن است كه افاضه و و سلطه خداى متعال مى

ه تر، كهايى در طول يكديگر وجود دارند كه در رأس آنها واجب تعالى است. اما بنابر نظر دقيقمعتقد باشيم در عالم علت
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ؤثر فى آورد كه داراى تأثير است )ال مداند، و او را تنها موجودى به شمار مىافاضه و ايجاد را منحصر در واجب تعالى مى

 اى وجود نخواهد داشت، تا تحت تسخير خداوند باشند.الوجود ااّل الّله(، ديگر در هستى علل فاعلى

 فاعل بالجبر
اى است كه متوقف بر علم فاعل دهد؛ و فعلش به گونهفاعل بالجبر فاعلى است كه اّوال: از روى علم و آگاهى كار انجام مى

دهد، بلكه يك شخص ديگرى او را با تهديد و امورى عل را به اراده و اختيار خود انجام نمىباشد. و ثانيا: فاعل، آن فبه آن مى

هاى جبرى، زورگويى و تحميل يك شخص ثالث است كه باعث انتخاب آن كند. در فعلمانند آن، مجبور به انجام آن كار مى

 داد.ل هرگز آن فعل را انجام نمىاى كه اگر آن عامل خارجى نبود، فاعشود، به گونهفعل از سوى فاعل مى

 فاعل بالرضا
دهد، اما علم كند، و نيز كارش را از روى علم و آگاهى انجام مىفاعل بالرضا فاعلى است كه با اراده و انتخاب خودش كار مى

علم  اينباشد، و پيش از تحقق فعل فقط علم اجمالى و مبهم به آن دارد؛ و تفصيلى و كامل او به فعلش عين فعلش مى

 اشد.بباشد؛ چرا كه علم به علت، مستتبع علم به معلول مىاجمالى و مبهم به فعل، ناشى از علم فاعل به ذات خودش مى

كه فاعل بالرضا دو علم و آگاهى نسبت به معلول خويش دارد، يك علم اجمالى و غير تفصيلى است، كه پيش از حاصل آن

تواند از او صادر داند قادر است، و كارهايى مىگردد؛ يعنى همين اندازه كه مىناشى مىانجام كار است، و از علم او به ذاتش 

 باشد.شود؛ و ديگرى علم تفصيلى او به فعلش است، كه يك علم حضورى است، و عين معلوم مى

اين  لم تفصيلى او بهكند، فاعل بالرضاست؛ زيرا عاى كه در خود ايجاد مىهاى خيالىبه عنوان مثال، انسان نسبت به صورت

جا كه به ذات هاى خيالى، تنها علم اجمالى بدان دارد، از آنصور خيالى، عين همان صور است؛ و پيش از ايجاد آن صورت

 خود، كه آفريننده آن صور است، علم دارد.

 باشد.فاعليت واجب تعالى نسبت به اشياء، نزد حكماى اشراقى، فاعليت بالرضا مى

ايشان، علم تفصيلى خداوند به اشياء عين وجود اشياء است، و خداوند پيش از آفرينش آنها فقط علم اجمالى چرا كه در نظر 

 و غير تفصيلى بدانها دارد.

 فاعل بالطبع
 شود كه از دو ويژگى برخوردار باشد:فاعل بالطبع يا فاعل طبعى، به فاعلى گفته مى

 كه فاعل به خودش علم نداشته باشد.. اين1

باشد. بنابراين، علم انسان به ضربان قلب خودش، منافاتى البته مقصود از علم، علمى است كه مؤثر در فعل و دخيل در آن مى

 با فاعل

 طبعى بودن انسان نسبت به اين فعل ندارد، زيرا اين علم مدخليتى در آن فعل ندارد.

 عت صدور يافته باشد.كه آن فعل مالئم با طبيعت فاعل بوده و به اقتضاى طبي. اين2

نفس در مرتبه قواى طبيعى بدنى، در صورتى كه از صحت و سالمت برخوردار باشد، يك فاعل طبعى است، زيرا نفس 

فا كه شيخ در طبيعيات شدهد. مقصود از قواى طبيعى بدنى، چنانكارهايش را در اين مرتبه به مقتضاى طبيعتش انجام مى

ه، هاضمه، و دافعه است. نفس در مرتبه اين قوا كار خود را به طور طبيعى و ناآگاهانه انجام كند، قوه جاذبه، ماسكتصريح مى

دهد و اگرچه بپذيريم كه نفس نوعى شعور و آگاهى از كارهاى خود در مرتبه اين قوا دارد، اما اين شعور و آگاهى تأثير مى

 و مدخليتى در افعال وى ندارد.

 فاعل بالعناية
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دهد. ثانيا: علم و آگاهى تفصيلى به كارش پيش از اعلى است كه اّوال: با اراده و خواست خودش كار انجام مىفاعل بالعناية ف

كه داند كه چه خواهد كرد. ثالثا: علم او به كارش امرى زايد بر ذاتش است، نه آنانجام آن دارد. يعنى از قبل به خوبى مى

 عين ذاتش باشد. رابعا:

 د.باشء، خودش منشأ صدور آن از فاعل مىه انگيزه و داعى زايد بر ذات ندارد، بلكه صورت علمى شىدر انجام كارش نياز ب

ش گيرد، و ناگهان چشمشود، آن است كه وقتى انسان در ارتفاع بلندى قرار مىمثالى كه براى فاعل بالعناية معموال ذكر مى

شود او به زمين سقوط كند. ند، همين تصور افتادن باعث مىكدوزد و افتادن به زمين در ذهنش خطور مىرا به زمين مى

هايى دانند. به عقيده ايشان علم تفصيلى خداوند به آفرينش، به واسطه صورتحكماى مشاء فاعليت خداوند را از اين قبيل مى

 باشد.است كه زايد بر ذات خداوند است، و همين علم به نظام احسن و اصلح، منشأ صدور كائنات مى

 فاعل بالقسر
ه باشد، مانند نفس بيمار در مرتبفاعل بالقسر فاعلى است كه نه آگاهى به فعلش دارد و نه فعلش موافق با طبيعت او مى

 قواى بدنى. بنابراين، فعل قسرى، فعلى است كه اّوال: متوقف بر علم فاعل نيست، و ثانيا:

پذيرد؛ بلكه عوامل بيرونى نقش عمده را در صدور آنها ايفا نمى باشد، و به اقتضاى طبيعت صورتموافق با طبيعت فاعل نمى

 كنند.مى

 فاعل بالقصد
 فاعل قصدى فاعلى است كه اّوال: از روى

دهد؛ و ثالثا: داراى قصد و انگيزه دهد؛ و ثانيا كارش را با اراده و انتخاب خودش انجام مىعلم و آگاهى كارش را انجام مى

اى است كه اگر داعى و انگيزه خاصى نسبت به انجام يك كار در وى باشد؛ يعنى به گونهآن كار مىزايد بر ذاتش در انجام 

اش، مانند خوردن، خوابيدن، راه رفتن و مانند آن، دهد. انسان نسبت به كارهاى اختيارىپديد نيايد، آن كار را انجام نمى

يابى به كمال كند، و براى دستو غرض خاصى را دنبال مىباشد. چرا كه در هريك از اين افعال، هدف فاعل بالقصد مى

 دهد.معينى، كار را انجام مى

كند، تعالى الّله عن ذلك علوا داند، و براى خداوند داعى زايد بر ذات تصوير مىمتكلمان فاعليت خداوند را از اين قسم مى

 كبيرا.

 فصل
ديگر سخن: فصل مفهومى است كه بيانگر جزء مساوى از اجزاى  اى است كه اختصاص به يك نوع دارد. و بهفصل كلى ذاتى

 باشد.ذاتى نوع خود مى

 فصل اشتقاقى
باشد؛ يعنى آن جزء ذاتى مختصى كه مقّوم نوع است و فصل منطقى در فصل اشتقاقى همان اصل و مبدأ فصل منطقى مى

 شود.دارد، و در غير مورد آن يافت نمىرود، و لذا اختصاص به آن ماهيت واقع از آثار و خواص آن به شمار مى

است. اين نفس، حقيقتى جوهرى است كه مقّوم ماهيت انسان و « نفس ناطقه»مثال در مورد انسان، فصل اشتقاقى همان 

 باشد.باشد، و اصل و مبدأ امورى چون ادراك كليات و تكلم مىجزء آن مى

ء )فصل منطقى(، در واقع يك اطالق صل بر اخص لوازم شىفصل حقيقى در واقع همان فصل اشتقاقى است؛ و اطالق ف

 ء به غير ما هو له است.مجارى و از باب اسناد شى
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فصل، »هاى منطق آمده است كه در كتاباى است كه اختصاص به ماهيت خود دارد؛ و يا چنانزيرا فصل، مفهوم ذاتى

 «.آيدء مىمفهومى است كه در پاسخ سؤال از مميز ذاتى شى

شتقاقى شود كه تقسيم فصل به فصل اجا دانسته مىشود. از اينروست كه فصل اشتقاقى، فصل حقيقى نيز ناميده مىاز اينو 

 ء به مصاديق حقيقى و مصاديق مجازى آن است.و فصل منطقى، از نوع تقسيم شى

 فصل بعيد
بعدى براى مانند حساس و نامى و سه فصل بعيد فصلى است كه موجب امتياز نوع از انواع مشارك دو جنس بعيد شود،

 انسان.

 فصل قريب
فصل قريب فصلى است كه موجب امتياز نوعى از انواع مشارك در جنس قريب شود؛ مانند: ناطق براى انسان، و حساس براى 

 حيوان.

 فصل منطقى
 «.ترين الزم عارض بر نوعترين و معروفخاص»فصل منطقى عبارت است از 

باشد، كه ، مفهومى است كه اّوال: عرضى آن نوع است، نه ذاتى آن. ثانيا: از عرضيات الزم نوع مىفصل منطقى يك نوع

انفكاكش از نوع محال است. ثالثا: از اخص عرضيات الزم است، يعنى عرض الزمى است كه مصداقا مساوى با نوع خود است، 

ان ساير عرضيات الزم، از بيشترين درجه معروفيت برخوردار شود. رابعا: عرضى الزمى است كه در ميو بر انواع ديگر حمل نمى

 شود.نيز گفته مى« فصل مشهورى»است. به فصل منطقى، 

 باشد و آن عبارت است از: مفهومالبته فصل منطقى اصطالح ديگرى نيز دارد كه در برابر فصل طبيعى و فصل عقلى مى

 و كلى عقلى است.نظير كلى منطقى كه در برابر كلى طبيعى « ذاتى مختص»

 فطريات
گيرد، اما آن قضايا هميشه در ذهن فطريات قضايايى است كه تصديق به آنها به واسطه اذعان به قضاياى ديگر صورت مى

اه آن اى است كه دليلش هميشه همرحاضرند، و ترتيب آنها نياز به انديشه و نظر ندارد. و به ديگر سخن: قضيه فطرى قضيه

 كه: دو، يك پنجم ده است.؛ مانند تصديق به ايندر ذهن حضور دارد

 فعل گزاف
آن فعلى است كه مبدأ علمى آن، فقط صورت خيالى فعل است. يعنى فقط تخيل فعل، باعث شوق به آن و سپس تحريك 

 هشوند، و بالفاصلشود. مانند بسيارى از حركات كودكان كه به محض تصور كردن، بدان شايق مىعضالت به سوى آن مى

 كنند.اقدام به انجام آن مى

 فلسفه
 گرفت. فلسفه در اصطالح شايع مسلمين نامها را فرا مىواژه فلسفه در بدو پيدايش معنايى عام داشته و انواع مختلف دانش

هاى نقلى از قبيل لغت، نحو، صرف، معانى، بيان، هاى عقلى را در مقابل دانشيك فن خاص و دانش خاص نيست، همه دانش

 بردند.ديع، عروض، تفسير، حديث، فقه و اصول، تحت عنوان كلى فلسفه نام مىب

 خواستند تقسيمگاه كه مىمسلمين آن
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گفتند فلسفه بر دو قسم است: نظرى و بردند. مىارسطويى را درباره علوم بيان كند كلمه فلسفه يا حكمت را به كار مى

 عملى.

كند، و فلسفه عملى آن است كه درباره افعال انسان كه هستند بحث مىچنانفلسفه نظرى آن است كه درباره اشياء آن 

 كند. فلسفه نظرى بر سه قسم است:كه بايد و شايسته است باشد بحث مىچنانآن

 . فلسفه اولى )فلسفه نخستين(: شامل امور عامه و الهيات بالمعنى االخص.1

 اضى مانند حساب، هندسه، هيئت و موسيقى.. فلسفه وسطى )فلسفه ميانى(: شامل علوم مختلف ري2

ى و شناسشناسى، گياهشناسى، معدن. فلسفه دنيا )فلسفه پايين(: شامل علوم طبيعى مانند: سمع الكيان، كيهان3

 شناسى.حيوان

 دهد و فلسفه عملى نيز به نوبه خود تقسيماتى دارد.مجموع اين سه قسم، فلسفه نظرى را تشكيل مى

 فلسفه اولى
كه اين بخش از فلسفه را فلسفه اولى شود. و علت آنشى از فلسفه است كه شامل امور عامه و الهيات بالمعنى االخص مىبخ

ناميدند آن است كه اين فن نسبت به ساير فنون و علوم امتياز خاصى دارد و گويى يك سروگردن از همه آنها بلندتر است. 

تر است. ديگر تر و يقينىكه به عقيده قدما از علوم ديگر برهانىچيز است: يكى آنامتياز اين علم نسبت به ساير علوم در سه 

كه بر همه علوم رياست و حكومت دارد، و در واقع ملكه علوم است، زيرا علوم ديگر به او نياز دارد، و او نياز كلى به آنها اين

شود. ر. ك: حكمت حكمت الهى و علم اعلى نيز گفته مى تر است. به آنتر و عامكه از همه علوم ديگر كلىندارد. سوم اين

 الهى.

 فنون آليه
اى كه غرض اصلى از فراگيرى آنها آمادگى اى در خدمت ديگر علوم هستند، به گونههايى است كه ابزار و وسيلهمقصود دانش

 براى فراگيرى علوم ديگر است؛ مانند:

 رود، كه خود فى نفسهم آلى نيست، بلكه از علوم اصالى به شمار مىمنطق، اصول فقه، حساب و هندسه. فلسفه جزء علو

 اندمطلوب

 ق
 قابل

 شود كه تفكيك آنها حائز اهميت است. ر. ك: قبول.شونده است و در دو مورد اطالق مىقابل به معناى پذيرنده و متصف

 قاعده استحاله ترجح بدون مرجح
 بديهى است، و مفادشاين قاعده يك اصل 

خود و بدون دخالت هيچ سان باشد، محال است يكى از آن دو چيز، خودبهء به دو چيز يكآن است كه: اگر نسبت يك شى

تواند گرم باشد، و خودش تواند سرد باشد و هم مىء رجحان يابد، و متعين شود. مثال آب كه هم مىعاملى، براى آن شى

فيد تواند سخود سرد يا گرم شود. و يا جسمى كه مىاز سردى و گرمى ندارد، محال است خودبهيك اقتضايى نسبت به هيچ

الت خود و بدون دخيك از طرفين ندارد، امكان ندارد خودبهتواند سياه باشد، ولى خودش اقتضايى نسبت به هيچباشد و مى

 ترين احكام عقل نظرى است.رجح از جمله بديهىهيچ عامل واقعى، سفيد و يا سياه گردد. اصل محال بودن ترجح بدون م

 قاعده امكان اشرف
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 محتواى اين قاعده فلسفى آن است كه:

تر بايد پيش از او ء ممكن ديگر است، آن ممكن شريفء ممكنى تحقق يابد كه كماالت وجوديش كمتر از شىهرگاه شى

 موجود باشد.

 قاعده فرعيت
تواند وقتى مى« ب»و به ديگر سخن: « ء دوم است.ء ديگر فرع بر ثبوت شىبراى شىء ثبوت يك شى»گويد: اين قاعده مى

ثبوت و تحقق داشته باشد. اين قاعده اختصاص به حمليه مركبه دارد « ب»پيش از عروض « الف»عارض شود كه « الف»بر 

 و حمليه بسيطه )كه محمول در آن وجود است( تخصصا از موضوع اين قاعده بيرون است.

 . ك: حمليه بسيطه و حمليه مركبه.ر

 قانون عليت
شود كه تعبيرات ايشان در مقام بيان قانون عليت مختلف است، هنگام مراجعه به كلمات حكما و انديشمندان مالحظه مى

 شود:اى از آنها اشاره مىكه به پاره

 حادث زمانى( اى داراى علت است. -. هرحادثه )1

 . هرموجودى علتى دارد.2

 هرمعلولى نيازمند به يك علت است.. 3

 اى محتاج به علت است.. هرموجود وابسته4

 . هرموجود ضعيفى نيازمند به علت است.5

 باشد.. ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند به غير مى6

كه سابقه  دانند، يعنى موجودىمى« حادثه»شود برخى، مانند متكلمان، موضوع قانون عليت را گونه كه مشاهده مىهمان

است. اما اين نظريه از سوى حكما ابطال « حدوث زمانى»عدم زمانى دارد. به عقيده ايشان مالك نيازمندى به علت همان 

 شده است.

