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آكل و مأكول

شبهه آكل و مأكول يكى از شبهات وارد بر معاد جسمانى است اساس شبهه و ايراد اين است كه هر گاه انسانى ،انسانى
ديگر را خورد قهرا اجزاى خورده شده از انسان ،جزء بدن آكل هم خواهد شد حال بعد از مرگ هردوى آنها و حشر مجدد
هر دوى آنها اين پرسش پيش آيد ،كه آن اجزاى خورده شده از انسان مأكول كه جزء بدن خورنده شده است حال ضمن
اجزاى انسان آكل حشر مىشود و يا جزء اجزاء انسان مأكول ،چون در دو تاريخ جزء بدن هر دو بوده است .حال اگر آكل
انسان كافر باشد و آن انسان مأكول ،مؤمن باشد ،چگونه اجزاى مؤمن در بدن كافر و با او زنده مىشود و ديگر اين كه اگر
گرگى انسان را بخورد ،بر فرض كه حشر مربوط به حيوانات هم باشد آيا در روز حشر اجزاى انسان جزء بدن گرگ زنده و
حشر مىشود و يا جزء بدن اصل كه انسان باشد .نظير اين شبهه در بدل ما يتحلل مىآيد كه فرضا يك انسان صد سال
زندگى كند در اين صد سال هزاران بار اجزاى بدنش عوض و بدل شده است حال كه محشور مىشود ،كدام بدن محشور
مىشود بدنى كه فرضا معصيت كرده است يا بدنى كه عبادت خدا را كرده است چون فرض اين است كه در زندگى تحوالت
فكرى بسيارى براى او حاصل شده باشد .برخى قائل به اجزاى اصلى هستند و يا عجب الذنب كه آن اجزاى اصلى از نظر
آنها در تمام طول عمر باقى است و آنچه محشور مىشود اين اجزاى اصلى است كه تشخص انسانها از اول عمر تا آخر
عمر به همان اجزاى اصلى است .اما فالسفه گويند صور به يكديگر تبديل نمىشوند و آنچه تبديل و تحول مي يابد ماده
است كه هر آن صورتى بخود ميگيرد و صورتها در وعاء دهر محفوظ اند و از بين نمىروند .و بقول صدرالدين :تشخّص
موجودات به صورت آنها است كه در تمام مراتب محفوظ است.

آن
حدّ ف اصل ميان گذشته و آينده و يا ح ّد مشترك ميان ماضى و مستقبل را در عرف «آن» مىگويند .و در اصطالح ،ح ّد و
طرف زمان را آن گويند .نسبت آن به زمان مانند نسبت نقطه به خط است.
مالصدرا مى گويد «آن» را دو معنى است يكى آن چه وجودش متفرع بر وجود زمان است و «آن» به اين معنى حد و
طرف زمان متصل است .و ديگر آن چه زمان بر آن مترتب و متفرع است كه «آن سيال» است و از سيالن آن زمان متصل
حاصل مىشود و «آن» به اين معنى امرى است موجود و چنان كه نقطه امرى است كه در اثر سيالن آن خط و مسافت
موجود مىشود و از سيالن حركت توسطيه حركت قطعه به وجود مىآيد .زمان را امرى است سيال كه از سيالن آن زمان
متصل به وجود مىآيد كه آن را «آن سيال» مىنامند و آن مطابق با حركت توسطيه است .و همانطور كه نقطه فاعله غير
از نقطهاى است كه حدود و اطراف است ،حركت توسطيه هم غير از اكوان دفعيه و وصوالت آن است همانطور هم «آن»
كه فاعل زمان است غير از «آن» است كه حد و طرف زمان است.

ابداع
هر موجودى كه وجودش مسبوق به ماده و حركت نباشد وجودش بر سبيل ابداع است .ابداع در مقابل تكوين است و عبارت
از تأسيس ما ليس بشىء است .و بالجمله صدور معلول از علت اول كه صدور و معلوليت آن از جهت مجرد فاعليت آن است
بدون مشاركت جهت قابليت معلول و افاضه وجود است بر ممكنات و ايجاد شىء غير مسبوق به مادت و مدت است «اصل
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االبداع هوجود البارى و فيضه» و بلكه وجود عالم بر نحو وجود جمعى و جملى رشح فيض و مبدع ذات بارى تعالى است
كه «انه ابدع االشياء على الترتيب من العقل منتهية الى الهيولى».

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

ابدى
ابدى ،منسوب به ابد است ،و به هستى فناناپذير و چيزى كه در ابد يافت شود اطالق مىشود .حكما گفتهاند هستى بر سه
نوع است:
 .1ازلى ابدى ،و آن وجود حق تعالى است كه هميشه بوده و هست و خواهد بود .و نيز موجودات مجردى كه از ازل بودهاند
و تا ابد خواهند بود.
 .2نه ازلى و نه ابدى ،موجودات مادى كه دائما كائن و فاسد مىشوند ،وجودشان مقطعى است ،نه از ازل بودهاند و نه تا ابد
خواهند بود.
 . 3ابدى غير ازلى .نفوس انسانى در اين گروه جاى دارند كه اگرچه وجودشان قديم و ازلى نيست ،اما ابدى و غير فانى است.

ابصار
ابصار يعنى ديدن در چگونگى حصول ابصار و رؤيت اشيا ميان حكما اختالف و عقايد و انظار زيادى است.
 -1مذهب رياضيان كه گويند بواسطه خروج شعاع از چشم بشكلى مخروطى است كه سر آن در مركز بصر و قاعده آن بر
سطح مرئى قرار دارد حاصل ميشود.
 -2مذهب اكثر حكما كه گويند ابصار بواسطه انطباع و انتقاش صورتى از مرئى در بصر حاصل ميشود و اين مذهب ارسطو
و ابن سينا است.
 -3عده ديگر گويند ابصار در اثر تكيف هواى شفاف ميان رائى و مرئى بكيفيت شعاعى در بصر حاصل ميشود.
اشراقيان گويند ابصار به واسطه شهود و مشاهده نفس صور خارجيه را كه قائم به مادهاند حاصل مىگردد.
مالصدرا گويد ابصار به واسطه انشاى نفس حاصل مىگردد به اين معنى كه نفس بعد از حصول شرايط صور معلقه كه قائم
به آن است و حاضر نزد آن است در عالم نفس انشا مىكند نه در اين عالم و نسبت نفس به آن مانند نسبت فاعل منشىء
فعل است.

اتحاد
اتحاد و يگانگى در اصل اين است كه دو شىء مختلف يكى شوند .اتحاد داراى درجاتى است كه پايينترين درجه آن اشتراك
ساده دو چيز در امور عرضى (در اعراض) است و عالىترين درجه آن ،اتحاد صوفى است.
مقصود از اتحاد اين نيست كه چيزى چيز ديگرى بشود ،يا اينكه يكى از آنها زايل شود و ديگرى باقى بماند ،بلكه معنى
اتحاد اين است كه دو شى ء در عين اينكه هر دو به حال خود موجودند ،وجه اشتراكى داشته باشند .مثل اتحاد از طريق
تركيب ،كه عبارت است از اينكه چيزى به چيز ديگرى ضميمه شود و شىء سومى از آنها به دست آيد.

2

گردآوری :علی رستمیانی

اصطالحات فلسفی و کالمی

به اين جهت ابن سينا گفته است« :اتحاد عبارت است از حصول جسم واحد از جمع اجسام متعدد ».هر اتحادى مستلزم
اين است كه عناصر و اجزاء داخل در آن ،از يكديگر متمايز و مشخص باشند مانند اتحاد نفس و بدن كه اتحاد جوهرى
است و مانع از اين نيست كه ما بتوانيم هر يك از نفس و بدن را بطور متمايز و واضح تصور كنيم.
اتحاد ،مترادف اتفاق و در مقابل افتراق است اتحاد در جنس را مجانست ،در نوع را مماثلت در خاصيت را مشاكلت ،در كيف
را مشابهت ،در كمّ را مساوات ،در وضع را مطابقت ،در اضافه را مناسبت و در تمام اين معانى را موازات گويند.
اتحاد نزد صوفيه عبارت است از مشاهده وجود واحد مطلق از اين جهت كه تمام اشياء به وجود او موجود و در ذات خود
معدوماند.