 اند كه موضوع قانونو برخى توهم كرده

و تعالى را در تبارك « واجب»اند كه هرموجودى علتى دارد، و بر اين اساس وجود است، و لذا گمان برده« موجود»عليت 

كه مالك نياز به علت، صرف وجود و تحقق نيست؛ و لذا اين تعبير از قانون عليت كه اند؛ غافل از آنمورد انكار قرار داده

 تعبير نارسا و غير قابل قبولى است.« هرموجودى علتى دارد»

ا اين رسد؛ زيرگشا به نظر نمىد و راهچندان مفي« هرمعلولى نيازمند به يك علتى است»اما اين تعبير از قانون عليت كه 

نسان هرانسانى ا»قضيه يك قضيه تحليلى است، كه مفاد موضوع در محمول تكرار شده است، و شبيه آن است كه بگوييم 

باشد. پس اگر بگوييم: هرمعلولى نيازمند به علت است، زيرا معلول يعنى چيزى كه نيازمند و وابسته به غير خود مى«. است

 «باشد.چيزى كه محتاج به غير است، نيازمند به غير مى»ايم كه: قع گفتهدر وا

زيرا  شود؛، نيز وارد مى«اى محتاج به علت استهرموجود وابسته»كه: نظير اشكال فوق نسبت به تعبير چهارم، يعنى اين

 يان قانون عليت بايد آنچه را مالكوابسته بودن همان محتاج بودن به غير است، و احتياج همان وابستگى است. ما در مقام ب

و معيار نياز و وابستگى است، موضوع قرار دهيم؛ و در اين صورت است كه قانون عليت به صورتى راهگشا و كارآمد، مطرح 

 شود.مى
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بير عدهيم. البته نسبت به تها ترجيح مىهاى يادشده ما تعبير پنجم و ششم را بر ديگر تنسيقرو، در ميان تنسيقاز اين

هايى وجود دارد. شايان ذكر است كه آنچه عالمه طباطبائى قّدس سّره به عنوان قانون عليت مطرح ششم نيز نارسايى

كه مشهور در ميان ؛ چنان«ماهيت در وجود و عدم خود نياز به غير دارد»كه اند، همان بيان اخير است؛ يعنى اينكرده

 ، نيز همين بيان است.حكما، به ويژه حكماى پيش از صدر المتألهين

 قبول
 قبول داراى دو اطالق است:

 گاه با دريافت. قبول به معناى انفعال و پذيرش خارجى، و اين در جايى است كه در خارج، قابل ذاتا فاقد چيزى است و آن1

گاه در اثر مجاورت يابد؛ مانند آب كه ذاتا فاقد حرارت است، و آنآن چيز، واجد آن شده و بدين نحو به يك كمال دست مى

 كند.با آتش، از آن حرارت دريافت مى

كه واقعا گردد، بدون آنء بدان متصف مىشود و آن شىء انتزاع مى. اطالق ديگر قبول در جايى است كه وصفى از شى2

 چيزى را كسب كرده باشد و كمالى بر آن افزوده شده باشد. در اين مورد قبول فقط به معناى اتصاف

 نه پذيرش خارجى چيز. است و

 قدرت
 اند:متكلمان در تعريف قدرت آورده

يعنى نسبت قدرت به فعل و ترك مساوى « باشد.قدرت عبارت است از آنچه با آن، فعل و ترك هردو صحيح و ممكن مى»

، اما در مورد ها )قدرت در حيوان( درست استاست، و با هردو نسبت امكانى دارد. اين تعريف اگرچه در مورد برخى قدرت

 ها )قدرت واجب تعالى و مجردات تامه( صحيح نيست.برخى ديگر از قدرت

اعلى باشد. و علت فكه: قدرت، همان قوه فاعلى، و به تعبير ديگر، علت فاعليى است كه با علم و اراده عجين مىتوضيح اين

ور كند، بلكه نيازمند انضمام امفعل كفايت نمىدو صورت دارد: گاهى علت فاعلى، علت ناقصه است و به تنهايى براى صدور 

هاى خاصى است تا عليتش را تام كند و صدور فعل از آن را واجب و ضرورى سازد. ديگر و فراهم شدن شرايط و زمينه

توان گفت: نسبت فاعل به فعل و ترك يك نسبت امكانى است؛ و چنين است؛ و در اين موارد مىقدرت در مورد حيوان، اين

 «.ما يصح معه الفعل و الترك»نتيجه قدرت در اين موارد عبارت است از  در

اى ندارد؛ و اگر هم شروطى معتبر اما گاهى علت فاعلى، علت تامه است؛ و فاعل براى صدور فعل نياز به انضمام هيچ ضميمه

ترك  وارد نسبت فاعل به فعل وباشد، اين شروط متمم قابليت قابل است، نه فاعليت فاعل، برخالف قسم پيشين. در اين م

توان باشد. در اين مورد ديگر نمىسان نيست؛ بلكه نسبتش به فعل، ضرورت و وجوب است، و نسبتش به فاعل امتناع مىيك

 گفت:

 و قدرت در واجب«. القدرة ما يجب معه الفعل و يمتنع معه الترك»؛ بلكه بايد گفت: «القدرة ما يصح معه الفعل و الترك»

 و نيز مجردات تامه از اين قبيل است.تعال 

 قدرت حيوان
شود؛ و اين قدرت، علت ناقصه است، و بايد ناميده مى« قدرت حيوان»قوه فاعلى در صورتى كه با علم و اراده توأم باشد، 

اى ده نويسنهاى خاصى فراهم شود، تا علت تامه گردد، و در نتيجه صدور فعل از آن واجب و ضرورى شود؛ مثالشرايط و زمينه

شود كه كاغذى در برابر وى، و قلم مناسبى در دستش كه علت فاعلى نوشتن است، در صورتى فاعليتش براى نوشتن تام مى

 باشد، و نسبت مكانى خاصى ميان دست و قلم و كاغذ برقرار شود. در اين صورت است كه اگر اراده نوشتن
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 كند، لزوما نوشتن تحقق خواهد يافت.

 ضرورىقصد 
باشد. مثال در مورد تنفس صورت خيالى همراه آن فعلى است كه مبدأ علمى آن، صورت خيالى با كمك طبيعت و يا مزاج مى

شود، و نيز حركات با طبيعت، مبدأ شوق به آن است؛ و در مورد كسى كه براى رفع خستگى از اين پهلو به آن پهلو مى

 باشد.خيالى همراه با مزاج، مبدأ شوق به آن مىدهد، صورت خاصى كه شخص بيمار انجام مى

شود، تقريبا به طور ضرورى گونه افعال آن است كه در اين موارد طبيعت يا مزاج باعث مىناميدن اين« قصد ضرورى»علت 

وارد آدمى قصد آن كار را كند، و قهرا شوق و ميل به آن در او حاصل گردد؛ گويا قصد كار به هنگام تخيل آن، در اين م

 ضرورى و قهرى است، و انسان از خود اختيارى ندارد.

 قضاياى ذهنى
كه موضوعشان نيز يك امر ذهنى باشد يا يك امر قضاياى ذهنى قضايايى هستند كه محمول آنها يك امر ذهنى است اعم از آن

ميشه مصداق آن در خارجى. محمول در قضاياى ذهنى، مفهومى است كه حيثيت مصداق آن حيثيت ذهنيت است. يعنى ه

يابد و محال است كه مصداقى در عالم خارج داشته باشد. مانند: كلى، جزئى، نوع، جنس، فصل، عرضى، ظرف ذهن تحقق مى

 شوند. هميشهذاتى، معّرف، حجت. همه اينها مفاهيمى هستند كه ناظر بر ديگر مفاهيم ذهنى بوده و بر آنها تطبيق مى

 تواند باشد.شود و نيز هميشه مفهوم است كه نوع يا جنس يا فصل مىجزئيت مى مفهوم است كه متصف به كليت و

حقايق خارجى نه كلى هستند و نه جزئى، نه نوع هستند و نه جنس يا فصل. چنين مفاهيمى را معقوالت ثانيه منطقى 

فس ن»، ذهن خواهد بود، يعنى اى چنين مفاهيمى باشد، ظرف ثبوت مفاد آن قضيهرو هرگاه محمول قضيهنامند. و از اينمى

چنينى در ذهن ثابت باشد آن قضيه صادق است و در غير اين چنين قضايايى ذهن است، پس اگر مفاد يك قضيه اين« االمر

 باشد.صورت كاذب مى

 قواى شوقيه
ل به خوردن و ها و تمايالت طبيعى يا اكتسابى كه در وجود انسان هست؛ مثل ميقواى شوقيه عبارت است از: مبدأ ميل

ل به دوستى، و تمايپوشيدن و استراحت كردن. و ميل به مقام و كاميابى جنسى و تمايالت پدرى و فرزندى، و تمايل به نوع

 جويى، و تمايل به پرستش و هنر و صنعت و آفرينندگى، و مانند آن. هريك از اينعلم و حقيقت

گونه قوا را آورد. اينها را به وجود مىها و هيجانگردد، كه اين ميلىاى در وجود انسان ناشى مها از يك مبدأ و قوهميل

 نامند.قواى شوقيه مى

 قواى عامله
گردد؛ مثال بازو قواى عامله عبارت است از: نيروهايى كه در عضالت بدن پخش شده است، كه مبدأ حركاتى در بدن مى

كند، سر، روى گردن كند، فك پايين حركت مىپاها حركت مىكنند، كند، انگشتان هريك جدا جدا حركت مىحركت مى

كنند، قلب و كبد و كليه و روده و معده همه حركاتى دارند. همه اين حركات در اثر قوايى ها حركت مىكند، پلكحركت مى

در  دأ حركاتىشوند، در عضالت گذاشته شده است. اين قوا، كه مباست كه به وسيله اعصابى، كه اعصاب حركت ناميده مى

 شوند.باشند، قواى عامله ناميده مىاعضاء بدن مى

اند، و بعضى تحت فرمان اراده نيستند؛ مثال حركات دست و پا و اند: بعضى از آنها تحت فرمان ارادهقواى عامله بر دو دسته

اراده نيستند. پس قواى عامله انگشتان تحت فرمان اراده هستند، اما حركات قلب و معده و روده و امثال آنها تحت فرمان 

 بر دو قسم است:
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 ارادى و غير ارادى.

 قواى مدركه
قواى مدركه عبارت است از: قوايى كه كار آنها درك و اطالع رساندن به ذهن است، و يا كارشان تجزيه و تحليل و تفصيل و 

شنوايى، و حواس باطنى، مانند قوه تركيب صور ذهنى، يا حفظ و نگهدارى آنهاست. مثل حواس ظاهرى، مانند بينايى و 

 خيال و حافظه، و قوه عقل و تفكر.

در هرفعل اختيارى، عالوه بر قوه عامله و قوه شوقيه، قوه مدركه نيز دخالت دارد، بنابراين، اين سه قوه در حقيقت سه مبدأ 

 طولى براى افعال اختيارى هستند.

 قوه جسمانى
 ورت جسمانى، يا بر جسم است مانند عرض، و يا با جسم است، مانند نفس.نيرويى است كه يا در جسم است مانند ص

 قوه و فعل
رد اى است كه آثار موء به گونهشود: وجود چيزى بالفعل است، و يا فعليت دارد، مقصود آن است كه آن شىوقتى گفته مى

ب بالفعل موجود است، مرادمان آن است جا يك درخت سيگوييم در اينشود؛ مثال وقتى مىانتظار از آن، برش مترتب مى

 كه چيزى تحقق دارد كه همه آثار واقعى درخت سيب را دارد:

 اش نشست، از آن باال رفت،توان در سايهمى

 اكنون واقعا درخت سيب است.اش تناول كرد؛ و خالصه چيزى تحقق دارد كه هماز ميوه

تواند به آن چيز تبديل شود، آن است كه شيئى وجود دارد كه مى شود: وجود چيزى بالقوه است، مقصوداما وقتى گفته مى

گوييم: دانه سيب بالقوه درخت سيب است، مرادمان آن است كه و امكان تحقق آن چيز درش وجود دارد؛ مثال وقتى مى

گر: ه تعبير ديتواند به درخت سيب تبديل شود؛ و باكنون واقعا درخت سيب وجود ندارد، بلكه چيزى تحقق دارد كه مىهم

 تواند از آن به وجود آيد.چيزى وجود دارد كه درخت سيب مى

اى كه آثار مطلوب از آن بر آن مترتب گردد؛ و قوه عبارت است از ء به گونهبنابراين، فعل عبارت است از وجود خارجى شى

باشد؛ و فه است و بالقوه انسان مىء كه پيش از تحقق آن است؛ مثال نطفه تا وقتى نطفه است، بالفعل نطامكان وجود شى

 شود.گاه كه رشد كرد و واجد نفس ناطقه شد، انسان بالفعل مىآن

شود كه قوه، مانند امكان، يك معناى اضافى است. يعنى وصفى است كه از نوعى مقايسه و از آنچه بيان شد دانسته مى

ء داشته باشيم كه يكى زمانا متقدم آيد. اگر دو شىمىسنجش اشياء با يكديگر و مالحظه رابطه خاصى ميان آنها به دست 

كه متقدم است، حامل گوييم: آنتواند در آن وجود يابد، در اين صورت مىاى است كه متأخر مىبر ديگرى است، و به گونه

ت ء فعليآن شىگوييم: ء متأخر تحقق يابد، مىء متأخر است؛ و متأخر در آن بالقوه موجود است؛ و آنگاه كه شىقوه شى

 يافته است.

 ك
 كثرت طولى و كثرت عرضى حقيقت وجود

 دو نوع كثرت در حقيقت وجود تحقق دارد، يكى كثرت طولى و ديگرى كثرت عرضى.

جود گاه حقيقت وكنيم، و آنبراى توضيح مطلب ابتدا اين دو نوع كثرت را در حقيقت نور كه امرى ملموس است، تصوير مى

كنيم. حقيقت نور، دو گونه كثرت دارد، يكى كثرتى كه با نظر به خودش، و به اعتبار مراتب گوناگون مىرا با آن مقايسه 

مارى شآيد. مانند اختالف نور شمع با نور المپ و اختالف هردو با نور خورشيد و مراتب بىشّدت و ضعف نور، در آن پديد مى
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و نيز مانند اختالفى كه در نور خورشيد در نظر گرفت و نيز مانند توان ميان نور شمع و نور خورشيد در نظر گرفت كه مى

 اختالفى كه در نور خورشيد به اعتبار مراتب گوناگونش وجود دارد كه هرچه پرتو

 تر خواهد بود.تر باشد شديدتر و هرچه دورتر باشد ضعيفنور به كره خورشيد نزديك

اى از نور كه در نظر گرفته شود از آن جهت كند. هرمرتبهراه پيدا مىو كثرت ديگر، كثرتى است كه بالعرض در حقيقت نور 

ين تابد، و به ايابد. يك مرتبه از نور خورشيد بر هزاران چيز مىكند، كثرت مىتابد و آنها را آشكار مىكه بر امور مختلف مى

 شود.صورت متكثر مى

ند كرشيد بر آنها تابيده است، اما به همان مرتبه هم سرايت مىاين كثرت در واقع از آن امورى است كه آن مرتبه از نور خو

 آورد.و كثرتى را در آن به وجود مى

وجود نيز از اين جهت مانند نور است. در وجود دو نوع كثرت راه دارد يكى كثرت طولى و ديگرى كثرت عرضى. منشأ كثرت 

اى ت و ضعف كه در آن راه دارد. وجود، يك حقيقت يگانهطولى وجود، خود حقيقت وجود است به اعتبار مراتب گوناگون شد

توان براى كه شديدترين مرتبه وجود است و هيچ محدوديتى در آن راه ندارد و تنها قيدى كه مى -است كه از واجب الوجود

ال و سپس عالم كند و به عالم مثشود و صادر اول و دوم و ... را طى مىآغاز مى -قيدى استآن در نظر گرفت اطالق و بى

رسد. اين حقيقت واحد داراى دو طرف است، در يك طرف واجب ترين مرتبه وجود است، مىماده و هيوالى اولى كه ضعيف

ترين مرتبه وجود است واقع الوجود كه شديدترين مرتبه وجود است، قرار دارد، و در طرف ديگر هيوالى اولى كه ضعيف

 گونى است.شده است و ميان اين دو، مراتب گونا

 تر خواهند بود.تر باشند، شديدتر و هرچه از آن دورتر باشند، ضعيفاين مراتب هرچه به واجب نزديك

آيد. مانند كثرتى كه در ميان وجودهاى مادى كثرت ديگر، كثرتى است كه به عرض ماهيات گوناگون در وجود پديد مى

 تحقق دارد.

وجود سنگ غير از وجود چوب است و به همين ترتيب. منشأ اين كثرت،  وجود اين عنصر مغاير با وجود آن عنصر است،

باشد و اند. يعنى؛ اّوال ماهيت چوب است كه با ماهيت سنگ مغاير مىهمان ماهياتى است كه به واسطه وجود، موجود شده

سازد، جودند با يكديگر مغاير مىكه يك مرتبه از وكند و آنها را با آنثانيا: اين مغايرت به وجود چوب و وجود سنگ سرايت مى

 يابد.تابد و هم بر چوب و از اين جهت تكّثر مىمانند يك مرتبه از نور كه هم بر سنگ مى

 كثرت ماهوى
 هاى خارج، به واسطه انتزاع ماهيات گوناگون از آنها،كثرتى است كه در واقعيت

 د است.كه يكى انسان و ديگرى اسب و سومى گوسفنتحقق دارد؛ مانند آن

يكى سفيدى و ديگرى سياهى و سومى قرمزى است و به همين ترتيب. كثرت ماهوى در برابر كثرتى است كه بر وجود، به 

كه وجودى بالفعل و وجود ديگر بالقوه است، وجودى واجب و شود، مانند آنواسطه انقسامات طارى بر خودش، عارض مى

ر ذهنى است. كثرت ماهوى اّوال و بالذات به ماهيت و ثانيا و بالعرض وجود ديگر ممكن است، وجودى خارجى و وجود ديگ

 شود.به وجود نسبت داده مى

 كثرت وجود موجود
اى در باب عالم هستى از جهت وحدت و كثرت آن. بنابراين نظريه در جهان كثرت محض حكمفرماست و عنوان نظريه

به حكيمان مشاء نسبت داده شده است. بنابر اين نظر، اشياء وحدت يك امر مجازى بوده و واقعيتى ندارد. اين قول كه 

خارجى هريك داراى وجود خاص به خود هستند و هيچ وجه اشتراكى ميان اين وجودهاى گوناگون تحقق ندارد. در واقع 
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يك  دتاين وجودها حقايق گوناگونى هستند كه به تمام ذات مباين يكديگرند و در نتيجه كثرت يك امر واقعى است و وح

 باشد.امر اعتبارى و غير حقيقى مى

 كثرت وجودى
يابد، مانند انقسام وجود به واجب و گردد، در آن تحقق مىكثرتى است كه به خاطر انقساماتى كه بر خود وجود عارض مى

شود، و نسبت داده مىممكن، و انقسام آن به واحد و كثير و انقسام آن به بالفعل و بالقوه. اين كثرت اّوال و بالذات به وجود 

 مربوط به خود وجود است.

 كلى
صدق آن بر موارد متعدد ابا و امتناع ندارد، مانند صورت ذهنى سفيد، سياه، انسان، « فرض»كلى تصورى است كه عقل از 

سه فاست؛ و بنابراين، كلى تصورى است كه عقل فى ن« تجويز»در عبارت فوق همان « فرض»حيوان و امثال آن. مقصود از 

كند؛ و به ديگر سخن: كلى مفهومى است كه بتواند نمايشگر اشياء يا اشخاص متعددى صدق آن بر موارد متعدد را تجويز مى

كه تنها يك مصداق داشته باشد و باشد، خواه بالفعل در خارج مصاديق فراوان داشته باشد، مانند مفهوم عقلى انسان، يا آن

كه ؛ و يا آن«واجب الوجود بالذات»اشد، مانند شمس، و يا ممتنع باشد، مانند مفهوم تحقق مصاديق ديگر براى آن ممكن ب

 كه مصداقى پيدا كند وجود داشته باشد،هيچ مصداقى در خارج نداشته باشد، خواه امكان آن

 كه تحقق حتى يك مصداق براى آن ممتنع و محال باشد، مانند:مانند سيمرغ، و يا آن

 نامند.مى« تعقل»و يا « عقل»علم كلى را  مفهوم اجتماع نقيضين.