اتّحاد عاقِل وَ مَعْقُول
مسأله اتحاد عاقل و معقول يكى از مسائل مهم فلسفى است كه مورد اختالف و آراء و انظار فالسفه قرار گرفته است و
قسمت مهمى از مسأله معرفت بر همين مبنى استوار شده است و اين مسأله ابتداء در مورد علم خدا به اشياء و بعد علوم
مجردات از عقول و نفوس مورد بحث قرار گرفته است.
اين مسأ له در ميان فالسفه و مورد اختالف قرار گرفته است و اصل نزاع و منشأ آن اختالف و اشكال در مورد علم خدا به
اشياء متغيره و جزئيات مى باشد.
در يونان باستان نيز يكى از مسائل مورد بحث چگونگى حصول علم و معارف براى خدا و بشر بوده است.
هم چنانكه مالصدرا مى گويد مسأله اتحاد عاقل و معقول را براى اولين بار فرفوريوس حكيم مشائى در مورد نحوه علم
خدا به موجودات بكار برده است.
افالطون مالك عالميت خدا را مثل نوريه و مالك عالميت انسان را افاضات مثل مي دانست.
اخوان الصفا مى گويند معقوالت بطور كلى عبارت از صورى هستند روحانى كه نفس بعد از مشاهده كردن آنها را در
هيولى از راه حواس فى ذاته آنها را مي بيند و به جوهره مشاهده مي كند «ان المعقوالت كلها صور روحانية تراها النفس
فى ذاتها و تعاينها فى جوهرها بعد مشاهدتها لها فى الهيولى بطريق الحواس» .و در تعريف علم مى گويند «و اعلم بان العلم
انما هو صورة المعلوم فى نفس العالم»
فارابي ،بوعلي و بهمنيار مي گويند :علم خدا به اشياء عبارت از ارتسام صور ممكنات در ذات او و حصول آن صور بر وجه
كلى و به نحو حصول ذهني است.
محقق طوسى و عالمه شيرازى مالك عالميت خدا به موجودات را عبارت از :وجود صور اشياء در عين و به عبارت ديگر
معيار و مالك عالميت او را نفس وجود اشياء و موجودات در خارج مي دانند.
قطب الدين مى گويد « و بدرستى شناختى كه وجود مجرد از ماده محتجب نباشد از ذات خود پس نفس حينئذ معقوليت
اوست ذات خود را و عقليت او ذات خود را و وجود او عقل باشد و عاقل و معقول و چون تعقل ذات خود ميكند و لوازم ذات
خود هم بكند و اال تعقل ذات خود بتمام نكرده باشد چون علم تام بعلت تامه مقتضى علم باشد بمعلول».
معتزله مالك علم و عالميت خدا را ثبوت معدومات ممكنه در ازل ميدانند.
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فالسفه متأخر علم خدا را به اشياء جهان خارج ،علم او بذات خود مي داند و مي گويند :علم خدا بذات خود عين علم او
است به اشياء و موجودات عالم .و ذات خدا را دو علم است يكى علم اجمالى كه مقدم بر اشياء است و ديگرى علم تفصيلى
كه مقارن با وجود اشياء است و بلكه عين وجود اشياء است.
قول ديگر آنكه علم او به معلول اول علم تفصيلى است و علم او بما سوا اجمالى است.
بابا افضل گويد « :عقل ذات خود را بداند بآنكه معقول است و اين از آنست كه چون خود را دانست هم او بود عالم و عاقل
و هم او معقول از آنكه خود را دانست و دانستن خود را نيز دانست».
صدرا گويد ابن سينا در مبدأ و معاد خود بر خالف ساير كتبش قائل باتحاد عاقل و معقول شده است.
در اين مسأله كه علم مجردات بذات خود بنحو اتحاد علم و عالم و معلوم است همه فالسفه متحدند و گويند «كل مجرد
فان ذاته حاضرة لذاته».
صدرا در باب اتحاد عاقل و معقول نظر و مبناى خاصى دارد كه بر آن مبنى نه تنها اتحاد عاقل و معقول را در مراتب عاليه
و موجودات مفارقه و نفوس ناطقه ثابت ميكند بلكه در باب اتحاد مدرك با مدرك و حس با محسوس هم جريان ميدهد و
گويد «الن المراد من صورة الشي ء عندنا هو وجود ذلك الغير ال المفهوم الكلى منه فالصورة لكل شىء ال تكون اال واحدة و
بسيطة و لكن قد تكون مصداقا لمعانى كثيرة كمالية و قد ال تكون كذلك كما انه قد يكون وجودا قويا شديدا و قد يكون
وجودا ضعيفا ناقصا فالنفس اذا قويت تصير مصداقا لمعان كثيرة».
«كل معقول الوجود فهو عاقل ايضا بل كل صورة ادراكية سواء كانت معقولة او محسوسة فهي متحدة الوجود مع مدركها».
صدرا در باب علم گويد علم عبارت از وجود مجرد از ماده است و اين وجود همان طور كه موجود است بذاته ،معقول است
بذاته و همان طور كه موجوديت موجود بذاته دوئيت ذات را ايجاب نمىكند و موجب دوئيت در حيثيت ذات هم نمىشود
مگر بمجرد اعتبار ،همان طور هم معقوليت آن بذاته موجب مغايرت در ذات نمىشود و محض اضافة كون الذات المجردة
عاقلة لنفسها موجب تكثر نمى گردد نه در خارج و نه در ذهن زيرا آن اضافه از اعتبارات عقل است و آنچه واقع است ذات
بسيط غير محتجب از ذات خود ميباشد.
ارسطو علم را از مقوله كيف و بعضاً مضاف مي داند چنانكه گويد «و الحاس و الحس و العلم من المضاف» .لكن صدرا بر
خالف ارسطو علم را از مقوله كيف و از كيفيات نفسانى نمي داند بلكه آن جوهر و حقيقت جواهر كه وجود است مي داند.
همچنين وى بر خالف ارسطو كه نسبت ميان علم و جهل را نسبت تضاد مي داند نسبت ميان آن دو را نسبت سلب و
ايجاب ميداند.
با اين فروض مالصدرا مسأله را به اين صورت حلّ كرده است كه عاقل و معقول و عقل هر سه يك وجودند داراى سه جلوه.
مثال در علم نفس به خودش قطعا معلوم نفس است ،عالم چيست ،فرض اين است كه نفس عالم به خودش باشد پس عالم
هم نفس است ،علم چيست ،علم هم در اين مورد نسبت نفس به نفس است پس در اين مورد علم ،عالم و معلوم يك موجود
است حال در باب صور معلومه هم گوييم صور معلومه همان شؤون نفس است چون نفس ظرف نيست كه صورتها در آن
جايگزين شده باشند پس صور علميه همان شؤون نفس است كه معلوم است ،پس معلوم نفس است .و عالم هم نفس است
كه به شؤون خود علم دارد و علم هم همان نسبت نفس است به شؤون خود پس علم و عالم و معلوم نفس است .پس هر
نفسى كه صور عقليه را ادراك مىكند با عقل فعال متحد مىشود به نحو اتحاد عقلى و چون همه معانى در عقل فعّال موجود
است به وجود واحد ،عقل انسان در هنگام اتصّال به آن مىتواند هر چه خواست دريابد.
4

گردآوری :علی رستمیانی

اصطالحات فلسفی و کالمی

مالصدرا گويد بحث اصلى اين است كه شىء چگونه به ذات خود عالم مىشود و فرض اين كه علم از مقوله اضافه باشد،
اضافه بين دو امر است و بين نفس و خود او دوئيت وجود ندارد و نتيجه گرفته است كه علم عبارت از وجود شىء است
براى شىء بالفعل و بلكه علم عبارت از وجود مجرّد از ماده است حال لنفسه باشد و يا براى چيز ديگر.