 كلى طبيعى
گانه ماهيتى كه از هرقيد وجودى و يا عدمى رها است، و حتى مقيد به اطالق نيست، يعنى ماهيتى كه مقسم اعتبارات سه

 است )ر. ك:

 است.« كلى طبيعى»اعتبارات ماهيت(، همان 

د، گردهيت است كه اگر در ذهن موجود شود متصف به كليت مىدانيم كلى طبيعى همان نفس طبيعت و ماكه مىو چنان

كه همان وصف كليت است، يعنى قابليت  -و اگر در خارج تحقق يابد جزئى و متشخص خواهد بود؛ در برابر كلى منطقى

 و كلى عقلى كه عبارت است از مجموع موصوف و صفت. بنابراين، ماهيت -صدق و انطباق مفهوم بر بيش از يك مصداق

شود، كلى منطقى است؛ و انسان كلى بما هو كلى، انسان خودش كلى طبيعى است، و كليت كه در ذهن بر آن عارض مى

 كلى عقلى است.

 )چندى( -كّم
در اين تعريف دو قيد است «. باشدكميت عرضى است كه ذاتا قابل قسمت وهمى مى»اند: چندى( آورده -در تعريف كّم )

 «.وهمى»و ديگرى « ذاتا»يكى  كه بايد توضيح داده شود:

كند؛ مثال رنگ يك صفحه كاغذ را پذيرد، خارج مىمواردى را كه به واسطه كميت و به تبع آن انقسام مى« ذاتا»اما قيد 

د، كه باشپذيرى سطح كاغذ مىتوان با دو نيم كردن سطح كاغذ، دو نيم كرد، اما اين انقسام پذيرى رنگ به تبع انقساممى

 د.شوناست، يعنى آنچه اوال و بالذات قابل انقسام است، همان كميت است، و امور ديگر به تبع آن منقسم مىيك كميت 

شود به واسطه حجمى است كه بر باشد. جسم كه تقسيم مىشود به خاطر كميتش مىدر حقيقت هرچيزى كه تقسيم مى

شود؛ اما كميت كه تقسيم ه رنگ بر آن عارض مىشود به واسطه سطحى است كگردد، و رنگى كه تقسيم مىآن عارض مى

 شود، به خاطر خودش است.مى
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توضيحش آن است كه ما دو نوع انقسام داريم: يكى انقسام خارجى و ديگرى انقسام وهمى. اما انقسام « وهمى»و اما قيد 

قع از بين رفته و دو كميت ديگر پذيرد، زيرا يك كميت اگر در خارج مثال دو نيم شود، آن كميت در واخارجى را كميت نمى

 به وجود آمده است.

 آوريم،مترى از آن به دست مىكنيم، و دو چوب نيموقتى يك چوب يك مترى را نصف مى

 شود كه كميتجا دانسته مىيك متر( از بين رفته، و دو كميت جديد پديد آمده است. و از اين -در واقع كميت نخستين )

ارجى نيست؛ زيرا قبول و پذيرش در جايى است كه قابل و مقبول با هم جمع شوند؛ يعنى وقتى قابل و پذيرنده انقسام خ

 موجود« ب»و يا چيزى از آن در ضمن « الف»شد، كه « ب»را قبول كرد و پذيرفت، و تبديل به « ب»، «الف»توان گفت مى

حّد ذاته، نه متصل است و نه منفصل، نه يك باشد. قبول و پذيرش خارجى تنها از آن ماده و هيولى است. هيولى چون فى 

 شود، و در هردو حال باقى است.متر، با هردو جمع مىمتر است، و نه نيم

م به توانيپذيرد، يك انقسام وهمى و فرضى است؛ يعنى اگر مثال يك خط را در ذهن تصور كنيم، مىانقسامى كه كميت مى

روست كه وقتى در تعريف كميت اجزائى را براى آن فرض كنيم. و از اينگيريم، واسطه نقاطى كه روى آن را در نظر مى

 «.اى يمكن أن يفرض فيه اجزاء»گويند: در توضيح آن مى« الكم هو الذى يقبل القسمة لذاته»شود: گفته مى

ر واند واحدى دتكميت عرضى است كه ذاتا مى»كه: اند؛ و آن اينفارابى و ابن سينا تعريف ديگرى براى كميت بيان كرده

توان يك سانتيمتر را در نظر گرفت كه اگر صد بار از يك ؛ مثال در يك متر طول مى«آن به وجود آيد كه شمارنده آن باشد

باشد. و نيز در عدد ده، عدد دو و يا عدد پنج را كند، و به اصطالح شمارنده و عاّد يك متر مىمتر كاسته شود آن را تمام مى

كنند. عالمه باشند. يعنى اگر چند بار از عدد ده كّم شوند، آن را تمام مىرفت كه عاّد و شمارنده آن مىتوان در نظر گمى

ميت به گويد: تعريف ككند، و مىطباطبائى قّدس سّره در نهايه الحكمه تعريف ياد شده را بهترين تعريف كميت معرفى مى

كه: اين تعريف اخص از معّرف مورد اشكال واقع شده است به اين« باشدكميت عرضى است كه ذاتا قابل قسمت مى»كه اين

نقسم يعنى بالفعل م« باشد.باشد؛ اما كّم منفصل داراى اجزاى بالفعل مىاست، زيرا تنها كّم متصل است كه قابل قسمت مى

مجزا كه اجزاى بالفعل است؛ و چيزى كه بالفعل منقسم است، قابل قسمت نخواهد بود؛ مثال عدد پنج، از پنج واحد جدا و 

 آن هستند، تشكيل شده، و ديگر قابل قسمت به پنج جزء نيست.

 كّم متصل
كنند. شود، بر سر حدود مشتركى با يكديگر مالقات مىكّم متصل كميتى را گويند كه اجزايى كه براى آن در نظر گرفته مى

 مقصود از حّد مشترك، مرز ميان دو جزء كميت است،

باشد، هم متعلق به اين جزء است، و هم متعلق به آن جزء؛ و به تعبير ديگر سان مىنسبتش به هردو جزء يكاى كه به گونه

توان آن را آغاز هردو جزء، و يا پايان هردو جزء به شمار آورد. يعنى چنين نيست كه فقط حّد مشترك چيزى است كه مى

 باشد.سان مىخالصه نسبتش به هردو جزء يكمتعلق به يك جزء باشد، بلكه به هردو جزء تعلق دارد، و 

گيريم، دو قسمت كنيم، آن نقطه مرز مشترك و حّد اى كه در وسط آن درنظر مىخط يك مترى را با نقطهمثال اگر پاره

 توان آن را آغاز و يا پايان هردو جزء در نظر گرفت. حّد مشترك ميان دوباشد، و مىمشترك ميان دو جزء به دست آمده مى

ناميده « آن»سطح، خط است؛ و حّد مشترك ميان دو جسم تعليمى، سطح است؛ و نيز حّد مشترك ميان دو جزء از زمان 

 شود.مى

 كّم منفصل
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يعنى چيزى كه مرز ميان دو جزء كميت  -توان براى اجزاى آن حّد مشترككّم منفصل بر خالف كّم متصل است؛ يعنى نمى

در نظر گرفت. مثال اگر عدد پنج را به سه و دو تقسيم كنيم، سومى جزء قسمت  -ان باشدسبوده و نسبتش با هردو جزء يك

اول است، و ديگر جزء قسمت دوم نيست. و اگر جزء قسمت دوم هم باشد، تعداد واحدهاى اين دو قسمت چهار تا خواهد 

صورت تعداد واحدهاى اين دو ، در اينبود، نه پنج تا. و اگر واحدى از خارج به آن ضميمه شود، كه متعلق به هردو باشد

سان باشد، و بتوان آن را به هردو جزء قسمت شش تا خواهد بود، نه پنج تا. خالصه چيزى كه نسبتش به هردو جزء يك

 متعلق دانست، در كّم منفصل وجود ندارد.

اى از چند واحد است. موعهشود. هرعددى در واقع مجكّم منفصل همان عدد است. و عدد از تكرار چند واحد تشكيل مى

باشد؛ و از آن جهت كه قابل انقسام خودش عدد نيست؛ زيرا واحد، از آن جهت كه واحد است، قابل انقسام نمى« واحد»اما 

 است. 1/ 4و يا چهار  1/ 2است، ديگر واحد نيست؛ بلكه دو تا 

 باشد.سلسله اعداد مى، بيرون از «يك»شود و شروع مى« دو»بنابراين، از نظر فلسفى، عدد از 

 كمال اول و ثانى
ء است كه ء چيزى است كه نوعيت نوع به آن وابسته است، و كمال ثانى امور بيرون از صورت نوعى شىكمال اول شى

 باشد.باشد؛ مثال نطق، كمال اول براى انسان است و ملكه شجاعت كمال ثانى او مىصورت نوعى مقتضى آن مى

 كون و فساد
ه ب« حدوث»در لغت عرب به معناى بودن است و در اصطالح فلسفى به معناى پديد آمدن و تقريبا مرادف با « نكو»واژه 

از  اخص« كون»شود. و بدين ترتيب مفهوم به معناى نابود شدن پديده استعمال مى« فساد»رود. و در برابر آن، واژه كار مى

 رود.به كار نمى باشد، زيرا در مورد موجودات ثابتمى« وجود»مفهوم 

شوند. زيرا موجودات در واقع دو حالتى هستند كه بر جهان طبيعت و ماده يكى پس از ديگرى عارض مى« كون و فساد»

گيرند )لبس(، دهند )خلع( و صورت ديگرى را به خود مىجهان ماده )به نظر حكماى مشاء( پيوسته صورتى را از دست مى

 گويند.مى« كون»و دريافت صورت جديد را « فساد»ت دادن صورت را شود. از دسمانند آب كه بخار مى

 شود.يابد، در برابر حركت كه امرى تدريجى است و در زمان واقع مىكون و فساد، دفعى است و در آن تحقق مى

 كيفيت استعدادى
مقاومت در برابر فشار »عناى جا اصطالح خاصى است و به ماست. قوه در اين« قوه و ال قوه»نام ديگر كيفيات استعدادى 

استعداد شديد »گيرد عبارت است از: باشد. معناى جامع كيفيات استعدادى كه قوه و ال قوه هردو را در بر مىمى« خارجى

 و اين خود بر دو قسم است:« جسمانى به سوى يك امر بيرون از ذات.

رمى موم؛ و نيز حالت آمادگى زياد بدن براى پذيرش الف. استعداد شديد به سوى انفعال و پذيرش، مانند حالت لين و ن

 است.« ال قوه»بيمارى )ممراضيت(. و اين همان 

ب. استعداد شديد به سوى عدم انفعال و پذيرش، مانند صالبت و سختى آهن، و آمادگى زياد بدن براى صحت و عدم قبول 

 بيمارى )مصحاحيت(.

استعداد خاصى است، يعنى استعداد شديد جسمانى به سوى يك امر بيرون  شده، كيفيت استعدادى، يك نوعطبق تعريف ارائه

ترى براى كيفيت استعداد در نظر گرفته شود، تا مطلق استعداد دهد مفهوم وسيعاز ذات. اما عالمه طباطبائى ترجيح مى

يت ل شدن به چيز ديگرى، كيفقائم به ماده را در بر گيرد. بنابراين، هرگونه آمادگى جسم براى پذيرش يك اثر، و يا تبدي

 استعدادى خواهد بود.
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 كيفيت محسوس
 شوند. كيفياتهاى حسى درك مىاى است كه به وسيله حواس ظاهرى و انداممقصود از كيفيات محسوس، كيفيات مادى

 محسوس به نوبه خود بر پنج قسم است:

 ها، مانند رنگ و نور.الف. مبصرات يا ديدنى

كيفيتى است كه در اثر قرع »اند: ها هستند. در تعريف صورت آوردهها، مسموعات همان صورتىب. مسموعات يا شنيدن

ها يعنى كندن با شدت و سختى كه موجب تموج هواى حامل صوت -و يا قلع عنيف -يعنى كوبيدن با شدت و سختى -عنيف

 «آيد.گردد، به وجود مىمى

شوند. دانشمندان طبيعى هايى هستند كه توسط قوه چشايى درك مىها همان مزهها، چشيدنىج. مذوقات يا چشيدنى

 اند.ها را تركيبى از آنها به شمار آوردهاند، و ديگر مزههاى بسيط را نه قسم دانستهمزه

شوند. ما اسامى خاصى براى بوهاى گوناگونى د. مشمومات يا بوها. مشمومات انواع بوهايى هستند كه به وسيله شامه درك مى

كنيم، نداريم تا آنها را به وسيله آن اسامى معرفى كنيم. و لذا بوهاى گوناگون را از راه اضافه به موضوعاتشان كه درك مى

 گوييم: بوى مشك و بوى گل.شناسيم؛ مثال مىمى

 ه ملموسات يا كيفيات قابل لمس.

 له آنها حرارت، برودت، رطوبت و يبوست است.اند، كه از جماند: انواع كيفيات ملموس بسيط دوازده نوعدانشمندان گفته

 شود: انفعاالت و انفعاليات.كيفيات يادشده به طور كلى به دو دسته تقسيم مى

بديل خوش تغيير و تشوند و به راحتى دستشود كه با سرعت زايل مىانفعاالت به آن دسته از كيفيات محسوس گفته مى

خجالت كشيده است. و در برابر انفعاليات به آن دسته از كيفيات محسوس گردند، مانند زردى رنگ رخسار كسى كه مى

 باشند، مانند زردى رنگ طال.شود كه از رسوخ و پايدارى بيشترى برخوردار مىگفته مى

 چگونگى( -كيفيت )
 اندوه، ترس ويابد، مانند حالت شادى و هرانسانى يك سلسله از حاالت مختلف روانى را در درون خويش با علم حضورى مى

ها، كند كه غالبا تغييرپذيرند، مانند رنگچنين با حواس ظاهرى خودش صفاتى را از اجسام درك مىاميد، لذات و درد و ... هم

 ها، بوها، صداها.مزه

چگونگى(  -« )كيفيت»فالسفه همه اين حاالت و صفات روانى و جسمانى را در يك مفهوم كلى مندرج ساخته، و آن را 

 كيفيت عرضى است كه»اند كه: اند. در تعريف كيفيت آوردهاند؛ و آن را جنسى براى همه آنها دانستههناميد

يد روند، و با قواجب الوجود تعالى و جوهر از تعريف بيرون مى« عرض»با قيد «. پذيرپذير است، و نه نسبتذاتا نه قسمت

يد شوند. و با قگانه نسبى از تعريف خارج مىقوالت هفتم« عدم پذيرش نسبت»كميت، و با قيد « عدم پذيرش قسمت»

 شوند.گردد، در تعريف داخل مىچيزهايى كه قسمت و نسبت، بالعرض و يا بالتبع بر آنها عارض مى« ذاتا»

شود در تعريف فوق، كيفيت با دو قيد عدمى تعريف شده است؛ و ماحصل اين تعريف آن است كه كه مالحظه مىچنان

ونه تعريف گكه فالسفه كيفيت را اينيك از اعراض نسبى نيز نباشد. دليل اينى است كه كميت نباشد و هيچكيفيت عرض

وانى اند، مگر عناند، آن است كه آنها به يك ويژگى الزم اين مقوله، كه همه انواع و اقسام آن را در بر گيرد، دست نيافتهكرده

 شود.سبى تركيب مىكه از عرض بودن و مغايرت با كّم و اعراض ن

 كيفيت مخصوص به كميات
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 شوند؛ يعنى ابتدا كميت به آنهااند كه به واسطه كميت بر جسم عارض مىكيفيات مختص به كميات آن دسته از كيفيات

 گردد.گاه جسم به خاطر كميتش به آنها متصف مىشود، و آنمتصف مى

 اند:اين دسته از كيفيات به حكم استقراء بر سه قسم

بر  -مانند مثلث و مربع -يا چند حّد -مانند دايره -الف. شكل و زاويه. مقصود از شكل هيئتى است كه از احاطه كامل يك حّد

آيد. و زاويه عبارت است از هيئتى كه از احاطه ناقص دو يا چند حّد كه در يك نقطه با كميت، براى آن كميت به وجود مى

ابراين، كيفيت عارض بر مجموع جسم متناهى، شكل است؛ و اگر جزئى از آن لحاظ آيد. بنكنند، پديد مىهم تالقى مى

 شود، زاويه خواهد بود.

 گردد، اما نه شكل است، و نه زاويه؛ مانند:ب. كيفياتى كه بر كميت متصل قاّر عارض مى

 شود.منحنى بودن و مستقيم بودن كه بر خط و سطح عارض مى

 شوند، مانند زوج بودن و فرد بودن.ج. كيفياتى كه بر عدد عارض مى

 كيفيت نفسانى
 گويد:شود. شيخ الرئيس در تعريف كيفيت نفسانى مىكيفيت نفسانى عرضى است مجرد كه تنها بر جواهر نفسانى عارض مى

 «.گيردكيفيتى است كه به اجسام تعلق نمى»

شوق، نفرت، محبت و عداوت را از جمله كيفيات  فالسفه امورى مانند علم، اراده، ترس، شجاعت، يأس، اميد، لذت، درد،

 اند.نفسانى دانسته

 كيفيت نفسانى به طور كلى بر دو قسم است:

وخ شود؛ و اگر در نفس رسحال و ملكه. به اين صورت كه اگر كيفيت نفسانى در نفس راسخ و پايدار نباشد، حال ناميده مى

 شود.و ثبوت داشته باشد، ملكه خوانده مى

 م
 ماده

باشد و در لغت دو معنا براى آن بيان شده است: يكى مددكننده و ديگرى امتداددهنده، اما در مى« مدد»از ريشه « ماده»

 باشد:اصطالح علوم داراى چند معنا مى

ده نامي« ماده قياس»شود، با صرف نظر از شكل و هيئت تركيبى آن، . در منطق قضايايى كه قياس از آنها تشكيل مى1

روند عبارتند از: يقينيات، مظنونات، مشهورات و ... و گوناگونى كه در قياس به كار مى« مواد»شود: د؛ مثال گفته مىشومى

 بر پنج قسم است: برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر.« اشماده»شود كه قياس به لحاظ نيز گفته مى

گويند و آن را و دفع و اصطكاك پذيرى باشد، ماده مى . در فيزيك به موجودى كه داراى صفات خاصى مانند: جرم، جذب2

 برند.در برابر نيرو و انرژى به كار مى

 شود: خاك ماده گياهشود كه زمينه پيدايش موجود ديگرى باشد؛ مثال گفته مى. در فلسفه ماده به موجودى گفته مى3

 آيد.است، چرا كه گياه از آن به وجود مى

سبت ميان موضع و محمول قضيه، يعنى وجوب، امكان و امتناع، ماده ناميده شده و به اين سه . در منطق كيفيت واقعى ن4

 شود.گفته مى« گانهمواد سه»امر، 

اى تشكيل شود و ميان محمول و موضوعى رابطه و نسبتى برقرار گردد، نسبت گويند: هرگاه قضيهكه منطقى مىتوضيح اين

 فس االمر از سه حال بيرون نيست:آن محمول به موضوع خود در واقع و ن
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كه در «. چهار زوج است»كه ثبوت محمول براى ذات موضوع ضرورت و حتميت داشته باشد، مانند قضيه: حالت اول: اين

اى است كه باشد؛ يعنى عدد چهار ذاتا به گونهآن زوجيت براى عدد چهار ضرورت و حتميت دارد و سلبش از آن محال مى

 زوج باشد.« بايد»

 در اين موارد نسبت محمول به موضوع ضرورت و وجوب است.

، كه در آن ثبوت فردّيت براى عدد «چهار فرد است»كه ثبوت محمول براى موضوع محال است. مانند قضيه: حالت دوم: اين

 فرد باشد. در چنين مواردى« نبايد»اى است كه باشد؛ يعنى عدد چهار ذاتا به گونهچهار محال مى

 شود و نسبت محمول به موضوع امتناع است.رورتا از موضوع سلب مىمحمول ض

 كه ثبوت محمول براى موضوع نه ضرورت داشته باشد، نه امتناع.حالت سوم: اين

تواند ، كه فقاهت براى حسن نه ضرورى است و نه ممتنع. يعنى حسن به لحاظ ذاتش مى«حسن فقيه است»مانند قضيه: 

يه نباشد. در اين موارد نسبت محمول به موضوع، امكان است. بنابراين، ثبوت هرمحمولى براى تواند فقفقيه باشد و مى

گانه يعنى هرموضوعى در واقع و نفس االمر از سه حال بيرون نيست، يا واجب است، يا ممتنع و يا ممكن. اين امور سه

 ند.ناممى« گانهمواد سه»ه هستند، در منطق ضرورت، امناع و امكان را كه كيفيت واقعى نسبت ميان موضوع و محمول قضي

 ماده اولى و ماده ثانيه
 «ماده اولى»هاى ديگر. و لذا جوهرى است مبهم و بدون تحّصل، كه خود چيزى نيست جز قوه پذيرش فعليت« ماده اولى»

 درجه وجود برخوردار است.ترين به آن، امكان تحقق ندارد. ماده اولى از ضعيف« صورت»هرگز به تنهايى و بدون انضمام 

شود، همان صورت جسميه است؛ و اين دو در واقع مالزم با يكديگرند، و هرگز نخستين صورتى كه به ماده اولى ضميمه مى

شود. اما در عين حال قدما معتقد بودند ما هرگز جسم مطلق نداريم؛ يعنى چيزى كه فقط جسم باشد و به از هم منفك نمى

 اصر يا مركبات نباشد.صورت هيچ يك از عن

. گردداى كه به آن ملحق مىشود براى صور نوعيهبنابراين جسم )هيولى+ صورت جسميه( در واقع خودش ماده ثانيه مى

هاى نوعى ملحق به جسم، همان عناصر است كه به عقيده قدما عبارتند از: آب و خاك و مجموع جسم و نخستين صورت

 نبات، و مجموع آنها ماده ثانيه است براى حيوان، و به همين ترتيب. صورت خاكى ماده ثانيه است براى

است؛ و لذا به ماده سوم و « ما ليس باول»، «ماده ثانيه»در اصطالح « ثانى»شود كه مقصود از از توضيح فوق دانسته مى

 شود.گفته مى« ماده ثانيه»چهارم نيز 

 ماهيت
، است« چيستى»رفته شده، و به معناى اسم مصدرى كه مرادف فارسى آن گ« ما هو»يك مصدر جعلى است كه از « ماهيت»

گونه كه پيش از اين يادآور شديم، مفاهيمى هستند كه ذات و ذاتيات مصاديق خود را رود. مفاهيم ماهوى همانبه كار مى

 «چه چيزى»كند كه اشياء خارجى، سازد و بيان مىمنعكس مى

آنچه در پاسخ صحيح اين سؤال گفته « اين چيست؟»خاصى اشاره كنيد و بپرسيد كه  ءرو، اگر به شىهستند. و از اين

شود. و بيان مى« اين چيست؟»ء خواهد بود. پس ماهيت همان چيزى است كه در پاسخ از سؤال شود، ماهيت آن شىمى

 «الماهية ما يقال فى جواب ما هو؟»اند: رو گفتهاز اين

[ و هستى -آوريم؛ يكى مفهوم وجود ]جهه با اشياء خارجى، دو مفهوم از آنها به دست مىكه ما در مواتوضيح بيشتر اين

ديگرى يك مفهوم ماهوى يعنى مفاهيمى از قبيل آب و خاك و انسان و سياهى و سفيدى. مفهوم نخست، با توجه به اشتراك 
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كند و با اشاره به هركدام از عنا صدق مىسان است و بر همه اشياى خارجى به يك ممعنوى مفهوم وجود در همه موارد يك

 كند.ء موجود است. اين مفهوم از اصل تحقق و واقعيت داشتن اشياء حكايت مىتوانيم بگوييم: اين شىآنها مى

اما دسته دوم، مفاهيمى هستند كه هركدام از آنها به بخش خاصى از اشياء اختصاص دارد و بر همه آنها قابل تطبيق نيست. 

 اشياء خاك، و برخى آب و گروهى انسان هستند. بعضى از

 شوند.كنند، مفاهيم ماهوى ناميده مىاين مفاهيم كه هركدام ذات و چيستى مصاديق خود را بيان مى

هاست ها همانچيستى«. هستى»و حيثّيت « چيستى»دهد: حيثّيت به تعبير ديگر ذهن ما، در اشياء دو حيثّيت تشخيص مى

كند، و هستى آن چيزى است كه در مقابل نيستى است و همه اشياء موجود داراى واع گوناگون تقسيم مىكه اشياء را به ان

 دهد:( ماهيت را چنين توضيح مى133و  32، ص 3هاى اصول فلسفه )ج او هستند. استاد مطهرى در پاورقى

دار ايم، و هرسه را امرى واقعيتكردهفرض كنيد كه ما به واقعيت سه چيز يعنى خط و عدد و انسان، تصديق قطعى پيدا »

كنيم خط موجود است؛ عدد موجود است؛ انسان موجود است. اين سه چيز در موجود بودن و واقعيت دانيم و حكم مىمى

 دار هستند.دانيم كه سه چيز واقعيتداشتن مانند يكديگرند و اختالفى ندارند، ولى در عين حال مى

شود كه در هر يك از اين موارد، وجود به يك چيز تعلق گرفته و در هرموردى يك چيز است براى ذهن ما چنين نمودار مى

شود كه در هر يك از اين موارد وجود، يك كه متلبس به لباس وجود شده و به عبارت ديگر براى ذهن ما چنين نمودار مى

جا وجود به چيزى تعلق گرفته كه آن را در يكچيز معين را از كتم عدم خارج و از پرده ابهام و ظلمت نيستى ظاهر كرده. 

 خوانيم و دركميت متصل مى

 خوانيم.جا به چيز ديگرى كه آن را جوهر عاقل مىجا به چيز ديگرى كه آن را كميت منفصل و يكيك

 كند و مثل اين است كه چيزى است كه لباس هستى پوشيده يا چيزىآنچه در ذهن به صورت معروض و متلبس جلوه مى

كنيم خط يا عدد يا انسان است؛ مثال در مثال باال كه حكم مى« ماهيت»است كه از كتم عدم و ظلمت نيستى خارج شده، 

 «.انددار شدههاى مختلفى هستند كه واقعيتموجود است، خط و عدد و انسان، ماهيت

ء ىالماهية ما به الش»گويند: ح دوم مىماهيت اصطالح ديگرى نيز دارد كه اعم از اصطالح نخستين آن است، در بيان اصطال

 «.هو هو

شود ء است. اعم بودن اصطالح دوم از اين جهت است كه واجب را هم شامل مىيعنى ماهيت همان هوّيت و حقيقت شى

 .دارد« هويت»ندارد ولى « چيستى»برخالف اصطالح نخست كه اختصاص به ممكنات دارد. به عبارت ديگر واجب تعالى 

 ردهماهيت مج
 ماهيتى است كه به شرط ال اعتبار شده است.

 ر. ك: اعتبارات ماهيت.

 ماهيت مخلوطه
 ء اعتبار شده است. ر. ك: اعتبارات ماهيت.ماهيتى است كه به شرط شى

 ماهيت مطلقه
 ماهيتى است كه ال بشرط اعتبار شده است.

 ر. ك: اعتبارات ماهيت.

 متاى حقيقى و متاى غير حقيقى
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متاى »داريم كه مخصوص يك حركت است و گنجايش حركت ديگرى را در كنار آن حركت ندارد؛ و اين همان « ىمت»ما يك 

م كه بگويينيز داريم كه عالوه بر آن حركت، ظرفيت حركت ديگرى را نيز دارد؛ مثل آن« متى»است. و يك « اول و حقيقى

كه گفتن آن جمله تنها يك دقيقه به طول ا در فالن ماه؛ با آنمن در فالن ساعت اين جمله را گفتم، يا در فالن روز گفتم، ي

 انجاميده است.

 متواترات
باشد و نيز احتمال خطا و متواترات قضايايى است كه در اثر اخبار گروه كثيرى از مردم كه توافقشان بر كذب محال مى

؛ مانند تصديق به نزول قرآن بر رسول گرامى اسالم اشتباه در همه آنها راه ندارد، انسان آنها را پذيرفته و باور كرده است

 )ص(.

 متواطى و مشكك
 اند: متواطى و مشكك.مفاهيم كلى را از نظر كيفيت صدق بر مصاديق، به دو دسته تقسيم كرده

 عف وباشد و افراد آن، تقدم و تأخر يا اولوّيت يا شدت و ضنواخت مىمتواطى، مفهومى است كه صدق آن بر همه افراد، يك

سان، بر همه مصاديقش به طور يك« جسم»يا اختالف ديگرى از اين قبيل در مصداقيت براى آن مفهوم ندارد؛ مثال مفهوم 

شود و هيچ جسمى نيست كه از نظر جسمّيت، مزّيتى بر جسم ديگر داشته باشد، هرچند هركدام از اجسام داراى حمل مى

 ضى ديگر دارند ولى از نظر صدق مفهوم جسم، تفاوتى با يكديگر ندارند.خواصى هستند و بعضى از آنها مزايايى بر بع

باشد و بعضى از آنها از نظر مصداقّيت براى آن اما مشكك، مفهومى است كه صدق آن بر افراد و مصاديقش، متفاوت مى

و مصداقيت خط يك  سان نيستندكه همه خطها در مصداق بودن براى طول، يكمفهوم، بر بعضى ديگر مزيت دارند. چنان

حمل  سان،مترى براى آن، بيش از مصداقيت خط يك سانتيمترى است. يا مثال مفهوم سياه بر همه مصاديقش به طور يك

 باشد.ها شديدتر از برخى ديگر مىشود و بعضى از سياهىنمى

 گاهى(چه -متى )
 آيد.آن پديد مىء از نسبتش به زمان و بودنش در متى عبارت است از هيئتى كه براى شى

هرحركتى، از آن جهت كه يك وجود سيال، ممتد و تدريجى دارد، داراى مقدار غير قاّرى است كه مخصوص به همان حركت 

 باشد.است، و با امتدادهاى غير قاّر ديگر حركات مغاير مى

ابل انطباق بر بعض ديگراند. ها قبنابراين، هرحركت خاص و مشخصى، يك زمان خاص و مشخصى دارد؛ اما بعضى از اين زمان

كنيم، همان زمان حركت زمين به دور خودش گيرى مىو زمان عمومى و مستمرى كه همه حركات را با مقايسه با آن، اندازه

ايم، و در مقايسه با اين زمان تقدم و تأخر و ها و حركات گوناگون قرار دادهاست. ما اين زمان را مقياسى براى سنجش زمان

گردد. براى حوادث و رويدادها، به لحاظ نسبتى كه به زمان دارند، هيئت خاصى ها معين مىو بلندى حركات و زمانكوتاهى 

 دهد.آيد، و اين هيئت همان مقوله متى را تشكيل مىپديد مى

 محسوسات
 كه:مانند تصديق به اينباشد، آن قضايايى است كه تصديق به آنها منوط به احساس مى

 اكنون هوا گرم است، و اين پارچه نرم است.

 محمول بالضميمه و خارج محمول
 مفاهيم عرضى به نوبه خود بر دو دسته
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شوند، و دسته دوم مفاهيمى است ناميده مى« خارج محمول»هايى است كه شوند: يك دسته مفاهيم و محمولتقسيم مى

 ند.باشمى« محمول بالضميمه»كه 

اى به طور كلى آن دسته از مفاهيم عرضى كه مبادى آنها داراى مابازاى مستقلى در خارج نيستند، و وجود منحاز و فى نفسه

شوند، هاى ذهنى و مقايسه اشياى خارجى با يكديگر از اشياء انتزاع و بر آنها حمل مىدر خارج ندارند، بلكه تنها در اثر تحليل

شوند. و در مقابل، آن دسته از مفاهيم عرضى كه مبادى آنها واجد مابازاى مستقل و وجود منحاز ناميده مى« خارج محمول»

 شوند.ناميده مى« محمول بالضميمه»شوند، اى هستند كه در خارج عارض بر موضوعاتشان مىو فى نفسه

آن نيازمند آن باشد كه چيزى بر اى باشد كه انتزاع آن از موضوع و حملش بر و به ديگر سخن: اگر مفهوم عرضى به گونه

آن را محمول  -كه طبعا اين وجود يك وجود لغيره خواهد بود -وجود موضوعش افزوده، و وجودى به آن ضميمه شود

 نامند؛ مانند عالم و شجاع نسبت به انسان.بالضميمه مى

 -كه دو وجود لغيره است -وجود شجاعتشود كه وجود علم و عالم و شجاع تنها در صورتى از انسان انتزاع و بر آن حمل مى

 توان اين مفاهيم را بر انسان حمل كرد.بر انسان عارض و به آن ضميمه گردد؛ و تا اين انضمام صورت نپذيرد، نمى

گونه نبود، و همان ذات موضوع براى انتزاع و حمل آن مفهوم بر آن كفايت كند، آن مفهوم عرضى اما اگر مفهوم عرضى اين

جا گردد؛ مانند آنشود، يعنى مفهومى است كه از ذات موضوع استخراج شده و بر آن حمل مىناميده مى« ولخارج محم»

 «.انسان ممكن است»و يا « عدد چهار زوج است»گوييم: كه مى

 شود دو حالت متصور است:و به بيان سوم: وقتى محمولى بر موضوعى حمل مى

واقعيت موضوع ندارد، يعنى در خارج هيچ نوع دوگانگى و كثرتى ميان موضوع و كه محمول واقعيتى جدا از حالت اول: اين

محمول برقرار نيست، و اين ذهن است كه با قدرت تجزيه و تحليلى كه دارد از يك واقعيت، مفاهيم گوناگونى را انتزاع كرده 

ان واحد است، امكان، معلوليت و وحدت، كند. مانند قضيه: انسان ممكن است، يا انسان معلول است، يا انسو بر آن حمل مى

كدام واقعيت جدا از واقعيت انسان ندارند، يعنى داراى مابازاى خارجى نيستند، بلكه فقط منشأ انتزاع دارند. و به بيان هيچ

 ديگر: خود يك مرتبه وجودى در خارج ندارند. اين دسته از محموالت را

 نامند.مى« خارج محمول»

طور كه محمول در ظرف تشكيل قضيه تصورى جدا از تصور موضوع دارد، كه عارض بر موضوع شده مانكه هحالت دوم: اين

شود، در خارج نيز واقعيتى جدا از واقعيت موضوع دارد، كه عارض بر موضوع شده و يك و حكم به اتحاد آن با موضوع مى

ست، يا خندان است. تعجب و خنده، هردو، در خارج كند. مانند قضيه: انسان متعجب انوع اتحاد و يگانگى با آن پيدا مى

 كنند.واقعيتى جدا از ذات انسان دارند كه به انسان ضميمه شده و آن را متصف به متعجب و خندان مى

ند: گويعالمه طباطبائى در نهاية الحكمه )مرحله پنجم، فصل چهارم( پس از ذكر اين بيان در معناى محمول بالضميمه مى

رأى مشهور فالسفه است ]و مبتنى بر اين عقيده است كه اعراض، وجودى جدا « محمول بالضميمه»ده براى تعريف يادش»

شود. اما اين مبنا غلط است و[ حقيقت آن است كه عرض از مراتب وجود جوهر از جوهر دارند كه به آن ملحق و ضميمه مى

 باشد.مى

 مراتب ثبوت
 ه مرتبه است:ثبوت همان تحقق و وجود است، و داراى س

باشد و تحقق دارد، حقيقت عينى وجود . ثبوت حقيقت عينى وجود: بنابر اصالت وجود، تنها چيزى كه باالصالة ثابت مى1

كه آن را از غير گرفته باشد، مانند سفيدى رنگ كه ذاتى آن است. ثبوت حقيقت عينى وجود، يك ثبوت ذاتى است نه آن
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كه داراى ونه مغايرتى ميان وجود و ثبوت نيست و وجود، عين ثبوت و تحقق است نه آنگباشد. بلكه بايد گفت كه هيچمى

 ثبوت و تحقق باشد.

ى گوييم: انسان هست، سفيدكه مىدهيم، چنان. ثبوت ماهيت: دومين مرتبه ثبوت، ثبوتى است كه به ماهيت نسبت مى2

 ن.و سياهى هستند، جواهر و اعراض در خارج تحقق دارند و مانند آ

ماهيت گرچه يك امر اعتبارى است و حقيقتا ثبوت و تحققى ندارد، اما چون انعكاس وجودهاى خارجى براى ذهن است، 

كند. به ديگر سخن: آنچه حقيقتا در خارج هست و تحقق دارد وجود حسن عقل نوعى ثبوت و تحقق را براى آن اعتبار مى

روى عقل ناچار يابند، و از اينقالب ماهيت انسان در ذهن انعكاس مىو وجود حسين و مانند آن است، اما اين وجودها در 

 شود كه بگويد:مى

 انسان هم در خارج هست و تحقق دارد.

 درست مانند تكه كاغذى كه به شكل مربع بريده شده است. آنچه در خارج هست يك

يز ديگرى وجود ندارد، ولى چون اين تكه باشد و در خارج جز يك تكه كاغذ چتكه كاغذى است كه از چهار طرف محدود مى

كند كه گويد كاغذ در خارج موجود است، حكم مىكه مىكند، عقل عالوه بر آنكاغذ در قالب مربع براى ذهن جلوه مى

 مربع نيز در خارج تحقق دارد. نسبت ماهيت به وجود چيزى شبيه نسبت مربع به آن تكه كاغذ است.