اتفاق
«اتفاق» از واژههايى است كه اطالقات گوناگون دارد ،و در موارد مختلف معانى متفاوتى از آن اراده مىشود .در زير به پارهاى
از اين معانى اشاره شده است:
 .1اتفاق به معناى نفى علت فاعلى ،مانند آنجا كه مادىمسلكان و ملحدان مىگويند« :پيدايش جهان هستى اتفاقى است»
يعنى جهان هستى خودبهخود پديد آمده است ،بىآنكه علتى آن را به وجود آورده باشد.
 . 2اتفاق به معناى نفى ايجاب فاعل .كسانى كه منكر رابطه ضرورى ميان علت و معلولاند ،و وجود معلول در ظرف وجود
علت را حتمى و تخلفناپذير نمىدانند ،مىگويند« :اگر علت تحقق داشته باشد ،به وجود آمدن معلول اتفاقى است».
 . 3اتفاق به معناى نفى علت غايى .برخى معتقدند كه ميان فاعل و غايت رابطهاى ضرورى و تخلفناپذير برقرار نيست؛ بدين
معنا كه فاعل چه بسا كارى را براى رسيدن به يك هدف و غايت خاص انجام مىدهد ،اما فعل او به غايت ديگرى منتهى
مى گردد ،كه مقصود فاعل نبوده ،و فعل براى آن انجام نيافته است .و يا در مورد فاعلهاى طبيعى مىگويند :اين فاعلها
در فعل خود هيچ قصدى ندارند ،و متوجه جهت و هدف خاصى نمىباشند ،و در آنها اقتضاى رسيدن به نقطه خاصى وجود
ندارد.
 .4گاهى نيز مقصود از اتفاق يك امر حقيقى است كه علت و سبب براى پاره حوادث مىباشد .گروهى معتقد بودهاند كه غير
از علل چهارگانه (علت فاعلى ،علت صورى ،علت مادى و علت غايى) علت ديگرى نيز در عالم وجود دارد به نام «اتفاق».
«اتفاق» در همه معانى چهارگانه آن امرى باطل و مردود است ،و بطالن هريك از آنها جداگانه اثبات شده است.

اتحاد مدرِك و مدرَك
مالصدرا به طور كلى قائل به اتحاد مدرك با مدرك در تمام انواع ادراكات مى باشد و مى گويد :همانگونه كه معقول بما هو
معقول وجودش فى نفسه و وجودش براى عاقلش و نيز معقوليتش يك چيز است و همان طور محسوس بما هو محسوس
وجودش فى نفسه و وجودش براى حاسّ و نيز محسوسيتش يك چيز است .زيرا نفس در عين وحدت كل قوى است ،سمع
و سميع ،بصير و  ...همه كار نفس است .و به عبارت ديگر اين نفس است كه هم بصر را و هم آن چه به آن ديد انجام
مىشود و هم ابصار هر سه را ادراك مىكند و بلكه اين نفس است كه هم بصر است و هم مبصر و هم ما به االبصار و هم
ابصار است با توجه به اين مقدمات گوييم :جسم و جسمانى نمى تواند مدرك ذات خود باشد زيرا ماده حجاب است و مرجع
رفع حجاب تأكّد و شدّت وجود است و نفس چون مجرد است عاقل ذات خود مىباشد.
اشراقيان نيز نفوس را مدرك ذات خود مىدانند و گويند :تعقل عبارت از عدم حجاب يا عدم غيبت از ذات مجرد است و
نفس چون مجرد است و غايب از ذات خود نيست پس مدرك ذات خود است و چون عاقل ذات خود است ،معقول ذات خود
است و معنى اتحاد عاقل و معقول اين است .و همين طور معنى اتحاد ادراك و مدرك و مدرك.

اتّصاف
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عبارت است از نسبت ميان دو چيز متغاير ،به حسب وجود در ظرف اتصاف .و ناچار در ظرف اتصاف بايد دو امر موجود
باشد تا نسبت مذكور محقق شود نهايت آنكه اشيا در موجوديت متفاوتاند و هر يك را حظى خاص از وجود است و هر
صفتى از صفات را مرتبتى خاص از وجود است كه منشأ آثار مخصوص است حتى اضافات و اعدام و ملكات و قوى و
استعدادات كه آنها را نيز حظوظ ضعيفى است كه اتصاف به آنها ممكن نيست مگر بعد از وجود آنها براى موصوفات
خود.
اين مسأله را از اين جهت مطرح كردهاند كه معلوم شود كه اتصاف وجود به ماهيت از چه نوع اتصافى است و عروض وجود
بر ماهيت چگونه است و بنابر قاعده فرعيه «ثبوت شىء لشىء او اتصافه به او عروضه له متفرع على وجود المثبت له و
الموصوف و المعروض له» چگونه وجود وصف و عارض بر ماهيت است در حال كه ماهيت را قبل از وجود تقررى نيست .در
مقام حل اين اشكال آرا و عقايدى چند اظهار شده است كه بعضى بر اساس تصرف در قاعده فرعيه است و بعضى بر مبناى
تأويل و تغيير قاعده و باألخره تصرف در نحوه اتصاف است.
و الحق ان االتصاف نسبة بين شيئين متغايرين بحسب الوجود فى ظرف االتّصاف .و بالجمله ان العارض على ضربين عارض
الوجود و عارض الماهية ،مثال الثانى عروض الفصل للجنس و عروض التشخص للنوع و مثال االول عروض السواد للجسم و
عروض الفوقية للسماء و خاصية الثانى ان المعروض يصير بالعارض موجودا بالفعل ال قبله  ...و خاصية االول عكس ذالك فان
السواد العارض لزيد مثال يصير به موجودا و ال يصير زيد به موجودا.

اتصال
اتصال عبارت از نحوه وجود شىء است به وجهى كه فرض اجزاى مشترك در حدود براى آن ممكن باشد و «حد» مشترك
ميان دو جزء آن در عين آن كه نهايت يك طرف است بدايت طرف ديگر باشد.
صدرا گويد اتصال عبارت از امتداد جوهرى ست و مرادف با امتداد و از فصول كم است .االتصال الذى هو به معنى االمتداد
الجوهرى و نحن ال نسلم فى الجسم اال االتصال الذى قيل انه من فصول الكم.
اتصال بر دو معنى است يكى اتصال حقيقى  :اتصال حقيقى نيز به دو معنى است يكى «كون الشى» در مرتبت ذات و حد
ماهيت خود .و معنى ديگر ،بودن چيزى است به نحوى كه ميان اجزاى متخالفة االوضاع موهومه آن حدود مشتركى يافت
شود كه هر يك نهايت بعضى و بدايت بعضى ديگر باشد و از خواص متصل به اين معنى قبول انقسام بال نهايت است و تمام
كميات «جز عدد» متقوم به آن مىباشند اعم از كميات قاره يا غيره قاره و از فصول كميات است .و بالجمله يكى از دو
معنى متصل و اتصال حقيقى فصل جوهر است و ديگرى فصل كم است.
و به عبارت ديگر نفس اتصال در جهات به طور مطلق مقوم جسم و جزء حد آن است و اما مقدار آن اتصال قسمى از انواع
كم مىباشد .و ديگرى اتصال به قياس به چيزى ديگر .اين اتصال كه صفت اضافى است نيز بر دو معنى است يكى بودن
مقدار يا امر ذى مقدار است به نحوى كه متحد النهايت باشد با ديگرى كه مثل آن باشد اعم از آن كه هر دو موجود باشند
يا موهوم و گفته مىشود كه يكى متصل به ديگرى است .قسم دوم بودن جسم است به نحوى كه متحرك شود به حركت
جسمى ديگر و گفته شود كه يكى متصل به ديگرى است معنى اول از عوارض كم متصل است و معنى دوم از عوارض كم
منفصل است مانند اتصال دو خط زاويه و يا اتصال بعضى از اعضا به بعضى ديگر.

اجزاى انفصالى
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اين اصطالح مربوط به بحث تركيب اجسام است بر اساس فرضيه ذيمقراطيس كه گويد اجسام مركب از اتمها و جواهر فرد
است .اهل كالم گويند :اين اجسام تا آنجا تقسيم مىشود كه ديگر قابل تقسيم نباشند فالسفه اسالمى اين نظر را اصال و
فرعا باطل مىدانند و به هر حال گويند اجسام هر اندازه در تقسيم به اجزاى ريز برسند باز هم قابل انقساماند حال تقسيم
به انقسام فكى و انفصالى باشد و يا قطعى و كسرى و سرانجام و همى و خيالى و عقلى يعنى تقسيم و همى و عقلى در
مرحله آخر پس هيچگاه تقسيم متوقف نمىشود.

اجماع
اراده و شوق مؤكد كه به دنبال آن حركت عضالت برای طرف انجام فعل است اجماع مىنامند.

اختالف تشكيكى
امتياز به شدت و ضعف ،تقدم و تأخر ،زيادت و نقصان و مانند آن ،اصطالحاً اختالف تشكيكى ناميده مىشود .در اين نوع
امتياز ،ما به االمتياز به ما به االشتراك بازمىگردد و مغاير با آن نمىباشد ،برخالف امتياز به تمام ذات ،امتياز به جزء ذات و
امتياز به اعراض خارج از ذات.

ادراك
انساندارى قوا و حواسى است كه به وسيله آنها از موجودات و اشياى اطراف خود اطالع حاصل كرده و آگاه مىشود .آنچه
را انسان به وسيله حواس ظاهره خود در مىيابد مشاهده و آنچه را به واسطه حواس باطنى ادراك مىكند وجدان نامند.
انواع ادراكات چهار است ،احساس ،تخيل ،توهم و تعقل.
احساس عبارت از ادراك شىء موجود در ماده است كه حاضر نزد مدرك باشد با هيأت مخصوص به آن و محسوس است با
تمام عوارض و لواحق آن از قبيل كم و كيف ،متى ،اين و غيره.
تخيل نيز ادراك همان شىء محسوس است با هيأت مخصوصه مذكوره در احساس زيرا آنچه احساس شود خيال دريابد با
همان حاالت و هيأت مخصوص لكن تخيل هم با حضور ماده و هم با حالت عدم حضور آن محقق مىشود.
توهم ادراك معنى معقول است به نحو اضافه به جزئيات نه كليات.
تعقل ادراك معانى و مفاهيم و ماهيات كلى است.
ادراكات احساس مشروط به سه شرط است -1 :حضور ماده  -2حضور هيأت لوازم آن ماده  -3جزئى بودن .اما در ادراكات
تخيلى حضور ماده الزم نيست و در ادراكات وهمى مادى بودن شرط نيست و در تعقل بايد مجرد كامل باشد و كلى باشد.
فرق بين ادراك عقلى و وهمى بالذات نيست بلكه به امرى خارج از ذات است كه در وهمى اضافه شدن به جزئى شرط است.

ادوار و اكوار
سير موجودات را در مراحل وجودى خود از مبدأ وجود تا فناى محض ادوار كون يا ادوار و اكوار مىنامند.
و گاه اين اصطالح را به اين معنى به كار بردهاند كه موجودات عالم بعد از طى مراحل و مراتب كمال و سير وجودى خود
فانى شده و مجددا دور ديگرى را آغاز مىنمايند.
بعضى از تناسخيه اين نظر و عقيده و وضع را در تمام موجودات عالم جريان داده و گويند بعد از گذشت قرون متمادى و
سنوات زياد «ظاهرا سيصد و شصت هزار سال» موجودات عالم طبيعت و جهان هستى مراحل و مدارج كمال وجودى خود
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را طى كرده و آنچه مقدر شده است در لوح قدر كائن شود و بگذرد و فانى شود و بنابراين جهان محو و نابود گردد و
مجددا دور ديگرى را شروع كند اينان قيامت كبرى و پايان عمر دنيا را همين مىدانند و گويند صور موجوده در لوح قدر
و محو و اثبات پايان يابد و مجددا آنچه بايد در جهان وجود از حوادث و وقايع تحقق يابد در لوح قدر و محو و اثبات
منقوش و دنيا دور ديگرى را شروع مىكند.