، مانند علّيت، امكان، وجوب -: سومين مرتبه از ثبوت، ثبوتى است كه به مفاهيم اعتبارى. ثبوت مفاهيم اعتبارى عقلى3

 دهيم.نسبت مى -وحدت، كثرت، قوه و فعل

مفاهيم اعتبارى عقلى در برابر مفاهيم ماهوى قرار دارند. اين دسته از مفاهيم بر خالف مفاهيم ماهوى به طور خودكار از 

ل با نوعى فعاليت و مقايسه براى حكايت از روابط ميان واقعيات خارجى و نحوه وجودشان، شوند بلكه عقخارج گرفته نمى

 سازد.اين مفاهيم را مى

باشند، اما ثبوت آنها به وسيله ثبوت مصاديق و منشأ انتزاع آنها است. مفاهيم اعتبارى نيز داراى نوعى از ثبوت و تحقق مى

ارد فقط وجود آتش و وجود حرارت است كه منشأ انتزاع مفهوم علت و معلول در مثال باال آنچه واقعا در خارج تحقق د

ء چهارمى به نام معلول ثبوتى مستقل و جداگانه براى خود ندارند. باشند. و غير از آن دو، چيز سومى به نام علت و شىمى

را براى مفهوم علت و معلول اعتبار  ولى عقل براى حكايت از خارج و بيان نحوه ارتباط واقعيات خارجى، نوعى ثبوت و تحقق

كرد با اين تفاوت كه ماهيات بيانگر ذات و ذاتيات مصاديق خود هستند و در گونه كه براى ماهيت اعتبار مىكند، همانمى

اند ولى مفاهيم اعتبارى عقلى حاكى از نحوه وجود مصاديق خود و بيانگر ارتباطات وجودى آنها با حّد ذات آنها اخذ شده

 باشند.كديگر مىي

شوند، اما مفهوم آتش كه يك مفهوم ماهوى است ء اطالق مىدر همان مثال باال، مفهوم آتش و مفهوم علت هردو بر يك شى

 ء خارجىكند، ولى مفهوم علت تنها رابطه خاص آن شىسازد و حقيقت آن را براى ما تبيين مىء را منعكس مىذات آن شى

 كند.ارت را حكايت مىبا يك پديده ديگر يعنى حر

 مسافت حركت
مسافت حركت، يا ما فيه الحركة، همان بستر و مجراى حركت است؛ همان كانالى است كه متحرك با حركت خود در آن 

كند، متحرك همان جسم گياه است، و مسافت حركت، كميت اين جسم پيمايد. وقتى گياه رشد مىكند، و آن را مىگذر مى

 آغاز ايناست. فرض كنيد در 

ترى ممتر. در اين صورت مبدأ حركت، طول يك سانتىمتر است، و در پايان حركت صد سانتىحركت، طول گياه يك سانتى

مترى، و مسافت حركت، ميان اين دو حّد است. جسم مورد نظر در اين حركت، در كميت و منتهاى حركت، طول صد سانتى
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دهد و اى است، و بالفاصله آن كميت را از دست مىداراى كميت ويژه و هرلحظه« آن»كند، يعنى هر خودش حركت مى

گيرد. پس در اين مثال مسافت حركت، يعنى مجرا و كانال حركت و آن چيزى كه متحرك آن را كميت ديگرى به خود مى

كه رشد  كند، يعنى حركت كّمى دارد، با جسمىپيمايد، همان مقوله كميت است. تفاوت ميان جسمى كه رشد مىمى

كند، يعنى همواره يك فرد كند، يعنى حركت كّمى ندارد، در آن است كه جسم دوم با گذشت زمان كميتش تغيير نمىنمى

دارد؛ اما جسم نخست يك فرد خاص از كميت را در خود و يك نوع از مقوله كميت را واجد است، و همان را در خود نگه مى

 آورد.دهد و فرد ديگرى را به دست مىميت را از دست مىدارد، بلكه همواره فردى از كنگه نمى

حركت « ب»به مكان « الف»تر براى مسافت حركت، حركت مكانى است. وقتى جسم از مكان مثال ديگر: مثال روشن

در مكان خاصى قرار دارد، و « آن»كند، متحرك در هرلحظه و هر كند، و يك فاصله يك مترى را در يك دقيقه طى مىمى

اى قرار دارد و نسبت در نقطه« آن»كند، و در هر گردد؛ يعنى أين آن همواره تغيير مىبت مكانى خاصى را واجد مىنس

شود، و مسافت حركت است، در گيرد. بنابراين، چيزى كه حركت درش واقع مىمكانى خاصى )أين خاصى( را به خود مى

 واقع همان مقوله أين است.

گرايد، مسافت حركت همان رنگ همين قرار است. وقتى رنگ سيب از سبزى به سرخى مى در حركت كيفى نيز قضيه از

رسد، مسافت حركت همان كيف ملموس است. و ء از صفر به صد مىاست كه يك نوع كيف است. و وقتى حرارت شى

ان مقوله وضع شود، مسافت حركتش همچرخد، و دائما وضع خاصى را واجد مىچنين هرگاه جسمى به دور خود مىهم

 است.

ء است؛ دهد، مسافت حركت همان جوهر شىء حركت جوهرى دارد، و در ذاتش تحول روى مىو نهايتا در جايى كه شى

 جا مسافت حركت مقوله جوهر است.گردد. در اينگاه حيوان و سپس انسان مىشود، و آنمانند خاك كه نبات مى

 اگر كمى بيشتر دقت كنيم، به اين نتيجه

شود. و اين وجود، چون رسيم كه: مسافت حركت در واقع آن وجود متصل و سيالى است كه بر موضوع حركت جارى مىىم

شود؛ اما از سوى ديگر، چون يك وجود يك وجود امكانى و محدود است، الجرم داراى ماهيت است، و ماهيت از آن انتزاع مى

كى و داراى مراتب مختلف است اگر از همه مراتب آن يك ماهيت و به ديگر سخن، يك وجود تشكي -متغير و متحول است

اش وقوع تشكيك در ماهيت خواهد بود؛ يعنى يك ماهيت واحد در يك نوع خاص از يك مقوله( انتزاع شود، الزمه -خاص )

 طول حركت بر چيزى كه داراى شدت و ضعف، و زيادت و نقصان است، صدق خواهد كرد، و اين محال است.

يك « آن»شود كه اين وجود سيال و گذرا در هرمقطع از حركت، داراى يك ماهيت ويژه است، و در هر جا دانسته مىاز اين

 اى هستند كه هيچ قرار و ثباتى ندارند.شود و اين انواع به گونهنوع خاص از مقوله، از آن انتزاع مى

 مساوق
ز جهت مصداق برابر باشند و هم حيثيت و هم جهت صدقشان رود كه دو مفهوم هم ادر جايى به كار مى« مساوق»تعبير 

باشد؛ مثال مفهوم ناطق و مفهوم ضاحك بالقوه، مساوى يكديگرند، مى« مساوى»اخّص از « مساوق»روى يكى باشد. و از اين

ا حيثيت د، زيريكديگر نيستن« مساوق»اى ناطق است، ولى اين دو مفهوم زيرا هرناطقى، ضاحك بالقوه است و هرضاحك بالقوه

صدقشان تفاوت دارد، و به عبارت ديگر انسان، از آن جهت كه ناطق است ضاحك نيست، و از آن جهت كه ضاحك است، 

 دهند.ناطق نيست، اين دو امر دو حيثيت مختلف را در انسان تشكيل مى

 مضاف حقيقى و مضاف مشهورى
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مضاف »اضافه، يعنى هيئت حاصل از نسبت متكرر است، و به آن شود و مقصود از آن خود مقوله گاهى مضاف اطالق مى

ز شود و مراد اگردد. و گاهى مضاف استعمال مىجا كه مضاف بر خود بااليى و پايين اطالق مىگويند. مانند آنمى« حقيقى

شود؛ گفته مى« مضاف مشهورى»باشد، و در اين صورت به آن آن معروض و موضوع اضافه، و يا مجموع موضوع و عرض مى

 شود.جا كه مضاف بر سقف به لحاظ نسبت متكررى كه با سطح دارد، اطالق مىمانند آن

پندارند آنچه مثال مضاف به برادر است، همان نامند آن است كه توده مردم مىكه قسم اخير را مضاف مشهورى مىدليل اين

 انسانى است كه متلبس به برادرى است، در حالى كه

و طرف در حقيقت از آن خود اضافه است. در مورد پدرى و فرزندى نيز قضيه از همين قرار است. اضافه در حقيقت تعلق از د

پندارند كه اضافه ميان باشد، و مضاف حقيقى همان ابوت و بنوت است، اما توده مردم مىميان پدرى و فرزندى برقرار مى

 باشد.، برقرار مىشخصى كه متصف به ابوت و شخصى كه متصف به بنوت است

 معدوم مطلق
ء در هيچ وعايى تحقق نداشته باشد، نه در ذهن و نه در خارج، نه در گذشته و نه در حال و نه در آينده، در اين هرگاه شى

 صورت معدوم مطلق خواهد بود.

 معقوالت اوليه
باشند گرچه اين وجود فى فى نفسه مىباشند، يعنى در خارج داراى وجود مفاهيمى هستند كه داراى مابازاى خارجى مى

نفسه، متعلق به غير و براى غير بوده باشد، مانند گرما و سرما كه هريك داراى وجود خاص خود هستند و مابازاى خارجى 

سازد. كليه شود و آن را گرم مىدارند؛ مثال گرمى يك جسم، چيزى است غير خود آن جسم كه در خارج بر آن عارض مى

يعنى وصف براى اشياى خارجى  -وى از اين قبيل هستند. اين دسته از مفاهيم هم اتصافشان خارجى استمفاهيم ماه

 شوند.و هم عروضشان خارجى است يعنى در خارج عارض بر موضوعشان مى -هستند

 معقوالت ثانيه فلسفى
به وجود موضوعشان. اين دسته از مفاهيمى هستند كه مابازاى خارجى و وجود فى نفسه و مستقلى ندارند، بلكه موجودند 

شوند و وجودى جدا از وجود منشأ انتزاعشان ندارند. مفاهيم، مفاهيمى هستند كه با تحليل عقلى از امور خارجى انتزاع مى

چنين نيست كه « حرارت معلول آتش است.»و « آتش علت حرارت است»شود: مانند مفهوم علت و معلول. وقتى گفته مى

آتش و حرارت، دو چيز ديگر هم وجود داشته باشد به نام علت و معلول كه مجموعا بشوند چهار چيز. بلكه  در خارج غير از

شود و بر آن آنچه در خارج است همان آتش است كه به لحاظ رابطه خاصى كه با حرارت دارد، مفهوم علت از آن انتزاع مى

ت، اما چنين نيست كه يك وجود فى نفسه و مستقل داشته گردد. بنابراين، علت گرچه وصف براى آتش خارجى اسحمل مى

باشد كه در خارج عارض بر آتش شده باشد و به اصطالح عروضش خارجى باشد. بلكه اين ذهن است كه اين وصف را انتزاع 

 كند. كليه مفاهيم فلسفى ازكند و بر آتش حمل مىمى

 اين قبيل هستند.

 معقوالت ثانيه منطقى
باشند. مانند مفهوم كلى، جزيى، ه وصف براى امور ذهنى بوده و هرگز قابل حمل بر امور خارجى نمىمفاهيمى هستند ك

 ء خارجى ازمعّرف، حجت، قضيه و به طور كلى همه مفاهيم منطقى. مثال: كّلى، مفهومى است كه هرگز وصف براى يك شى

كه مصاديقش فقط در ذهن موجود است و نه در  شود، و به عبارت ديگر: مفهومى استآن جهت كه خارجى است واقع نمى

 گاه كه در خارج است.شود نه آنخارج. ماهيت انسان وقتى در ذهن بيايد مصداق كلى و موصوف به كليت مى
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بنابراين، معقوالت ثانيه منطقى، مفاهيمى هستند كه اتصافشان ذهنى است، يعنى وصف براى مفاهيم ذهنى هستند نه امور 

و البته هرچه اتصافش ذهنى باشد عروضش نيز الجرم ذهنى خواهد بود، يعنى در ذهن عارض بر موضوع  عينى و خارجى،

 شود نه در خارج، چرا كه معنا ندارد وقتى موضوع، يك امر ذهنى است وصف در خارج بر آن عارض شود.خود مى

 معلوم بالذات و معلوم بالعرض
شود، نه در علم حضورى؛ و بيانش آن است كه: در ر علم حصولى مطرح مىتفكيك ميان معلوم بالذات و معلوم بالعرض، د

ء نزد عالم حضور ء و وجود عينى آن يكى است، چرا كه در اين علم، همان واقعيت خارجى شىعلم حضورى وجود علمى شى

آيد، ء نزد عالم حاضر مىء غير از وجود عينى و خارجى آن است؛ و آنچه از شىيابد؛ اما در علم حصولى، وجود علمى شىمى

آيد، صورت ادراكيى است ء است، نه هويت خارجى آن. و به ديگر سخن: آنچه نزد عالم حاضر مىهمان مفهوم و ماهيت شى

معلوم »ء خارجى ، و آن شى«معلوم بالذات»دهد. اين صورت ادراكى، ء خارجى است، و آن را نشان مىكه حاكى از شى

 .شودخوانده مى« بالعرض

هاى ادراكيى از اين اشياء در كنيم، صورتنگريم و در و ديوار و ميز و صندلى را مشاهده مىمثال وقتى به اطراف خود مى

هاى ادراكى، واقعيت و هويتشان، يك هويت علمى است؛ و لذا ذاتا معلوم ما هستند، شوند. اين صورتصفحه نفس ما ايجاد مى

هستند، و كاشف از اشياء بيرون « ديگرنما»هاى ادراكى آن است كه اما ويژگى اين صورتروند. و معلوم بالذات به شمار مى

 معلوم»باشند. آن اشياء بيرونى، يعنى همان در و ديوار و ميز و صندلى خارجى را از خود مى

شد. بانها برقرار مىنامند. كاشف بودن اين صور از آن اشياء به خاطر اتحاد و يگانگى ماهويى است كه ميان آمى« بالعرض

شود كه علم ما به آن صور، علم به آن اشياء خارجى محسوب شود؛ در حالى كه آنچه واقعا معلوم ماست، اين رابطه باعث مى

 همان صور است، و ال غير.

 [باهمى -معيت ]
دم ع»د. معيت عبارت است از معيت در واقع در برابر تقدم و تأخر قرار دارد، و نسبت به آن دو، يك معناى سلبى و عدمى دار

يح باشد. توضبنابراين معيت، عدم ملكه تقدم و تأخر مى«. اختالف دو امر در معنايى كه شأنيت اختالف در آن معنا را دارند

كه: اگر الف و ب در يك امر با هم مشترك بودند، و هردو نسبت خاصى به يك مبدأ مفروض داشتند )ما به االشتراك(، و در اين

حال كه شأنيت و قابليت اختالف در اين امر مشترك را دارند، اما فى الواقع اختالفى با هم از اين جهت نداشتند، در عين 

خواهند بود. مانند دو حادثه كه در يك زمان واحد رخ « معان»اين صورت نسبت ميان آن دو، نسبت معيت بوده، و آن دو 

باشد، در عين حال كه سان مىيگر ندارند، و قرب و بعدشان از مبدأ زمان يكيك تقدم و تأخر زمانى بر يكددهند، كه هيچمى

شود جا گفته مىمند هستند و لذا صالحيت آن را دارند كه تقدم و تأخر زمانى بر يكديگر داشته باشند. در اينهردو زمان

 كه اين دو حادثه معيت زمانى با هم دارند.

گردد، ء به تنهايى موجب اتصاف آنها به معيت زمانى نمىتقدم و تأخر زمانى از دو شى شود كه مثال سلبجا دانسته مىاز اين

ء صالحيت اتصاف به تقدم و تأخر زمانى را نيز داشته باشند؛ و لذا ميان مجردات معيت بلكه بايد عالوه بر آن، آن دو شى

 باشد، اگرچه تقدم و تأخر زمانى نيز با هم ندارند.زمانى برقرار نمى

 مفاهيم اعتبارى
مفاهيم اعتبارى، برخالف مفاهيم حقيقى، مفاهيمى غير ماهوى هستند، و اين قابليت را ندارند كه هم در ذهن بيايند و هم 

در خارج موجود شوند. در مورد اين مفاهيم ميان مفهوم و مصداق عينيت برقرار نيست، و حملشان بر مصاديقشان بسان 
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كه يك تطابق ذاتى ميانشان برقرار باشد، و از طريق مفهوم بتوان به حقيقت مصداق راه حمل ماهيت بر افرادش نيست، 

 اند:نامند، كه خود بر دو دستهنيز مى« معقوالت ثانوى»يافت. اين دسته از مفاهيم را 

 . مفاهيمى كه حيثيت مصداقشان حيثيت1

ى هستند كه عين واقعيت و عين ترتب آثار هستند، در خارج بودن و منشأ آثار خارجى بودن است؛ و به ديگر سخن: امور

برخالف ماهيت كه نسبت به خارجيت و منشئيت براى آثار ال بشرط و ال اقتضاء است؛ به ديگر سخن، اين امور نسبت به 

و صفات حقيقى وجود، كه در خارج عين « وجود»ء هستند، گرچه اين تعبير نيز چندان دقيق نيست. خارجيت بشرط شى

. اندهاى ذهنى است، مانند وحدت، فعليت و وجوب، از اين قبيلهستند و كثرت و اختالفشان تنها در ظرف تحليلوجود 

شوند، زيرا حيثيت ذهن، همان حيثيت عدم ترتب آثار خارجى است، و لذا ورود چنين امورى هرگز به عينه وارد ذهن نمى

ثر، در عين حال كه يك امر خارجى و منشأ اثر است، ذهنى و فاقد آنها در ذهن مستلزم آن است كه يك امر خارجى و منشأ ا

 نامند.نيز مى« معقوالت ثانوى فلسفى»باشد. اين دسته از مفاهيم را اثر گردد؛ و اين انقالب در ذات است، و محال مى

كه تحقق آنها در  . مفاهيمى كه حيثيت مصداقشان، بودن در ذهن است؛ و لذا محال است كه در خارج تحقق يابند؛ چرا2

خارج مستلزم آن است كه امرى كه ذاتا فاقد آثار خارجى است، واجد آثار خارجى شود؛ و اين انقالب در ذات است، و محال 

نامند. معقوالت منطقى در واقع وصف براى امور ذهنى هستند مى« معقوالت ثانوى منطقى»باشد. اين دسته از مفاهيم را مى

باشند. مانند: عكس مستوى، قضيه، حجت، معرف، كّلى، برهان، تمثيل و ديگر مفاهيم مور خارجى نمىو هرگز قابل حمل بر ا

 منطقى. به ديگر سخن:

 باشد.مصاديق اين مفاهيم هميشه مفهوم از آن جهت كه مفهوم است، مى

 اصطالحات ديگرى نيز دارد، از جمله:« اعتبارى»

أ بودن بالذات براى آثار. بنابراين اصطالح، اعتبارى چيزى است كه تحققش و . اعتباريات در برابر اصالت به معناى منش1

 منشأ آثار بودنش بالعرض است، در برابر اصيل كه تحقق و منشأ آثار بودنش بالذات است.

 باشد؛ درست به عكس اصطالح پيشين.ماهيت در اين اصطالح، يك امر اعتبارى است، ولى وجود يك امر اصيل مى

ى به معناى آنچه وجود فى نفسه ندارد، يعنى وجودش يك وجود رابط و فى غيره است؛ در برابر آنچه از وجود فى . اعتبار2

 امورى ها و روابطاش، لنفسه باشد يا لغيره. بنابراين اصطالح، همه نسبتكه وجود فى نفسهنفسه برخوردار است، اعم از آن

 اعتبارى هستند، در برابر جواهر و اعراض.