اراده
اراده در نظر فالسفه داراى چندين معنى است:
 )1اراده عبارت از اشتياق انسان است به انجام كار ،به نحوى كه كار بر او عرضه شود .اراده به اين معنى نيرويى است مركب
از ميل و نياز و آرزو ،سپس به معنى اشتياق نفس به سوى چيزى توأم با حكم به اينكه بايد فالن كار را انجام دهد يا نبايد
انجام ندهد .لفظ نزوع به معنى اشتياق و لفظ ميل به معنى محبت و قصد است .خالصه اين اراده ،اشتياقى است متمركز
در نفس يا ميل شديدى است كه صاحب خود را به عمل برمىانگيزد .شرط اين اشتياق چنانكه معتزله مىگويند ،اين نيست
كه در پى سود و فايدهاى باشد ،بلكه صرفا در پى انجام كار است ،آن چنان كه اقتضا و ايجاب مىكند ،و ميلى است ذاتا
مقدم بر عمل.
 )2اراده نيرويى است كه مبدأ شوق است و قبل از فعل قرار دارد.
 )3اراده عبارت از انديشه سود ،يا گمان بردن درباره سود است .گويند اراده به اين معنى ،ميلى است كه در پى سود و فايده
است .اگر فكر كنيم كه انجام عملى موجب جلب نفع يا دفع ضرر مىشود ،در درون خود نسبت به انجام آن عمل ميل و
عالقهاى احساس مىكنيم( .شرح مواقف جرجانى) معتقدان به اين نظريه ،بسيارى از معتزلهاند كه گفتهاند :نسبت قدرت
به طرفين فعل (يعنى انجام دادن و انجام ندادن آن) مساوى است .اگر اعتقاد به فايده يا گمان به آن در يكى از طرفين
وجود داشته باشد ،آن طرف ترجيح داده مىشود و قدرت انجام كار به آن تعلق مىگيرد.
 )4اراده صفتى است كه براى موجود زنده حالتى را ايجاد مىكند كه تحت تاثير آن ،فعلى از ميان افعال برگزيده و اجراء
مىگردد( .تعريفات جرجانى) بطورى كه اشاعره گفتهاند :اراده صفتى است كه به يكى از طرفين (انجام يافتن يا انجام
نيافتن) مقدور ،در وقت معين ،اختصاص يافته باشد ،و مشروط به اعتقاد به نفع يا ميلى كه تابع آن باشد ،نيست.
بنا بر اين حيوانى كه مىگريزد ،اگر دو طريق متساوى براى نجاتش ،براى او پيدا شود ،به اراده خود يكى از آن دو راه را
برمىگزيند و اين گزينش نه موكول به ترجيح طرفى است كه سودى در آن متصور باشد ،و نه موكول به ميلى است كه از
آن تبعيت كند( .تهانوى ،كشاف اصطالحات الفنون)
)5اراده در علم اخالق عبارت از يك استعداد خلقى است كه به دو قسمت عام و خاص تقسيم مىشود .اراده خوب ،ارادهاى
است كه تصميم صادقانه بر انجام عمل خير باشد ،به عبارت ديگر ،استعداد انسان در اقدام به انجام دادن كارى است كه در
حد توان انسان باشد .اراده بد ،اراده است كه در پى شرّ باشد و اختصاصا صفت كسى است كه مىكوشد از انجام واجبات
سر باز زند و به انجام وظيفه عمل نمىكند مگر اينكه مجبور باشد.
 )6يكى از اصطالحات متداول نزد فالسفه قرن هيجدهم ،اراده عام است .اراده عام صفت كسى است كه بر هواهاى خود
غالب شده و مىداند كه چه چيزى را مىتواند از هم نوعان خود بخواهد و همنوعانش چه چيزى حق دارند از او بخواهند.
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 )7يكى از اصطالحات دانشمندان جامعهشناسى ،اراده مشترك يا اراده جمعى است .اين اراده اراده كل افراد است از اين
جهت كه كل جامعه نمودار هر يك از افراد جامعه است.
 )8يكى از اصطالحات ويليام جيمز ،اراده به اعتقاد است؛ مقصود از اين اراده ،قبول عقايدى است كه عقل قادر به اثبات
صدق و صحت آنها نيست ،اما چون تناقضى در آنها نمىبيند ،و نظر به منافع عملىاى كه از آنها به دست مىآيد ،عقل آنها
را مىپذيرد .از جمله اين اعتقادات ،اعتماد به نفس است كه در زندگى مفيد است زيرا به نيرو و توان انسان مىافزايد و
انسان را در پيروزى بر اعمال خود ،يارى مىدهد.
 )9در نظر بعضى صاحبنظران ،اراده عبارت از يك نيروى فاعلى دائمى است كه اگر چه ممكن است ،غير ارادى و ناآگاهانه
باشد ،اما هميشه متوجه به جهت خاصى است .به عبارت ديگر اراده يك اشتياق بنيادى است كه يك موجود واحد ،يا تمام
موجودات از آن برخوردارند .مانند اراده زندگى اراده قدرت و اراده آگاهى .اراده حيات در نظر شوپنهاور منشأ تمام
كوششهاى غريزى است كه هر موجودى توسط آن ،مثال نوع خود را به وجود مىآورد و در مقابل موجودات ديگر از او
دفاع مىكند تا زندگى خصوصى او را حفظ كند .اراده قدرت در نظر نيچه ،اشتياق موجودات به ثبات وجود در نظر اسپينوزا،
و اراده حيات در نظر شوپنهاور از اين جمله اند.
 )11بين اراده و اختيار فرق گذاشتهاند .در اين مورد گفتهاند :اراده عبارت است از ميل و اشتياق نفس به انجام عمل .اما
اختيار چيزى بيش از ميل و شوق ،در خود دارد .بطورى كه صاحب اختيار به هر دو طرف مقدور فعل نظر دارد اما صاحب
اراده فقط به طرفى كه اراده كرده است ،نظر دارد .فارابى گويد« :اختيار و اراده انسان مقدم بر اشياء است .انسان اشياء
ممكن را اختيار مىكند اما ارادهاش به اشياء غير ممكن تعلق مىگيرد .مثل اينكه انسان مايل است كه نميرد .اراده اعم از
اختيار است .هر اختيارى اراده است اما هر ارادهاى اختيار نيست( ».رساله معلم ثانى).
اختيار اصال به معنى ايجاد خير است .به اين جهت گفتهاند :اختيار كردن شىء عبارت است از ترجيح دادن و اختصاص
دادن و مقدم داشتن چيزى است بر چيزهاى ديگر ،اختيار اخص از اراده و خواست است( .رجوع كنيد به لفظ اختيار) البته
متكلمان لفظ اختيار را به معنى اراده نيز به كار بردهاند چنانكه در اين مورد گفتهاند :فاعل مختار و فاعل باالختيار .اما در
لغت ،اختيار به معنى اراده نيست.
همچنين بين اراده و ميل فرق گذاشتهاند .در اين مورد گفتهاند :انسان اراده مىكند كه دواى ناگوارى را بنوشد و آن را
مىنوشد ،در حالى كه به آن ،ميل ندارد بلكه از آن تنفر دارد ،و گاهى ممكن است نسبت به چيزى كه آن را اراده نكرده و
نمىپسندد ،ميل داشته باشد .به همين جهت گفتهاند اراده كردن گناه موجب كيفر است نه ميل داشتن به آن.
اخيرا بين اراده و خواست ،فرق گذاشتهاند .در اين مورد گفتهاند :اراده طلب كردن شىء است ،و خواست ،ايجاد كردن آن
است .اما خواست (مشيّت) مأخوذ از لفظ شىء است و به معنى چيزى است كه موجود است .اراده نيز به ناچار مقتضى
وجود است .پس بين اراده و خواست ،فرقى نيست مگر نسبت به انسان .زيرا اراده انسان الزاما بعد از اراده خداوند قرار ندارد
در حالى كه خواست او بعد از خواست خداوند ،متحقق مىشود .اما نسبت به خداوند اراده و خواست ،به يك معنى است.
 )11اراده وقتى در مورد خداوند به كار رود به سه معنى است :يكى معنى سلبى و آن اين است كه خداوند مغلوب چيزى
نيست [تحت تأثير چيزى نيست] و از كسى و چيزى استكراه ندارد [چنين نيست كه از چيزى بدش بيايد] .دوم به معنى
ثبوتى كه عبارت از علم خداوند است ،سوم به معنى صفت زائد بر علم او .فيلسوفانى كه مىگويند اراده خداوند صفتى زائد
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بر ذات او نيست ،مىگويند اراده او عين حكمت او ،و حكمت او عين علم اوست ،و اراده يك حقيقت ازلى قائم به ذات اوست.
زيرا اگر اراده فاعل مختار ،متعدد باشد،نمىتواند از جميع جهات يكى باشد .حكما گفتهاند :اراده خداوند عبارت است از علم
او به تمام موجودات از ازل تا ابد ،و به اينكه نظام هستى چگونه بايد باشد تا به كاملترين صورت ممكن باشد .و به كيفيت
صدور عالم هستى از او به نحوى كه موجودات به نحو احسن و بدون قصد و شوق عين معلوم اوست ،اين فيلسوفان ،چنين
علمى را عنايت خداوند مىنامند .معنى اين سخنان اين است كه اراده به معنى شوق و ميل ،در مورد خداوند صادق نيست.
زيرا خداوند از هر گونه نياز و ميلى بىنياز است .هر وقت گفته شود :خدا اراده كرد ،به اين معنى است كه :حكم كرد كه
چنين باشد يا چنان نباشد.
 )12اراده در مذهب صوفيان آغاز رنج و رياضت و ترك آسايش و راحت است .بطورى كه جنيد گفته است :اراده اين است
كه انسان به چيزى معتقد شود ،سپس متوجه آن شود ،سپس آن را اراده كند و اين اراده فقط بعد از صدق نيّت ،متحقق
مىشود .و نيز گفتهاند :اراده بطور كلى روى آوردن به حق و روى گردانيدن از خلق و آغاز حكمت است.
ابن سينا گويد« :اولين مرحله كار عارفان چيزى است كه آن را اراده گويند .و آن عبارت است از اينكه اهل بينش و صاحب
روح آرام ،توسط يقين برهانى ،از تمايل به پيوستن به تكيهگاه محكم به اعتقاد ايمانى برسد و درون او به سوى عالم قدس
حركت كند تا به عالم روحانى متصل شود ،مادام كه در اين مرحله است ،مريد است( ».اشارات)

ارباب اصنام
اين اصطالح اشراقى است كه صدرا پذيرفته و به كار برده است .در ترتيب نظام وجود در فلسفه اشراق ابتدا نور االنوار و بعد
قواهر اعلواناند كه عقول طوليهاند و ديگر عقول عرضيهاند كه گاه از آنها تعبير به ارباب اصنام شده است .و آنها آخرين
مرتبت طبقات انوار مجردهاند كه افالطون انواع طبيعيه و مثل نوريه ناميده است و بالجمله آخرين عقل از عقول زواهر
طلسم ارض است و بعد از پايان يافتن و درختام سلسله عقول در مراحل نزول سلسله نفوس شروع مىشود از نفس فك
اقصى و بعد نفوس شريفه كواكب و بعد نفس كل كوكب كوكب و فلك فلك تا نفس ادون افالك .طبقه سوم طبقه صور فلكيه
و نجوميه است به ترتيب االفضل فاالفضل.

ارتباط حادث به قديم
يكى از مسائل مهم فلسفى كه مورد توجه فالسفه مىباشد كيفيت ربط و ارتباط حوادث به قديم است كه آنها را دچار
اشكالى بس دشوار كرده است .براى حل اين اشكال و فرار از آن فالسفه هر يك راهى را در پيش گرفتهاند و مسأله را بنحو
خاصى مورد بحث و فحص و دقت قرار دادهاند و در حل آن كوشيدهاند.
بعضى واسطه و رابط ميان حوادث و قديم را حركت دوريه فلكيه دانسته و گويند تمام حركات و متحركات منتهى مىشوند
به حركت دوريه فلكيه و معلول و مستند به آن مىباشند و حركت دوريه فلكيه بالذات ثابت و از جهت اتصال و دوام و
ثباتش در متن دهر مستند به ثبات است و از جهت وجود غير قارش منتسب به آن حوادث زمانى مى شود.
بعضى ديگر نفس حركت را رابط و واسطه ميان حوادث به قديم مىدانند و گويند تمام متحركات به واسطه حركت متحركند
و حركت خود متجدد بالذات است يعنى تجدد امرى جدا از ذات او نيست بلكه آنچه مجعول است حركت است نه تجدد
حركت پس به واسطه تجددش حوادث به او منتسب مىشوند و از جهت ثباتش (حركت خود متحرك نيست) واسطه و رابط
حوادث به قديم است.
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بعضى ديگر واسطه و رابط را ،زمان مىدانند.
صدرا رابط و واسطه ربط حوادث به قديم را حركت در طبيعت و حركت جوهريه مىداند.
ارتباط نور با حركت و حرارت

در نگاه شيخ اشراق حركت و نور در «افالك» ،و حركت و حرارت و نور در «عالم عناصر» هميشه با هماند و علّت آنها نور
است :افالك به وسيله نفوس مدبّرشان به حركت مىآيند و نفوس هم ،نورند .حركات اشياء جامد در روى زمين به وسيله
انسان يا حيوان است و محرّك آنها هم نفس نورى آنهاست ،باد و باران و زلزله و آتشفشان و ساير فعل و انفعاالت عالم
عناصر هم حاصل حركت و حرارتاند و آنها هم حاصل نور شعاع خورشيد يا آتشاند ...« :و لك ان تعلم انّ الحركات كلّها
سببها االوّل ،امّا نور مدبّر كما للبرازخ العلويّة و االنسان و غيره و امّا الشّعاع الموجب للحرارة المحرّكة لما عندنا كما يشاهد
من األبخرة و االدخنة  .»...و خالصه چيزى نيست كه مستقيم يا غير مستقيم متأثّر از نور نباشد« .و اذا فتّشت األشياء لم
تجد ما يؤثر فى القريب و البعيد غير النّور .»...

ازل
ازل ،در لغت به معناى بدون اول و آغاز است .ازلى يعنى آنچه آغاز ندارد ،و وجودش از طرف گذشته بىابتداست.

استنتاج
استنتاج در جايى گفته مىشود كه ذهن از يك حكم كلى ،يك حكم جزئى نتيجه بگيرد .البته بايد توجه داشت كه گاهى
استنتاج به معناى اعمى به كار مىرود ،و هرگونه سير عقالنى و انتقال از معلوم به مجهولى را شامل مىشود.

اسناد بالعرض
اسناد شىء به غير ما هو له ،در برابر اسناد شىء به ما هو له .اسناد واقعيت و تحقق به ماهيت ،بنابر اصالت وجود ،بالعرض
است ،زيرا واقعيت ،در حقيقت ،تنها از آن وجود است.

اشاره حسيه
مقصود امتداد خط موهومى است كه از اشارهكننده شروع و به نقطهاى از مشار اليه پايان مىيابد.

اشتداد
اشتداد از نظر مفهوم فلسفى آن مناسب با معناى لغوى آن «قوت» است و مقابل ضعف است و نوعى از حركت در كيف
است كه به نام استحاله مىنامند و اشتداد جوهرى را به نام تكون خواندهاند .شيخ الرئيس و اتباع اش اشتداد در جوهر را
قبول نداشتند اما مالصدرا مى گويد وجود اصل است در موجوديت و ماهيات تابع انحاى وجودات است و بيان شد كه افراد
وجود پارهاى اش ّد و پارهاى شديد ،پارهاى اضعف و پارهاى ضعيفاند و اين خود اشتداد است و بدين ترتيب تقرر و اصالت
در جواهر هم به وجود است و وجود قابل شدت و ضعف است و مىگويد همه جواهر به جز عقل مجرد و همه اعراض
مشكّكاند و قابل شدّت و ضعف.

اشتراك معنوى و اشتراك لفظى
مشترك معنوى يك لفظ است كه با يك وضع براى يك معناى كلى كه داراى مصاديق متعددى است ،وضع شده است ،مانند:
لفظ «حيوان» كه بر گاو ،گوسفند ،شتر ،ببر و  ...اطالق مىشود و در همه اين موارد يك معنا از آن فهميده مىشود.
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مشترك لفظى يك لفظ است كه با چند وضع براى چند معنا وضع شده و اطالقش بر هرمورد به اعتبار يكى از آن معانى
مىباشد .مانند :لفظ «شير» در فارسى بر سه چيز اطالق مىشود.

اصالت وجود
مقصود از اصالت وجود اين است كه واقعيت خارجى مصداق بالذات وجود است و بالعرض به ماهيت نسبت داده مىشود .و
به عبارت ديگر :آنچه در متن خارج را پر كرده و منشأ آثار است و حقيقتا و بدون هيچ واسطهاى موجود است همان وجود
است.
به ديگر سخن ،اعتبارى بودن ماهيت به اين معناست كه ماهيت مجازا تحقق داشته ،و به عرض «وجود» ،از واقعيت برخوردار
است ،و از وجود انتزاع مىشود.

اضافه
اضافه به معناى نسبت ،عبارت است از« :هيئتى كه از نسبت يك شىء به شىء ديگرى كه منسوب به شىء نخست است،
پديد مىآيد ».مانند هيأتى كه براى سقف ،از آن جهت كه باالى سطحى است كه آن سطح در زير سقف قرار دارد ،براى
آن سقف به وجود مىآيد .فرق ميان مطلق نسبت و نسبتى كه در اضافه اين است كه وجود مطلق نسبت ،يك وجود واحد
است كه هميشه قائم به دو طرف مىباشد؛ اما نسبت در مقوله اضافه تكرار مىشود ،و براى هريك از دو طرف اضافه نسبتى
است ،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 جدا نمىشوند.

اضافه متشابه االطراف و اضافه مختلف االطراف
به اضافه اى كه دو طرف آن شبيه يكديگرند ،مانند اضافه برادرى و برادرى ،اضافه متشابه االطراف گفته مىشود .و اين در
حقيقت در جايى است كه نسبتى كه «الف» به «ب» دارد ،از سنخ همان نسبتى است كه «ب» به «الف» دارد.
و به اضافهاى كه دو طرف آن شبيه يكديگر نيستند .مانند اضافه پدرى و فرزندى ،اضافه مختلف االطراف گفته مىشود در
اين قسم اضافه ،نسبتى كه «الف» به «ب» دارد ،مغاير با نسبتى است كه «ب» به «الف» دارد ،و از سنخ ديگرى مىباشد؛
مثال «الف» نسبت بااليى به «ب» دارد ،در حالى كه «ب» نسبت پايينى به «الف» دارد.

اضافه مقولى و اضافه اشراقى
اضافه مقولى آن است كه دو شىء مستقل از هم موجود باشند و ميان آنها رابطهاى برقرار باشد ،مانند دو برادر .بنابراين ،در
جايى كه نسبت مقولى تحقق مىيابد سه امر وجود دارد .كه عبارتند از :مضاف ،مضاف اليه و اضافه.
اما اضافه اشراقى يك اضافه يك طرفى است كه در آن ،اضافه و مضاف اليه در واقع يك چيزند ،و تغيرشان اعتبارى است .اضافه
اشراقى همان اضافه ايجاديى است كه علت هستىبخش نسبت به معلول خود پيدا مىكند .بنابراين ،در اضافه اشراقى دو
چيز مستقل نداريم يكى مضاف و ديگرى مضاف اليه كه يك امر سومى به نام رابطه و نسبت ميانشان تحقق پيدا كرده باشد،
بلكه مضاف است كه با افاضه و ايجاد خود ،مضاف اليه را مى آفريند و وجود آن مضاف اليه چيزى جز همان ايجاد نيست .از
اينجا دانسته مىشود كه اضافه اشراقى از سنخ وجود است و داخل در هيچ يك از مقوالت نيست.

اعاده معدوم
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اعاده معدوم يعنى اينكه يك شىء پس از آنكه يك بار وجود پيدا كرد و سپس از بين رفت ،دوباره به وجود آيد؛ يعنى دقيقا
همان شى ء با همان تشخص و تعينى كه داشت دوباره موجود گردد به گونهاى كه بتوان گفت اين همان شيئى است كه
معدوم شده بود.