يابى به اهداف و اغراض عملى در جامعه، بر يك سرى موضوعات خاص حمل و بر آنها مفاهيمى كه صرفا براى دست. 3

اگر بر سر انسان يا حيوان، كه مصاديق حقيقى آن است، اطالق شود، يك مفهوم حقيقى « رأس»شوند. مثال مفهوم تطبيق مى

اى براى يك سرى اعتبارات و قراردادهاى ديگر اطالق شود، يك نشانهاست؛ اما اگر بر يك فرد از انسان، به عنوان عالمت و 

، چون ديگران بايد از او تبعيت كنند، و سمت فرماندهى دارد، «زيد رئيس است»مفهوم اعتبارى خواهد بود. مثال اگر بگوييم 

ها تكوينا برقرار است، ميان او و خالصه همان روابطى كه ميان سر انسان و ساير اندام -و بر افراد ديگر مسلط و حاكم است

 اين قضيه، يك قضيه اعتبارى خواهد بود. -باشداعتبار( برقرار مى -و ساير افراد بر حسب قرارداد و مواضعه )

 -يا تصديقى -مانند رياست، مالكيت و زوجيت -شود كه اعتبارى، در اين اصطالح، يك معناى تصورىجا دانسته مىاز اين

است كه در وراى ظرف عمل تحقق ندارد؛ مثال رياست اعتبارى تحققش  -است، من مالك اين كتاب هستممانند زيد رئيس 

به آن است كه رئيس در شئون ديگران تصرف كند، و ديگران به فرامين وى گردن نهند. و به ديگر سخن: اين معانى از 

 اند، و واقعيتى وراى اين تطابق ندارند.افق كردهمشهورات بالمعنى االخص هستند، يعنى مفاهيمى هستند كه عقال بر آن تو

 مفاهيم حقيقى
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تواند در ذهن تحقق يابد؛ يعنى گاهى يك تواند در خارج موجود شود، و هم مىمفهوم حقيقى، مفهومى است كه هم مى

آب و آتش و  باشد؛ مانند مفهومموجود خارجى است كه منشأ آثار است، و گاهى يك موجود ذهنى است كه فاقد آثار مى

د؛ سان باشانسان و سفيدى و سياهى. الزمه ويژگى يادشده آن است كه نسبت چنين مفاهيمى به وجود خارجى و عدم يك

با  دانيم امر ال بشرطكه مىو به ديگر سخن: چنين امرى نسبت به ترتب آثار و عدم ترتب آثار ال بشرط خواهد بود؛ و چنان

 توان گفت:رو، مىتواند به عينه حضور داشته باشد. از اينشرايط مختلف مى شود، و درقيود گوناگون جمع مى

يابد، همان است كه شوند و هم در خارج؛ و آنچه از آنها در ذهن تحقق مىمفاهيمى مانند انسان، هم در ذهن موجود مى

ء ء دقيقا همان شىاشد؛ و علم به شىبگردد. و بنابراين، يك نوع عينيت ميان مفهوم و مصداق برقرار مىدر خارج موجود مى

 دهد،را به ما نشان مى

 اند.سازد. و از اين روست كه اين مفاهيم را علم حقيقى ناميدهو ذاتش را براى ما مكشوف مى

است؛ البته ماهيت به حمل شايع، يعنى مفاهيمى « ماهيت»شود، همان نيز گفته مى« معقول اولى»مفهوم حقيقى، كه به آن 

 :مانند

سياهى، سفيدى، سنگ، چوب و نظاير آن؛ نه ماهيت به حمل اولى كه خودش يك مفهوم اعتبارى و در شمار معقوالت ثانوى 

 است.

 گانهمقوالت ده
ت باشد؛ البته موجودادار مىبندى عام و فراگير نسبت به همه موجودات ماهيتگانه در واقع بيانگر يك تقسيممقوالت ده

باشند؛ خواه در خارج نيز مركب باشند يا بسيط باشند. بنابراين، هرموجود ممكنى داراى جنس و فصل مىدارى كه ماهيت

اى را در اين دستگاه گردد، و جايگاه ويژهكه داراى ماهيتى مركب از جنس و فصل است، در يكى از اين مقوالت مندرج مى

 دهد.عظيم ارسطويى به خود اختصاص مى

باشند؛ چرا كه اگر مركب باشند بايد جنس ديگرى فوق آنها، وجود و فصل نيستند، بلكه بسيط مىمقوالت مركب از جنس 

داشته باشد؛ در حالى كه بنابر فرض، جنسى باالتر از مقوالت و فوق آنها نيست. بنابراين، امورى كه به عنوان تعريف هريك 

 رسم( است. -ء به كمك لوازم آن )بلكه از نوع تعريف شى كدام تعريف حّدى آنها نيست؛شود، هيچاز اين مقوالت آورده مى

مقوالت كامال مباين از يكديگرند و تمايزشان به تمام ذات بسيطشان است، زيرا اگر تمايزشان به جزء ذاتشان باشد، بايد در 

 داشته باشد. و كه همان جنس است، وجود« مشترك ذاتى»بايست ميان آنها جزء ديگر ذات با هم مشترك باشند؛ يعنى مى

 در اين صورت، جنسى باالتر از آنها وجود خواهد داشت؛ در حالى كه طبق فرض، جنسى باالتر از آنها نيست.

 تواند همتواند هم جوهر باشد و هم كم، و نيز نمىء واحد نمىتواند شد. يعنى شىيك ماهيت تنها در يك مقوله مندرج مى

اى از اجناس اخذ اى بدين معناست كه در آن ماهيت سلسلهاج يك ماهيت در مقولهكم باشد و هم كيف و هكذا. زيرا اندر

 اش آن است كهگردد. حال اگر يك ماهيت در دو مقوله يا بيشتر مندرج باشد، الزمهنشده است كه به آن مقوله منتهى مى

 يك ماهيت در عين حال كه يك ماهيت است، چند ماهيت باشد، و اين محال است.

 آيد، آن است كه هرمعنايى كه در بيش از يك مقولهاى كه از نكته پيشين به دست مىنتيجه

اى كه بر آن باشد؛ چرا كه اگر در مقولهاى مندرج نمىيافت شود، اساسا يك معنا و مفهوم ماهوى نيست، و در هيچ مقوله

حال است؛ مثال حركت هم در مقوله أين كند، مندرج باشد، داراى دو يا چند جنس متباين خواهد بود، و اين مصدق مى

است، هم در مقوله كيف و هم در مقوله جوهر، ... يعنى هم حركت مكانى داريم، هم حركت كيفى داريم و هم حركت 

 باشد.اى مندرج نمىدهد كه حركت يك مفهوم ماهوى نيست، و تحت هيچ مقولهجوهرى، و اين نشان مى
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اى ء، يك مفهوم ماهوى نيست، و در هيچ مقولهو هم بر ممكن، مانند مفهوم شىكند مفهومى كه هم بر واجب صدق مى

 شود، از سنخ ماهيت نيست.شود، زيرا واجب تعالى ماهيت ندارد، و در نتيجه آنچه بر او حمل مىمندرج نمى

 بند.ياا اندراج نمىاند، و تحت هيچ يك آنهبندى مقوالت بيرونماهيت بسيط، مانند فصول جوهرى و نوع مفرد از تقسيم

كدام ماهيت شوند، زيرا واجب و ممتنع هيچكدام واقع نمىاند، و تحت هيچواجب و ممتنع، هردو، از قلمرو مقوالت بيرون

 اند.البته به دو مالك كامال مغاير در حالى كه مقوالت ماهيات جنسى -ندارند

، مانند: امكان، حدوث، عليت، معلوليت، وحدت و كثرت، در روندبه طور كلى مفاهيمى كه از معقوالت ثانيه به شمار مى

بندى تنها درباره معقوالت اوليه، كه همان مفاهيم ماهوى است، جارى بندى مقوالت، جايگاهى ندارند، زيرا اين تقسيمطبقه

 باشد.مى

 مقوله
جا كه در تعريف رود؛ مثال آنبه كار مى« محمول»است؛ و در منطق به معناى « گفته شده»در لغت به معناى « مقول»

 شود:ماهيت گفته مى

جا كه در تعريف جنس گفته است. و يا آن« ما يحمل»همان « ما يقال»مقصود از « الماهية ما يقال فى جواب ما هو»

 است.« محمول»همان « مقول»مقصود از « الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقايق فى جواب ما هو»شود: مى

جنس عاليى »عبارت است از: « مقوله»در اصطالح منطق و فلسفه معناى خاصى نيز دارد. در اين معناى خاص « مقوله» اما

اند كه به حمل ذاتى بر مصاديق خود حمل و چنين جنسى را از آن رو مقوله ناميده«. كه باالتر از آن جنس ديگرى نيست

 باشد.اى است كه هيچ مفهومى، محمول ذاتى آن نمىبه گونهمحمول ذاتى موضوع خود است(، ولى خودش  -شود )مى

، جدل( مطرح ساخت -« )طوبيقا»مقوالت( و نيز در كتاب  -« )قاطيغورياس»را نخستين بار ارسطو در كتاب « مقوالت»بحث 

 فه راه يافت،جا شمار آنها را به ده رساند. و پس از آن در ديگر كتب منطق مطرح گشت، و سپس از منطق به فلسو در آن

 و در ميان حكماى مشاء شايع گشت.

 مكان
ء عبارت است از مقدارى از حجم جهان كه مساوى با حجم جسم منسوب به مكان باشد، از آن جهت مكان حقيقى هرشى

 كه در آن گنجيده است. ر. ك: أين.

 ملكه و عدم ملكه
 گردد، و وجودشقابليت اتصاف به آن را دارد عارض مىمقصود از ملكه يك وصف وجودى است كه بر موضوعى كه صالحيت و 

باشد؛ مانند علم، بينايى و شنوايى. و عدم ملكه عبارت است از نبود آن امر وجودى در آن موضوع، مانند: براى آن موضوع مى

 جهل، كورى و كرى.

 عتبر نيست، اما در عدم و ملكه اينتفاوت ميان تقابل عدم و ملكه با تقابل تناقض در آن است كه در تناقض موضوع قابل م

كه نقيض عالم است، در آن است كه جاهل « العالم»شود؛ مثال فرق ميان جاهل كه عدم ملكه عالم است، با قيد اعتبار مى

شود كه صالحيت اتصاف به علم را دارد، اما بالفعل متصف به علم نيست؛ برخالف مفهوم ال عالم تنها بر چيزى اطالق مى

گردد، خواه صالحيت عالم شدن را داشته باشد يا نداشته باشد. بنابراين، ديوار رچيزى كه فاقد علم باشد اطالق مىكه بر ه

طور كه جمعشان عدم و ملكه كه اگرچه جمع جاهل نيست، اما ال عالم هست. و به همين دليل است كه متناقضين همان

 باشد.شوند، اما رفعشان ممكن مىنمى

 ه حقيقى و مشهورىملكه و عدم ملك
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معتبر است. اما در تعيين اين موضوع قابل اختالف نظر وجود دارد؛ و همين اختالف « موضوع قابل»در مورد عدم و ملكه، 

 مطرح شود.« عدم و ملكه مشهورى»و « عدم و ملكه حقيقى»نظر موجب گشته است دو اصطالح 

ه، اّوال: اعم از طبيعت شخصيه، و نوعيه و جنسيه است، و ثانيا: توضيح مطلب آن است كه غالب حكما بر آنند كه موضوع ملك

شود، با باشد. و از اين رو، فقدان بينايى در عقرب، كورى و عدم ملكه محسوب مىآن طبيعت مقيد به وقت خاصى نمى

، صالحيت انكه طبيعت شخصى و بلكه طبيعت نوعى عقرب قابليت بينايى ندارد؛ اما چون طبيعت جنسى آن، يعنى حيوآن

 اتصاف به بينايى دارد،

دن( پسر ريش بوبى -توان مرودت )توان گفت: عقرب، به اعتبار حيوان بودنش، صالحيت و قابليت بينايى دارد، و نيز مىمى

اش را ندارد؛ اما كه پسر در آن وقت خاص قابليت رويش مو بر چهرهقبل از زمان بلوغش را عدم ملكه به شمار آورد، با آن

 كه انسان است، يك موضوعتوان پسر را به اعتبار ايناش را دارد، مىون انسان به طور كلى قابليت براى رويش مو بر چهرهچ

 دار شدن به شمار آورد.قابل براى لحيه

 شود.حال اگر موضوع ملكه را با اين وسعت در نظر بگيريم، عدم و ملكه، عدم و ملكه حقيقى خوانده مى

ب عدم و ملكه آن است كه موضوع ملكه را بايد اّوال طبيعت شخصى در نظر گرفت، و ثانيا آن را مقيد به نظر ديگر در با

وقت اتصاف كرد. بنابراين نظر، اگر موضوع در همان وقتى كه فاقد يك وصف وجودى است، صالحيت براى اتصاف به آن 

ر غير اين صورت ميان آنها تقابل عدم و ملكه برقرار باشد؛ و دوصف وجودى را داشته باشد، فقدان آن وصف، عدم ملكه مى

 شود.نخواهد بود. اگر اين قيود را در موضوع معتبر بدانيم عدم و ملكه، عدم و ملكه مشهورى خوانده مى

تر از دايره عدم و ملكه حقيقى است؛ زيرا فقدان در مواردى چون روشن است كه دايره عدم و ملكه مشهورى بسى ضيق

ايى در عقرب و نيز در كسى كه اكمه است و فقدان ريش در جوان نابالغ عدم ملكه حقيقى است، اما عدم ملكه فقدان بين

 مشهورى نيست.

 موضوع حركت
دهد. و به ديگر سخن: موضوع حركت گردد، و بدان وصف مىموضوع حركت همان امر ثابتى است كه حركت بر آن جارى مى

پذيرد. در حركت عرضى، موضوع حركت همان كند، و آن را مىتحرك همان چيزى است كه حركت را در خود قبول مىيا م

 هاىيابد. و جامههاى گوناگون مىها و منزلتشود و با حفظ ثبات خود حالتء است كه صفاتش عوض نمىجوهر و ذات شى

افتد )حركت در مكان(، زمين كه بر نند سنگى كه بر زمين مىما -كند. در انواع گوناگون حركت عرضىمتفاوت بر تن مى

گردد شود )حركت در كيف( و نهال ضعيفى كه درخت تنومندى مىچرخد )حركت در وضع(، آب كه گرم مىمحور خود مى

 شودهايى كه حركت در آنها واقع مىكند. بستر و مقولهمتحركى داريم كه در بسترى حركت مى -)حركت در كم(

كند؛ و يا چون ع، مكان، كم و كيف( به منزله راهروهايى است كه متحرك )موضوع حركت( از ميان آنها عبور مى)وض

كند؛ مثال گرم شدن تدريجى هايى است كه متحرك آنها را به طور متصل و مستمر، يكى به دنبال ديگرى، بر تن مىجامه

 پوشد.ه نوينى از گرما )مقوله كيف( به تن مىآب بدين معناست كه چيزى به نام آب )جوهر آب( هردم جام

اى دانست كه قوه محض است، توان همان مادهاين در مورد حركت عرضى بود، اما در حركت جوهرى، موضوع حركت را مى

پذيرد و با آنها متحد هاى نوعى را يكى پس از ديگرى مىو فعليتى جز قوه بودن ندارد. اين ماده جوهرى است كه صورت

 ماند.گردد، و بسان امر ثابتى است كه در همه مقاطع حركت محفوظ مىمى

 توان گفت:شود كه موضوع حركت در حركت جوهرى نفس حركت است؛ و به يك اعتبار مىاما با دقت در مسئله دانسته مى

 حركت جوهرى موضوع ندارد. اين نظر نهايى عالمه طباطبائى در باب موضوع حركت جوهرى است.
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 لمموضوع ع
 كند.وگو مىشود، گفتموضوع يك علم، چيزى است كه آن علم از امورى كه بدون واسطه بر آن عارض مى

 فرمايند:باره مىدر اين -عليه الرحمه -استاد مطهرى

 موضوع كّل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه»اند اين است عبارتى كه منطقيين و فالسفه در تعريف موضوع علم به كار برده

 كند.يعنى موضوع هرعلم آن چيزى است كه علم درباره عوارض ذاتى آن بحث مى« الذاتيه

كه بگويند موضوع هرعلمى عبارت است از آن چيزى كه آن علم از احوال و خواص و آثار او بحث اين دانشمندان به جاى اين

 اند. چرا؟را به كار برده« عوارض ذاتّيه»كند، به جاى احوال و آثار، كلمه قلمبه مى

شود بر دو قسم است: گاهى واقعا اند كه احوال و آثارى كه به يك چيز نسبت داده مىجهت نيست، آنها ديدهجهت؟ نه، بىبى

 مربوط به خود او است و گاهى مربوط به او نيست، بلكه مربوط به چيزى است كه با او يگانگى دارد.

 خواهيم در احوال انسان بحث كنيم.مثال مى

رو ناخواه از آن جهت كه انسان حيوان هم هست و با حيوان يگانگى دارد، خواص حيوان هم در او جمع است. از اينهخوا

 اند كه ايناند و آن كلمه را با تعريفى مخصوص مشخص كردهكلمه عرض ذاتى را به كار برده

 (.32و  31، ص 1انسانى، ج  اشتباه از بين برود و به اصطالح عوارض غريبه خارج شود. )آشنايى با علوم

 ن
 نفس

 باشد.نفس جوهرى است كه ذاتا از ماده مجرد است، اما در مقابل فعل متعلق به آن مى

 دهد. رابطه ميان نفسشود. نفس بدون بدن كار انجام نمىاى كه نفس در مقام فعل وابسته به آن است بدن ناميده مىماده

كند و تدبير آن را به عهده دارد، و در عين حال از آن منفعل اى است كه نفس بدون واسطه در آن تصرف مىگونهو بدن به 

 پذيرد.شود و اثر مىمى

گردد. نفس بدون بدن دهد، بر نفس عارض مىهاست كه به واسطه تغييراتى كه در بدن رخ مىبسيارى از دردها و لذت

 پس از پيدايش و حدوث، تعلقش از بدن قطع شود و بدون بدن هم باقى بماند.شود، اگرچه ممكن است حادث نمى

 نفس االمر
 اند:كلمات فالسفه در بيان معناى اصطالحى نفس االمر مختلف است. برخى گفته

جود عالم امر است و عالم امر عبارت است از يك عقل كلى كه صور همه معقوالت در آن و« نفس االمر»مقصود از امر در واژه 

هاى معقولى كه نزد آن عقل است، مطابقت دارد. و مراد از مطابقت يك قضيه با نفس االمر آن است كه آن قضيه با صورت

 كند.مى

ء است، يعنى در اين واژه اسم ظاهر به جاى ضمير قرار گرفته است. و به اند: مقصود از نفس االمر خود شىو برخى گفته

 كه مثال عدم در نفسبنابراين، معناى اين«. هذا كذا فى نفس االمر»اند: گفته« فى نفسه هذا كذا»كه گفته شود: جاى آن

 االمر باطل الذات است، آن است كه عدم فى نفسه چنين است.