اعتبارات ماهيت
ما ه رگاه ماهيتى مانند انسان را در ذهن خود تصور كنيم ،و آن را با توجه به عوارضى كه مىتواند به آن ملحق شود -مانند
رنگ ،وزن ،نسبت مكانى ،نسبت زمانى ،علم ،شجاعت و  -...مالحظه مىكنيم ،نحوه لحاظ و اعتبار ما نسبت به ماهيت انسان
بر سه گونه مىتواند باشد:
 )1انسان را مشروط و مقيد به عوارض و لواحق آن لحاظ كنيم .اين نوع لحاظ و اعتبار را «اعتبار به شرط شىء» مىگويند؛
يعنى اعتبار ماهيت به گونه اى كه مشروط و مقيد است به لواحق و اعراض خاصى كه به آن ضميمه شده است .و ماهيتى
كه بدينصورت اعتبار شده است« ،ماهيت مخلوطه» ناميده مىشود؛ زيرا ماهيت در اين اعتبار ،آميخته و مخلوط با امور
ديگر است.
 )2انسان را به گونه اى در نظر بگيريم كه هيچ امر ديگرى ،غير از آنچه قوام انسان به آن است ،همراه آن نباشد .يعنى انسان
را مقيد و مشروط به اينكه فقط انسان باشد ،و نه چيز ديگر در نظر بگيريم؛ انسان در اين لحاظ مشروط و مقيد است به
عدم انضمام هرآنچه بيرون از ذاتش است؛ و لذا به اين اعتبار« ،اعتبار به شرط ال» مىگويند؛ يعنى اعتبار ماهيت به گونهاى
كه مشروط است به فاقد بودن هرچه بيرون از آن است؛ و ماهيتى را كه بدينگونه اعتبار مىشود« ،ماهيت مجرده» مىنامند.
 )3انسان را به طور مطلق و رها در نظر بگيريم ،نه مشروط به اينكه واجد عوارض و لواحق خاصى باشد ،و نه مشروط به
آن كه فاقد آن عوارض و لواحق باشد .انسان هرگاه بدين نحو لحاظ شود ،بر همه افرادش صدق خواهد كرد ،زيرا انسان در
اين اعتبار مطلق و رها است ،به گونهاى كه هرچيزى مىتواند با آن همراه و يا جدا و منفك از آن باشد ،و به همين دليل آن
را «ماهيت مطلقه» مىگويند .بنابراين ،ماهيت مطلقه در همهجا حضور دارد ،و بر همه افراد ماهيت صدق مىكند .البته
صدق ماهيت مطلقه بر فرد ،با صدق ماهيت مخلوطه بر آن تفاوت دارد ،زيرا ماهيت مخلوطه بر كل ،يعنى ذات به عالوه
خصوصيات ملحق به آن ،صدق مىكند؛ اما ماهيت مطلقه تنها بر حيثيت ذات فرد منطبق مىگردد.

اعراض ذاتيه و غريبه
عرض ذاتى امرى است كه بدون واسطه ،بر موضوع عارض مى شود ،خواه آن امر ،اعم از موضوع باشد و يا اخص از موضوع و
يا مساوى موضوع باشد .در نتيجه «عرض غريب» كه در برابر عرض ذاتى است آن امرى است كه به واسطه امرى ديگر-
خواه اعم از موضوع باشد يا اخص و يا مساوى آن -بر موضوع عارض مىشود.

اعيان ثابته
كلمه عين در فلسفه به معناى خارج است و جمع آن اعيان است و وجود در اعيان يعنى وجود در خارج و در اصطالح خاص
آن چه را حكيم ماهيت گويد عارف عين و اعيان ثابته نامد و گاه از كلمه اعيان ثبوت علمى اشيا را مىخواهند.
و گويند ماهيات امكانيه و اعيان متقرره را حاالت عقليه و اعتبارات سابقهاى بر وجود آن ها مىباشد.
خالصه كالم اين كه وجودات خاصه مفصله را يك مرتبه با وجود سابق اجمالى است و آن مرتبه اجمالى سابق عبارت از علم
حق تعالى است به ذات خود و تعلق علم حق به مراتب الهّيت و شؤون آن ،براى اين وجودات قبل از تنزل و تعدد و تفصيل
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در آن مرتبه سابقه عبارت از اسما و صفات ذاتى است كه ماهيات از آنها منبعث مىشوند و همان ماهيات را در مرحله
علم ،اعيان ثابته نامند اين ماهيات در همين مرتبه سابقه به وجود عينى نيز تابع وجودات خاصه موجود به وجود سابقهاند
به اعتبار معلوميت آنها براى ذات حق تعالى ،معلوميت علمى كمالى كه عين ذات او است ،و معلوم بودن آنها به تبع
وجودات حقايق امكانيه در علم حق تعالى ،خود منشأ ظهور اين وجودات در مراتب متأخر است .مطابق با ثبوت علمى در
ذات حق و هر گاه وجودات از حق تعالى افاضه شود و تميز و تعدد خارجى يابند با هر يك از آنها ماهيتى از ماهيات متحد
شود بدون نياز به جعل جديد و بلكه به نفس فيضان وجود چنان كه شأن هر وجودى است با ماهيت خود .پس در مرتبه
علم حق اعيان تابع وجود حق تعالى مىباشند كه عين علم او است به طور اجمال به وجودات اشيا ،و به طور تفصيل بر
ماهيات .زيرا علم به علت تامه مستلزم علم به معلوالت آنها است و در خارج نيز چنين است زيرا آن چه مجعول و فائض
است صرفا انحاى وجودات است؛ بالذات و ماهيات در فيضان تابع وجوداتاند و مجعول؛ به عرضاند و به بيان روشنتر اعيان
ثابته صور علميه را گويند ،و در اصطالح حكما ماهيات اشيا را گويند و اعيان صور اسماى الهيهاند و ارواح مظاهر اعياناند
و اشباح مظاهر ارواحند و حقيقت انسان ،اول در اعيان ثابته تجلى كرد ،و بعد از آن در ارواح مجرده تجلى كرد.

اعيان متقرره
اين اصطالح را مالصدرا مرادف با ماهيات امكانيه آورده است و به نظر مىرسد كه در برگزيدن اين اصطالح متأثر از محيى
الدين ابن عربى شده باشد در باب اعيان ثابته .داوود قيصرى مىگويد اعيان ثابته در اصطالح ابن عربى همان ماهيات ممكنه
است در اصطالح حكما .مالصدرا گويد :ماهيات امكانيه و اعيان متقرره را حاالتى است عقلى و اعتباراتى سابق بر وجود
آنها در خارج .بنابر اين از ديدگاه مالصدرا ماهيات امكانيه در عالم عقلى همان حال را دارد كه اعيان ثابته از ديدگاه ابن
عربى.

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

امتناع بالذات
امتناع بالذات يعنى ذات شىء به گونهاى باشد كه اباى از موجود شدن داشته باشد و عدم برايش ضرورى باشد؛ مانند :شريك
بارى و اجتماع نقيضين.

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

امتناع بالقياس
اگر يك چيز با چيز ديگر قابل اجتماع نباشد ،نسبت به آن امتناع بالقياس دارد .هرگاه ميان وجود دو چيز رابطه وجوب
بالقياس برقرار باشد ،ميان وجود هريك و عدم ديگرى رابطه امتناع بالقياس برقرار خواهد بود .بنابراين ،وجود هريك از
متضايفين در فرض عدم ديگرى ،و نيز عدمش در فرض وجود ديگرى امتناع بالقياس دارد؛ مانند :باال و پايين؛ معلول و
علت تامهاش؛ و رابطه ميان دو معلول يك علت ثالث.

امكان اخص
امكان اخص در برابر ضرورت ذاتيه ،وصفيه و وقتيه است ،و هرسه ضرورت را نفى مىكند.
14

گردآوری :علی رستمیانی

اصطالحات فلسفی و کالمی

امكان اخص بيانگر آن است كه محمول نه براى ذات موضوع ضرورت دارد ،و نه آنكه موضوع مقيد به وصف و يا وقتى شده
است كه به لحاظ آن وصف و يا وقت ،محمول برايش ضرورى باشد .مانند قضيه «انسان ممكن است نويسنده باشد».
بنابراين ،امكان اخص هم ضرورت ذاتيه را نفى مىكند و هم ضرورت وصفيه و وقتيه را .از اينجا دانسته مىشود كه هرگاه
امكان 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 مىباشد ،و به همين دليل ،اين نام را بر آن نهادهاند.
توضيح اينكه در قضيه ،محمول گاهى براى ذات موضوع ضرورت دارد ،مانند قضيه «انسان ناطق است» اين نوع ضرورت را
ضرورت ذاتيه مى نامند ،اما گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد ،ولى موضوع قضيه ،مقيد به وصفى شده است
كه با توجه به آن وصف ،محمول براى موضوع ضرورى مىباشد .فى المثل ،متحرك بودن انگشتان دست براى ذات انسان
ضرورت ندارد ،اما اگر انسان مقيد به نويسندگى شود ،و گفته شود« :انسان نويسنده مادامى كه نويسنده است ،انگشتانش
در حركت مىباشد» در اين صورت حركت انگشتان براى او ضرورى مىباشد؛ و اين ضرورت را «ضرورت وصفيه» مىنامند.
و نيز گاهى محمول براى ذات موضوع ضرورت ندارد ،اما موضوع مقيد به زمان خاصى شده كه با توجه به آن زمان محمول
براى موضوع ضرورت مىيابد .مثل آنكه گفته شود« :كره زمين وقتى كه نور آفتاب بر آن بتابد بالضروره روشن است» .اين
ضرورت را «ضرورت وقتيه» مىنامند.