اما به نظر عالمه طباطبائى، نفس االمر ظرفى است كه عقل براى مطلق ثبوت و تحقق در نظرى گيرد. و در واقع نفس االمر 

گانه آن، يعنى ثبوت وجود، ثبوت ماهيت و ثبوت مفاهيم اعتبارى عقلى عام ثبوت است كه شامل مراتب سه همان معناى

 گردد. ر. ك: ثبوت.مى

 نوع
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خوانده « نوع اضافى»و ديگرى « نوع حقيقى»هاى منطق داراى دو اصطالح مختلف است كه يكى در كتاب« نوع»واژه 

 شود.مى

شود، چنين است: تمام حقيقت مشترك ميان جزئياتى كه تنها كثرت عددى يقى آورده مىتعريفى كه معموال براى نوع حق

 دارند )اما

 ذات و ماهيتشان يكى است(، و به ديگر بيان:

 «.نوع حقيقى مفهومى كلى است كه بيانگر تمام ذاتيات افراد و مصاديق خودش است»

 شود:و اما در تعريف نوع اضافى غالبا گفته مى

جهت كه تحت مثال انسان از آن« باشد.اى كه تحت يك جنس مندرج است، نسبت به آن جنس نوع اضافى مىذاتىكلى »

جهت كه تحت جسم نامى مندرج است، نوع رود؛ و حيوان نيز از آنحيوان مندرج است، نوع اضافى حيوان به شمار مى

باشد. و مطلق مندرج است، نوع اضافى جسم مى جهت جسمگردد. و جسم نامى نيز از آناضافى جسم نامى محسوب مى

 باشد.چنين جسم، نوع اضافى جوهر مىهم

دانان واژه نوع، مشترك لفظى ميان دو اصطالح مختلف است، و شود كه بنابر نظر مشهور منطقاز آنچه بيان شد دانسته مى

سان هم نوع حقيقى است و هم نوع اضافى ميان اين دو اصطالح رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. زيرا مثال ان

 رود. وباشد؛ )ماده اشتراك ميان دو اصطالح(. و حيوان نوع اضافى جسم نامى است، اما نوع حقيقى به شمار نمىحيوان مى

 باشد.شود، نوع حقيقتى است، اما نوع اضافى نمىبالعكس ماهيت تام بسيطى كه تحت هيچ جنسى مندرج نمى

نوع ماهيت تام و كاملى است كه آثار حقيقى »كه دهد، و آن اينّدس سّره تعريف ديگرى براى نوع ارائه مىعالمه طباطبائى ق

اين تعريف، نوع حقيقى و نوع اضافى، هردو را در بر «. گردد، از آن جهت كه يك ماهيت تام استخاصى بر آن مترتب مى

اى، مانند است، يك ماهيت تام است كه آثار حقيقى ويژهگيرد. زيرا حيوان، از آن جهت كه تحت جسم نامى مندرج مى

گردد. اگرچه حيوان، از آن جهت كه انواع متعددى تحت آن مندرج است، و مردد حركت ارادى و احساس بر آن مترتب مى

 باشد.باشد، يك ماهيت ناقص مىميان هريك از آنها مى

 نوع سافل
 نوعى است كه زير آن نوعى نباشد، مانند انسان. -شودى نيز گفته مىكه به آن نوع االنواع و نوع حقيق -نوع سافل

 نوع عالى
 نوع عالى آن است كه زير آن نوع باشد، ولى باالى آن نوعى نباشد، مانند جسم.

 نوع متوسط
 نوع متوسط آن است كه هم باالى آن نوع باشد و هم پايين آن، مانند: حيوان.

 و
 عموم سعى واحد به عموم مفهومى و واحد به

 شود. و اين خود بر سه قسم است:واحد به عموم مفهومى، يعنى يك مفهوم واحد كه كليت دارد، و شامل افراد متعدى مى

سازد، مانند الف: واحد نوعى، و آن در جايى است كه مفهوم واحد مورد نظر تمام ذاتيات افراد و مصاديقش را منعكس مى

 انسان.

كند. يى است كه مفهوم واحد مورد نظر تنها قسمتى از ذاتيات افراد و مصاديقش را حكايت مىب: واحد جنسى، و آن در جا

 فى المثل حيوان يك واحد جنسى است.
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 ج: واحد عرضى؛ واحد عرضى مفهومى است كه بيانگر ذات و ذاتيات مصاديق خودش نيست، مانند رونده و خندان.

 . واحد به عموم سعى، مانند وجود منبسط.2

كه به آن فيض مقدس، نفس رحمانى، ال بشرط قسمى و موجود مطلق مقيد به عموم و اطالق انبساطى نيز  -د منبسطوجو

يك اصطالح عرفانى است، و مقصود از آن تجلى افعالى خداوند است؛ يعنى همان ظهور ذات متعالى الهى در  -شودگفته مى

ود موجودند. و به ديگر سخن: وجودى است گسترده بر همه هريك از مظاهر ماهيات امكانى، كه هريك با وجود خاص خ

 ماهيات، اعم از جواهر و اعراض.

 واحد حق و واحد غير حق
 اند:شوند، خود بر دو قسمامورى كه حقيقتا متصف به وحدت مى

 تقسم نخست ذاتى است كه عين وحدت است، يعنى عين وحدت عينى است، نه عين مفهوم ذهنى وحدت. مقصود از وحد

 شود.گردد، و مانع وقوع كثرت در آن مىء با آن واحد بالذات مىعينى چيزى است كه شى

اى است كه كثرت نامند. واحدى كه عين وحدت است، به گونهچنين واحدى را واحد حق و وحدتش را وحدت حقه مى

ل است. وحدتى كه صرف از ء است، كثرت براى آن محاهرگز در آن راه نخواهد يافت. يعنى چون وحدت عين ذات شى

گاه كه صرف و محض باشد و هيچ خليطى هرحقيقتى از آن برخوردار است، يك وحدت حقه است، زيرا هرحقيقتى، آن

 باشد؛ و فرض كثرت در آن محال است.نداشته باشد، عين وحدت مى

گردد، و در آن عارض مى قسم دوم واحدى است كه وصف وحدت امرى زايد بر ذاتش است؛ يعنى چيزى است كه وحدت بر

 شود؛ مانند يك انسان، يك ميز و يك صندلى.اثر عروض وحدت، متصف به واحد مى

 واحد حقيقى و واحد غير حقيقى
شود، واحد بر دو قسم است: واحد حقيقى و واحد غير حقيقى. واحد حقيقى چيزى است كه لذاته متصف به وحدت مى

كه بالعرض و مجازا يكى باشد. و به ديگر سخن: واحد حقيقى چيزى است كه براى يعنى واقعا و حقيقتا يكى است؛ نه آن

باشد، اتصاف به وحدت واسطه در عروض ندارد، و اسناد وحدت به آن اسناد حقيقى است، و وحدت وصف براى خودش مى

 نه وصف براى چيز ديگرى كه با آن نوعى ارتباط دارد؛ مانند يك قلم، يك كتاب و يك انسان.

شود، بلكه در اين اتصاف نياز به واسطه در كه از نامش آشكار است، لذاته متصف به وحدت نمىاما واحد غير حقيقى، چنان

توان آنها را حقيقتا واحد عروض دارد. مثال انسان و اسب را اگر فى حد نفسه در نظر بگيريم، واقعا كثير هستند، و نمى

يريم كه جنس هردوى آنها حيوان است؛ و حيوانيت يك امر واحد است؛ در اين صورت دانست؛ اما اگر اين نكته را در نظر بگ

توان انسان و اسب را به عرض وحدت حيوانيت، واحد دانست؛ يعنى چون حيوان حقيقتا يك امر واحدى است؛ و اين امر مى

 ، و گفت: انسان و اسب يكى هستند.توان وصف حيوان را به آن دو نيز سرايت دادواحد در هردوى آنها تحقق دارد؛ لذا مى

 واحد خصوصى و واحد عمومى
 واحدى كه وحدتش وحدت غير حقه است، بر دو قسم است:

تواند تكرار شود، و از تكرار آن محالى الزم . واحد خصوصى يا شخصى. واحد خصوصى همان واحد عددى است كه مى1

بنابراين، واحد عددى مبدأ اعداد است، اگرچه خودش در اصطالح شود. آيد. در اثر تكرار اين واحد، عدد ساخته مىنمى

 فالسفه، عدد نيست.
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دهد؛ . واحد عمومى. چيزى است كه اگرچه حقيقتا واحد است، اما افراد متعدد و اشياء فراوانى را تحت پوشش خود قرار مى2

گنجاند؛ مانند ماهيت انسان، را در خود مىاى دارد كه كثير يعنى واحد عمومى در عين حال كه يك چيز است، سعه و گستره

 كه واقعا يك ماهيت است، اما افراد متعددى دارد؛ و يا ماهيت حيوان، كه يك ماهيت است، اما انواع متعددى دارد.

در اين موارد، اگر خود آن امر جامع را متصف به وحدت كنيم، اين اتصاف حقيقى خواهد بود؛ ولى اگر كثرت مندرج در آن 

 را به اعتبار وحدت جامع، متصف به وحدت كنيم، اين اتصاف غير حقيقى خواهد بود؛ مثال جامع

باشد؛ اما اتصاف انسان و اسب به وحدت، در اتصاف حيوان به وحدت يك اتصاف حقيقى است، و حيوان يك واحد جنسى مى

شود. و به آن واحد بالجنس گفته مى شود: انسان و اسب در حيوانيت يكى هستند، يك اتصاف مجازى است،جا گفته مىآن

 شود.جا فرق ميان واحد غير حقيقى با واحد عمومى، كه يكى از اقسام واحد حقيقى است، دانسته مىاز اين

 واحد و كثير
واحد و كثير دو مفهوم عام و بديهى است، و نياز به تعريف ندارند، بلكه تعريف حقيقى براى آن امكان ندارد. برخى درصدد 

اند. اگر بخواهيم اين يف واحد و كثير برآمده، و عباراتى را به عنوان معّرف و روشنگر مفهوم واحد و كثير ارائه دادهتعر

 -رددگيعنى امورى كه مفهوم وحدت و كثرت به واسطه آنها در نفس مرتسم مى -ها را به مثابه يك تعريف حقيقىتعريف

 شود.ها اشاره مىنمونه به دو تعريف از اين تعريف تلقى كنيم، با اشكال مواجه خواهيم شد. براى

شود، از همان جهت كه تقسيم واحد چيزى است كه تقسيم نمى»اما تعريف نخست: در تعريف واحد گفته شده است: 

اخذ شده است، كه يك عدم مضاف است، و شناسايى آن منوط به شناسايى « عدم انقسام»در اين تعريف، مفهوم « شود.نمى

نقسام چيست؟ اما ا« انقسام»دانيم واحد چيست؟ بايد بدانيم كه كه بباشد. پس براى آن، مى«انقسام»مضاف اليه آن، يعنى 

است. در حالى كه بنابر فرض، كثير نيز غير بديهى و نيازمند به تعريف « كثير»همان « ما ينقسم»همان كثرت است، و 

 م!ايباشد. پس اگر بخواهيم واحد را با كثير شناسايى كنيم؛ واحد را با يك امر مجهول شناسايى كردهمى

شود، حال ببينيم آيا كثير تعريف حقيقى درستى دارد، يا نه؟ كه اگر داشته باشد، نه تنها ابهام فرضى خودش برطرف مى

شود، از آن جهت كه كثير يعنى آنچه تقسيم مى»اند: بلكه ابهام مفهوم واحد نيز زدوده خواهد شد. در تعريف كثير آورده

پذيرى شناسايى شده است، در حالى كه اين دو عين يكديگرند؛ يعنى اساسا ا انقسامدر اين تعريف، كثرت ب«. شودتقسيم مى

 بست خواهيم رسيد.جاست كه به بندو لفظ هستند براى يك مفهوم؛ و اين

اين تعريف « پذيرد.شود، تقسيم نمىواحد چيزى است كه، از آن جهت كه واحد بر آن اطالق مى»تعريف دوم اين است كه: 

 ، كه«پذيرىتقسيم»كه كه تعريف واحد به واحد است، و دوم آنال مواجه است: يكى آنبا دو اشك

 اند:همان كثرت است، در تعريف كثير گفته

شود، در تعريف كثير، واحد اخذ شده است. پس شناسايى واحد كه مالحظه مىچنان«. اى از واحدهاكثير يعنى مجموعه»

 باشد.كثير، متوقف بر شناسايى واحد بود؛ و اين دور است و باطل مىمتوقف بر شناسايى كثير، و شناسايى 

 واسطه در ثبوت
واسطه در ثبوت، همان علت ثبوت محمول براى موضوع است، مانند گرما كه واسطه ثبوت انبساط براى فلز است، و يا واجب 

 تعالى كه واسطه ثبوت وجود براى ممكنات است.

 ر. ك: حيثيت تعليليه.

 عروض واسطه در
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ء با واسطه در عروض اين است كه ذهن، حكم احد المتحدين را به نحوى از مجاز به متحد ديگر سرايت دهد. يعنى دو شى

يكديگر نوعى يگانگى دارند و حكم حقيقتا از آن يكى از آنهاست ولى ذهن حكمى را كه مال يكى از آنهاست به ديگرى 

كه سر جاى خود نشسته ؛ مثال انسانى كه در قطار در حال حركت نشسته، با آندهد. اين در واقع نوعى مجاز استسرايت مى

ند گويشود. در اين مثال مىدهد، به عرض حركت قطار، متصف به حركت مىكند و مكان خويش را تغيير نمىو حركتى نمى

است، و حركت قطار واسطه در كه قطار اّوال و بالذات متحرك است و آن شخص كه در قطار نشسته ثانيا و بالعرض متحرك 

 باشد.عروض حركت بر او مى

باشد. اما ماهيت چون يك امر اعتبارى است فى حّد نفسه اّوال و بالذات واقعيت دارد و موجود مى« وجود»بنابر اصالت وجود، 

 ست؛ حقيقت استوجود انسان، موجود ا»باشد. يعنى اگر گفته شود: موجود نيست بلكه ثانيا و به عرض وجود، موجود مى

مجاز است و « انسان، موجود است»و هيچ مجازى در آن نيست و به اصطالح واسطه در عروض ندارد، ولى اگر گفته شود: 

 واسطه در عروض دارد.

 وجدانيات
 .ترسمكه: من مىباشد؛ مانند تصديق به اينمى« حسن باطن»وجدانيات قضايى است كه تصديق به آنها متوقف بر 

 ذاتوجوب بال
ء اى باشد كه با قطع نظر از هرامر ديگرى، خودش اقتضاى وجود و اباى از عدم داشته باشد، آن شىء به گونههرگاه ذات شى

 شود. نسبت وجود به ذاتواجب بالذات خوانده مى

ا نه از غير، باشد، و او اين وجوب و ضرورت رتعالى كه علت نخستين همه موجودات است، به نحو وجوب و ضرورت مىبارى

باشد، و معنا ندارد كه معلول، وجود علت خود را بلكه از خود دارد، چرا كه هرچه غير او فرض شود معلول و مخلوق او مى

 ضرورى گرداند.

باشد. با توجه به ادله توحيد، وجوب بالذات بنابراين او واجب الوجود بالذات است، و نسبت وجود به ذات وى، وجوب ذاتى مى

 به همين مورد است.منحصر 

 وجوب بالغير
اى باشد كه به لحاظ ذاتش نه اقتضاى وجود داشته باشد و نه اقتضاى عدم، اما به سبب امرى خارج از ء به گونههرگاه شى

شود. تمام موجودات، غير از خداى سبحان، ء را واجب بالغير خوانده مىذات، وجود براى آن ضرورى شده باشد، آن شى

ء تا وجود برايش واجب و ضرورى نگردد، يك شى« ء ما لم يجب لم يوجدالّشى»هستند. زيرا به مقتضاى قاعده  واجب بالغير

 شود.موجود نمى

بنابراين، آنچه در خارج تحقق دارد، جملگى واجب الوجودند، و چون همه اين موجودات به استثناى خداى سبحان ذاتا 

 باشند.اند، و در نتيجه واجب بالغير مىت را از علت خويش دريافت كردهباشند، المحاله اين وجوب و ضرورممكن مى

 وجوب بالقياس
دارد. « ب»شود كه الف وجوب بالقياس نسبت به ضرورى و الزم باشد، گفته مى« ب»در ظرف ثبوت « الف»هرگاه وجود 

علت  باشد، يعنى وجودلقياس برقرار مىشوند وجوب باميان علت تامه و معلولش و نيز دو معلولى كه به يك علت منتهى مى

ء باشد و نيز وجود يكى از دو معلول يك شىدر ظرف وجود معلول و نيز وجود معلول در ظرف وجود علت تامه ضرورى مى

باشد. دو امر متضايف نسبت به يكديگر، وجوب بالقياس دارند. تضايف ثالث، در ظرف وجود معلول ديگر، ضرورى و واجب مى

وع باشد و در موضاقسام تقابل است، و متضايفين دو امر وجودى هستند كه تصور هركدام همراه با تصور ديگرى مىيكى از 
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باشند، گرچه قابل ارتفاع هستند، مانند: پدرى و فرزندى، عليت و معلوليت، برادرى، واحد و از جهت واحد قابل اجتماع نمى

ر شوند ولى بدون يكديگء از جهت واحد جمع نمىهستند كه گرچه در يك شىمحاذات، بااليى و پايينى. متضايفين از امورى 

 نيز تحققشان محال است.

 پس اگر يكى از متضايفين موجود باشد، لزوما ديگرى نيز موجود است. مثال اگر بااليى

 موجود باشد قطعا پايينى هم موجود است و بالعكس.

 وجود
ود شتعبير مى« است»رود كه رابط ميان قضايا بوده و در فارسى از آن به مىگاهى به صورت معناى حرفى به كار « وجود»

« بودن»رود كه در بردارنده نسبت به فاعل است و مرادف فارسى آن لفظ و زمانى به صورت معناى مصدرى به كار مى

 است.« هستى»رود كه مرادف فارسى آن لفظ باشد. و گاهى به صورت اسم مصدرى به كار مىمى

 وجود بنفسه و وجود بغيره
شود: يكى وجودى كه از هرجهت مستقل است و باشد به نوبه خود به دو قسم منقسم مىوجودى كه فى نفسه و لنفسه مى

و نه تنها  -بر خالف وجود فى غيره -اى به غير ندارد، يعنى نه تنها تصورش وابسته به تصور طرفينش نيستهيچ وابستگى

خود موجود بلكه وجودش نياز به علت نيز نداشته، خودبه -برخالف وجود لغيره -موضوع نداردوجودش نياز به محل و 

 شود.گفته مى« وجود بذاته يا بنفسه»باشد. به چنين وجودى كه همان واجب الوجود بالذات است مى

گردد، چنين وجودى ىقسم ديگر، وجودى است كه براى تحققش نياز به علت دارد، يعنى به واسطه وجود ديگرى موجود م

 نامند.مى« وجود بغيره»را كه همان وجودهاى امكانى هستند، 

 وجود خارجى
مقصود از وجود خارجى، در برابر وجود ذهنى، نحوه وجودى است كه تمام آثار مورد انتظار از ماهيت در آن وجود بر ماهيت 

جود خارجى را به تن كند آثارى را كه مربوط به ذات و گردد. يعنى اگر يك ماهيت در خارج تحقق يابد و لباس ومترتب مى

و نيز امورى را كه خارج از ذات آن ماهيت است و پس از تماميت ذات  -شودكه كماالت اولّيه ناميده مى -شودذاتيان آن مى

 واجد خواهد بود. -شودكه كماالت ثانيه خوانده مى -گرددبر آن مترتب مى

شود. در اين اراى اصطالح ديگرى نيز هست كه معناى عام دارد و مطلق وجود را شامل مىد« خارجى»شايان ذكر است كه 

شود وجود، مساوق با خارجيت است مقصود اصطالح مقصود از خارجى بودن، مطلق منشأ آثار بودن است. و هرگاه گفته مى

 همين معناى عام آن است.

 وجود ذهنى
 ثار مورد انتظار از ماهيت در آن وجود برمقصود از وجود ذهنى نحوه وجودى است كه آ

 گردد، در برابر وجود خارجى.آن ماهيت مترتب نمى

آثار مورد انتظار »يا « آثار مطلوب از ماهيت»كه مقصود از تر شدن فرق ميان وجود خارجى و وجود ذهنى و اينبراى روشن

 دهيم:چيست؟ مطلب را در قالب يك مثال توضيح مى« از ماهيت

. جسم 2. جوهر 1بينيم كه از چند امر تشكيل شده است: گيريم، اگر اين ماهيت را باز كنيم مىانسان را در نظر مىماهيت 

گانه همه در ذات انسان مأخوذ هستند و در واقع انسان ماهيتى است متشكل از . ناطق. اين امور پنج5. حيوان 4. نبات 3

 گانه.اين امور پنج

 ب از انسان چيست؟پرسيم: آثار مطلوحال مى
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 رود كه بر آن مترتب گردد؟و چه امورى انتظار مى

شك انتظار ما از چيزى كه جوهر است اين است كه در وجودش نياز به موضوع نداشته باشد و روى پاى خود بايستد. بى

 چون جوهر يعنى: ماهّية اذا وجدت فى الخارج، وجدت ال فى موضوع.

است اين است كه واقع؛ در سه جهت طول و عرض و عمق، امتداد داشته باشد و بتوان سه و انتظارمان از ماهيتى كه جسم 

 اند: جوهر ممتد فى الجهات الثالثة.خط عمود بر هم در آن تصوير كرد. چون در تعريف جسم آورده

 اشته باشد.و نيز اثر مطلوب از چيزى كه نبات است اين است كه داراى نفس نباتى باشد و در نتيجه رشد و نمّو د

و  -كه اين يك كمال اولى براى اوست -چنين انتظارمان از آنچه كه حيوان است اين است كه داراى نفس حيوانى باشدهم

 شوند.امورى چون احساس و حركت ارادى را واجد باشد، كه كماالت ثانوى حيوان محسوب مى

داراى مبدأ تفكر و انديشه كه همان نفس ناطقه است و سرانجام انتظارمان از ماهيتى كه ناطق است اين است كه واقعا 

ته شود، داشو نيز آثارى را كه به عنوان كمال ثانوى بر نفس ناطقه مترتب مى -كه اين امر كمال اولى براى آن است -باشد

 باشد، مانند خنده و تعجب.

اى باشد كه تمامى اين اين ماهيت به گونهباشد، و اگر وجود تمام آنچه ذكر شد آثارى است كه از ماهيت انسان مطلوب مى

يك از آثار شود؛ و اگر وجود اين ماهيت به نحوى بود كه هيچآثار بر آن مترتب گردد، آن وجود، وجود خارجى ناميده مى

 شود.فوق را نداشت، آن وجود، وجود ذهنى ناميده مى

 اند داشته باشد.توهردو نحوه وجود را مى حكماى اسالمى معتقدند كه ماهيت انسان

يابد گردد در ذهن نيز تحقق مىكند و موجود به وجود خارجى مىطور كه اين ماهيت در خارج تحقق پيدا مىيعنى همان

آورد، على رغم شود و يك علم و آگاهى را در ما پديد مىشود. و انسانى كه در ذهن موجود مىو موجود به وجود ذهنى مى

 اش گفت:توان دربارهيعنى مى -كندنسان است و تعريف انسان به طور كامل بر آن صدق مىكه ماهيتش همان ماهيت اآن

يك از آثار يادشده را ندارد، نه چنين اما در عين حال هيچ -جوهرى است جسمانى، داراى نفس نباتى، حيوانى و نفس ناطقه

و عميق باشد، نه رشد و نموى دارد و نه ديگر  است كه وجودش قائم بر خود باشد، و نه چنان است كه واقعا طويل و عريض

 كماالت اوليه و ثانويه انسان را.

 وجود ربطى
شود، در اين واژه دو اصطالح دارد: گاهى مقصود از آن معناى حرفى وجود است كه رابط ميان موضوع و محمول واقع مى

ع باشد. البته اصطالح شايد از آن وجود للغير مىگيرد، و گاهى نيز مقصوبرابر معناى اسمى وجود كه محمول قضيه قرار مى

 آن، خصوصا پس از زمان صدر المتألهين، همان اصطالح دوم است.

 وجود فى نفسه و فى غيره
باشد، وجودى است كه بيرون از وجود فى غيره وجودى است كه قائم به طرفين خود است و عين ربط و تعلق به آنها مى

چنين عين يكى از باشد. و همشود، اما عين طرفين و يا جزء آن دو نيز نمىآنها جدا نمىطرفين خود نيست و هرگز از 

د. شوگفته مى« فى غيره»است و لذا به آن وجود « در طرفين»طرفين و يا جزء يكى از آن دو نيز نيست، بلكه وجودش 

 وجودهاى فى غيره ماهيت ندارند.

 شود، كه طرف ربط واقعكه به آن وجود مستقل و وجود محمولى نيز گفته مىدر برابر وجود فى غيره، وجود فى نفسه است 

كه خود عين ربط باشد. تفاوت ميان وجود فى نفسه و وجود فى غيره، مانند تفاوت ميان مفاهيم اسمى و شود، نه آنمى

 مفاهيم حرفى است.
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 وجود لغيره و وجود لنفسه
ى را انتزاع كرد و آن صفت را به غير نسبت داد. مانند شجاعت كه وقتى توان از آن صفتوجود لغيره وجودى است كه مى

شود و به نفس كه وجود و ماهيت ديگرى دارد، نسبت كند، وصف شجاع بودن از آن انتزاع مىبراى نفس تحقق پيدا مى

 رساز براى غيكه صفتشود، يعنى وجودى است روست كه به وجود لغيره، وجود ناعتى نيز گفته مىشود. و از اينداده مى

توان از آن صفتى انتزاع كرد و به غير نسبت داد، چرا كه اى را ندارد، يعنى نمىباشد. اما وجود لنفسه چنين ويژگىخود مى

وجودش براى خودش هست و نه براى چيز ديگرى، مانند وجود انسان، به عنوان يك نوع تام جوهرى. اين وجود، وجود انسان 

 باشد.دهنده به وجود ديگرى نمىساز و نعتبراى خودش، و نه براى چيز ديگرى، و لذا وصف است و وجودى است

كند، و به ماهيت باشد، از يك جهت عدم را از ذات و ماهيت خود طرد مىوجود لغيره، وجودى است كه داراى دو جهت مى

سازد و به آن وصف خاص ى برطرف مىء ديگردهد؛ و از جهت ديگر نقص و كمبودى را از شىخودش ظهور و تحقق مى

 دهد.مى

باشد، يعنى وجودى است كه ذات و ماهيتى كه وجود لغيره قسمى از وجود فى نفسه است، و لذا داراى ماهيت مىتوضيح اين

 كند. و به بيانرابط[ كه هيچ ذات و ماهيتى را محقق و موجود نمى -سازد، برخالف وجود فى غيره ]را موجود و محقق مى

نيست. از اين جهت وجود « ءوجود الشى»است ولى وجود فى غيره « ءوجود الشى»ديگر، وجود لغيره چون فى نفسه است، 

 باشد.لغيره داراى ذاتى است كه مستقال قابل تصور مى

ى وجودى تواند در خارج محقق شود، يعناما از طرف ديگر وجود لغيره وجودى است كه نياز به محل دارد، و بدون محل نمى

دهد و نقص و كمبودى را از آن برطرف كند، و به همين دليل به آن محل وصف مىتحقق پيدا مى« براى غير»است كه 

 سازد.مى

باشد كه از مقوله كيف به عنوان مثال وجود علم، از آن جهت كه يك وجود فى نفسه است، داراى ذات و ماهيت مستقلى مى

كند. و اما از آن در كنار ساير اشياء، وجودى است كه از ماهيت علم طرد عدم مى است و از اين جهت خود، شيئى است

باشد يابد و نه براى خود، كمالى براى نفس مىجهت كه يك نحوه وجودى است كه قائم به نفس بوده و براى نفس تحقق مى

دهاى عرضى همه از اين قبيل كند. وجوو جهل را كه نوعى نقص و ندارى براى نفس است تبديل به علم و آگاهى مى

 باشد.باشند، زيرا عرض ماهيتى است كه وجودش براى موضوع مىمى

 وجود محمولى
 رود وشود، و گاهى در برابر وجود فى غيره به كار مىاين واژه گاهى بر خصوص وجود لغيره، يعنى وجود رابطى، اطالق مى

 باشد يا لغيره. و در بدايه و نهايه اصطالح دوم كه لنفسهمقصود از آن وجود فى نفسه است، اعم از آن

 مورد نظر است.

 وجود مستقل و وجود رابط
باشد، در برابر وجود رابط كه فى غيره است. تفاوت ميان وجود مقصود از وجود مستقل، وجودى است كه فى نفسه مى

داى از اند كه جتقل مفاهيمى فى نفسهمستقل و رابط نظير تفاوت ميان مفاهيم مستقل و مفاهيم رابط است. مفاهيم مس

ها و صدها از اين قبيل مفاهيم را در ذهن خود شوند. آدمى اگر دهارتباط با آن در ذهن تصور مىهرمفهوم ديگرى و بى

 گيرند. و مفاهيم رابط، مفاهيمى است كهارتباط با يكديگر كنار يكديگر قرار مىرديف كند، اين مفاهيم بيگانه از هم و بى

باشند، كند. اين مفاهيم خود عين ربط و تعلق به طرفين مىميان اين مفاهيم مستقل، ربط و پيوستگى و اتصال ايجاد مى
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ن خود اى كه بدون طرفيگونه استقاللى از طرفين خود ندارند، به گونهيعنى مفهوم و معنايشان قائم به طرفين بوده، هيچ

 هرگز قابل تصور و تعقل نيستند.

گونه كه در خارج وجودهاى مستقل تحقق دارد، وجودهاى رابط نيز تحقق دارند. يعنى المه طباطبائى، همانبه نظر ع

 باشد.اند، ماهيت ندارند، و هويتشان وابسته به طرفين آن مىوجودهايى كه فى غيره

از  اهى نيز مقصودشود، و گشايان ذكر است كه وجود مستقل گاهى بر خصوص موجود فى نفسه لنفسه بنفسه اطالق مى

 كه بنفسه باشد يا بغيره. ر. ك: وجود بنفسه و وجود لنفسه.آن وجود لنفسه است اعم از آن

 وجود ناعتى
 باشد. ر. ك: وجود لغيره.ساز براى غير خود مىوجودى است كه صفت

 وجود نفسى
شد. كه لنفسه باشد يا نباباشد، اعم از آنسه مىرود، و به معناى وجود فى نفاين واژه گاهى در برابر وجود فى غيره به كار مى

 شود، و البته استعمال شايع آن در معناى دوم است.و گاهى نيز به معناى وجود لنفسه در برابر وجود لغيره استعمال مى

 وحدت در عين كثرت
عيت دارد و هم وحدت. اى است در باب عالم هستى از جهت وحدت و كثرت آن. بنابراين نظريه هم كثرت واقنام نظريه

 روى اصلنياز از اثبات، و از اينيعنى در جهان خارج وجودهاى گوناگون و متنوعى تحقق دارد، و اين امرى است بديهى و بى

شود، اما اين كثرت برخالف آنچه كه حكيمان مشاء كثرت در جهان خارج به عنوان يك حقيقت غير قابل انكار پذيرفته مى

 با وحدت گويند، منافاتىمى

ندارد، و چنان نيست كه هيچ جهت وحدت و اشتراكى ميان آن وجودهاى گوناگون، تحقق نداشته باشد، بلكه كثرتى كه بر 

گردد. اين نظريه را صدر المتألهين اختيار نمود و آن را به حكيمان وجودهاى خارجى حكمفرماست به نوعى وحدت باز مى

 زد پيروان حكمت متعاليه، مورد قبول واقع شد.ايران باستان نسبت داد و پس از او ن

 وحدت وجود و كثرت موجود
يكى است و آن همان « وجود حقيقى»اى است درباره وحدت و كثرت عالم هستى. بر طبق اين نظريه در جهان، نام نظريه

ب به وجود حقيقى نه به معناى منسو -«موجود»فراوانى تحقق دارند و در نتيجه « موجودات»وجود واجب تعالى است اما 

شمارى هستند كه در اثر ارتباط و انتساب به آن وجود بيگانه، تحقق كثير و متعدد است. ماهيات بى -داراى وجود حقيقى

 اند.يافته و منشأ اثر گشته

ن الاين عقيده از آن محقق دوانى است و مبتنى بر اصيل بودن ماهيتى است كه انتساب به واجب دارد. و با توجه به بط

يابد خصوصا، اين نظريه اصالت ماهيت عموما و مردود بودن اين سخن كه ماهيت پس از انتساب به واجب تعالى اصالت مى

 پايه و اساس نخواهد داشت.

 وحدت وجود و موجود
اى است درباره هستى از جهت وحدت و كثرت آن. بنابراين نظريه در جهان هستى وحدت محض حكمفرماست، عنوان نظريه

چيز ديگرى سواى او، حقيقتا موجود يعنى فقط يك وجود شخصى يگانه تحقق دارد و آن همان ذات اقدس اله است، و هيچ

ها موهوم و پندارى دهند. بر اين اساس تمام كثرتنيست، اشياء ديگر سرابى هستند كه به دروغ خود را موجود نشان مى

 اند.است. برخى از صوفيه پيرو اين نظريه
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ست كه چنين نظرى در منطق خرد محكوم است، زيرا وجود كثرت در عالم خارج قابل انكار نيست، و انكار آن روشن ا

د اى از وجوتوان گفت كه تمام اشياء خارجى موهوم و پندارى بوده و هيچ بهرهباشد. بنابراين، نمىمساوى با سفسطه مى

 چيز تحقق دارد و آن ذات اقدس اله است. باشند و تنها يكندارند و تنها ساخته ذهن و خيال ما مى

 نهاد( -وضع )
ثال شود؛ مء به يكديگر، با در نظر گرفتن جهت آنها حاصل مىوضع يا نهاد عبارت است از هيئتى كه از نسبت اجزاى شى

 ايستاده بودن، يك وضع است، زيرا حالتى است كه از

چنين دراز كشيده بودن گردد؛ همجهت باال باشد، حاصل مى قرار گرفتن اجزاى بدن بر روى يكديگر به طورى كه سر در

 آيد.يك وضع است، زيرا حالتى است كه از قرار گرفتن اجزاى بدن در كنار يكديگر به صورت افقى، پديد مى

ء به يكديگر، و ديگرى شود كه در مقوله وضع، دو نسبت معتبر است: يكى نسبت اجزاى شىاز آنچه آورديم، دانسته مى

د ء تغيير خواهها ثابت باشد و ديگرى تغيير كند، وضع شىنسبت مجموع آن اجزاء به خارج. پس اگر يكى از اين نسبت

چرخد. در اين مثال نسبت اجزاى كره به هم ثابت است، اما نسبت مجموع آن اجزاء اى كه به دور خودش مىكرد؛ مانند كره

 نامند.زمين به دور خودش را حركت وضعى، يعنى حركت در مقوله وضع مى كند؛ و لذا حركت كرهبه خارج مرتبا تغيير مى

 البته وضع دو اصطالح ديگر نيز دارد:

 اى كه بتوان به آن اشاره حسى كرد.ء به گونه. بودن شى1

 ء به بيرون از خود.. نسبت مجموع شى2

 ـه
 هليه بسيطه

 ر. ك: حمل بسيط و حمل مركب. كند.اى است كه اصل وجود و تحقق موضوع را بيان مىقضيه

 هليه مركبه
 كند. ر. ك:براى موضوع افاده مى -غير از اصل وجود -اى است كه ثبوت چيزى راقضيه

 حمل بسيط و حمل مركب.

 هو هويت و حمل
؛ است« همانىاين»گرفته شده، و معادل فارسى آن « او اوست»به معناى « هو هو»يك مصدر جعلى است كه از « هو هويت»

 آيد.و حمل در لغت به معناى بار و بار داشتن و بار كردن مى

اما در اصطالح، هو هويت و حمل هردو به معناى اتحاد دو چيز است؛ يعنى اتحاد دو امرى كه يك نحوه اختالف و كثرت 

 است، و اعتبار كثرت و ميانشان برقرار است، و لو به اعتبار. البته بايد توجه داشت كه قوام هو هويت و حمل به همان اتحاد

تواند گردد، بروست كه يك نحوه دوئيت به وجود آيد تا اين رابطه و نسبت، كه تنها ميان دو طرف برقرار مىمغايرت آنها از آن

 ميان آن دو برقرار شود.

 روند؛ يعنىار مىبه ك« حكم به اتحاد دو چيز»بايد اين نكته را يادآور شويم كه هريك از هو هويت و حمل، گاهى به معناى 

 و اين در صورت، حمل« اين آن است»كه حكم به اين

جا كه از صحت از معقوالت ثانى منطقى خواهد بود، زيرا حكم اختصاص به قضيه دارد، كه از مفاهيم ذهنى است؛ مثال در آن

« م به اتحاد دو چيزحك»نيست؛ بلكه مراد « اتحاد دو چيز»رود، روشن است كه مقصود نفس و عدم صحت حمل سخن مى

 است؛ زيرا صحت و عدم صحت وصف حكم و تصديق است، نه وصف واقعيت خارجى. ر. ك: حمل.
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 هويات عينيه
 هاى بيرونى، آنچه حقيقتا در خارج ثبوت دارد.وجودهاى خارجى، واقعيت

 هيوالى اولى
رى جوه»اند جوهر است، و در تعريف آن آوردهشود، يكى از اقسام اوليه هيوالى اولى كه به آن ماده نخستين نيز گفته مى

تواند هيوالى اولى هيچ فعليتى ندارد جز عدم فعليت، و تنها خاصيتش آن است كه مى«. باشداست كه حامل قوه مى

 هاى گوناگون را بپذيرد.فعليت

 هيوالى اولى جوهرى است مبهم و بدون فعليت كه در همه اجسام موجود است.

كنند، اما حكماى اشراقى منكر وجود هيوال به معناى هاى گوناگون اثبات مىنين جوهرى را از راهحكماى مشاء وجود چ

 1يادشده هستند. ر. ك: ماده و ماده اولى.
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