امكان استعدادى
با مالحظه اشياء موجود در عالم طبيعت دانسته مىشود كه هريك از اين اشياء به گونهاى هستند كه قابليت و آمادگى
تبديل به اشياء ديگر در آنها وجود دارد ،و در غير اين صورت جهان طبيعت فاقد هرگونه تغيير و تحولى مىبود .اما نكتهاى
كه بايد بدان توجه داشت اين كه ارتباط مذكور ميان هر شيئى با هر شيئى برقرار نيست ،يعنى چنان نيست كه هر بذرى
فرضا قابليت آن را داشته باشد كه هر گياهى را بروياند ،بلكه از دانه گندم ،تنها بوته گندم و از دانه جو ،فقط بوته جو
مىرويد.
حاصل آنكه هر شيئى در عالم طبيعت داراى خصوصيتى است كه به واسطه آن خصوصيت مىتواند تبديل به شىء يا اشياء
خاصى شود؛ امكان استعدادى ذاتا همان استعداد است و مغايرتش با آن اعتبارى مىباشد؛ يعنى يك حقيقت است كه به
اعتبار اضافهاش به مستعد ،استعداد ناميده مىشود و به اعتبار اضافهاش به مستعد له ،امكان استعدادى خوانده مىشود.

امكان استقبالى
امكان استقبالى عالوه بر ضرورت ذاتيه ،وصفيه و وقتيه ،ضرورت به شرط محمول را نيز نفى مىكند ،و لذا معناى آن اخص
از ديگر معانى امكان است ،حتى امكان اخص .مانند وقوع زلزله در يك ماه بعد ،وجودا و يا عدما تعين نيافته است ،و لذا
ضرورت به شرط محمول ندارد ،ممكن است واقع شود و ممكن است واقع نشود .اين امكان را امكان استقبالى مىنامند.

امكان بالذات
امكان بالذات ،در جايى است كه چيزى با نظر به ذاتش نه اقتضاى وجود داشته باشد نه اقتضاى عدم ،يعنى خودبهخود نه
موجود بودن برايش ضرورت دارد و نه معدوم بودن .اگر موجود باشد يك علت بيرونى وجودش را ضرورى كرده است و اگر
هم معدوم باشد ،علت بيرونى عدمش را ضرورى ساخته است .همه ماهيات از اين قبيلاند.
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امكان بالقياس در جايى است كه تالزم و يا تعاندى ميان دو شىء برقرار نباشد ،و اين در جايى است كه اوال رابطه عليت و
معلوليت ميان آنها برقرار نباشد و ثانيا هردو معلول يك علت ثالث نباشند.

امكان خاص يا خاصّى
امكان خاص به معناى سلب ضرورت وجود و عدم از ذات موضوع است و قسيم وجوب ذاتى و امتناع ذاتى مىباشد.

امكان عام يا عامى
امكان عام سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه مىكند ،يعنى در قضيه موجبه ،فقط نفى امتناع مىكند ،اما وجود را نه
اثبات مىكند و نه سلب ،و لذا هم با وجوب جمع مىشود ،مانند« :خداوند ممكن است» و هم با امكان خاص جمع مىشود،
مانند« :انسان ممكن است» .و در قضيه سالبه فقط وجوب را نفى مىكند ،اما امتناع را نه اثبات مىكند و نه سلب ،و لذا
هم با امتناع جمع مىشود ،مانند« :شريك بارى ممكن است موجود نباشد» ،و هم با امكان خاص سازگار است ،مانند« :انسان
ممكن است موجود نباشد» .از اينجا دانسته مى شود كه هركجا امكان خاص صادق باشد ،امكان عام نيز صادق است ،اما
در بعضى از موارد ،امكان عام صادق است ولى امكان خاص صادق نيست ،و در نتيجه اين امكان ،اعم از امكان خاص مىباشد
و به همين دليل به آن «امكان عام» گفتهاند.

امكان فقرى
مقصود از امكان فقرى ،تعلق و وابستگى وجود معلولى به وجود علّى و خاصيت فقر ذاتى وجود امكانى و وابستگىاش به
وجود واجبى -جلّ و عال -مى باشد .امكان در اين اصطالح وصف براى حقيقت عينى وجودهاى معلولى است ،و عين الربط
بودن آنها نسبت به وجود علّى را بيان مىكند.

امكان وقوعى
امكان وقوعى در برابر امتناع وقوعى است ،امكان وقوعى بيانگر سلب امتناع بالذات و امتناع بالغير از طرف موافق قضيه
مىباشد .يعنى اگر گفته مىشود« :الف امكان وقوعى دارد» ،معنايش آن است كه وجودش نه امتناع ذاتى دارد و نه امتناع
غيرى.

ان يفعل
مقوله «فعل» كه به آن «ان يفعل» نيز گفته مىشود ،و آن را به «كنش» ترجمه كردهاند ،عبارت است از هيئتى تدريجى
و غير قار كه در شىء مؤثر ،تا وقتى در حال اثر كردن است ،پديد مىآيد.

ان ينفعل
مقوله «انفعال» كه به آن «ان ينفعل» نيز گفته مىشود و به «پذيرش» ترجمه شده ،عبارت است از هيئتى غير قار و
تدريجى كه در شىء متأثر ،تا وقتى در حال اثرپذيرى است ،پديد مىآيد.
قيد «غير قار و تدريجى» كه در تعريف مقوله فعل و انفعال آمده است ،براى آن است كه فعل و انفعال ابداعى را كه به
يكباره صورت مىگيرد ،از تعريف خارج كند؛ مانند ايجاد كردن خداوند عقل را ،زيرا فعل و انفعال ابداعى همان ايجاد وجود
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است؛ و ايجاد در حقيقت همان وجود مى باشد ،و تفاوتشان در اعتبار است و وجود ،ماهيت نيست ،و نمىتوان آن را در
مقولهاى مندرج ساخت.

انتزاع
يك عمل خاص ذهنى است كه در آن ذهن پس از آن كه چند چيز مشابه را درك كرد ،آنها را با يكديگر مقايسه مىكند ،و
صفات مختص هر يك را از صفت مشترك آنها تميز مىدهد و از آن صفت مشترك يك مفهوم كلى مىسازد كه بر همه آن
افراد كثير صدق مىكند .در اين هنگام گفته مىشود اين مفهوم كلى از اين افراد انتزاع شده است مثل مفهوم انسان كه از
حسن و حسين و غيره انتزاع شده است .به اين عمل خاص ذهنى ،تجريد نيز گفته مىشود.

انقالب در ماهيت
انقالب يعنى آنكه يك شىء بدون آنكه تغييرى در آن رخ دهد ،يا چيزى بر آن افزوده يا از آن كاسته شود ،چيزى ديگرى
گردد .انقالب به معناى يادشده امرى محال و ممتنع است و محال بودن آن ،روشن و واضح است ،زيرا مستلزم اجتماع
نقيضين است.

اولويت
نام نظريهاى است كه در باب عليت كه از سوى متكلمان ابراز شده است .بنابراين نظريه ،علت براى به وجود آوردن معلول،
لزومى ندارد وجود معلول را ضرورى گرداند ،بلكه همين اندازه كه طرف وجود را بر عدم رجحان دهد و ممكن را از حالت
استواء نسبت به وجود و عدم خارج گرداند براى موجود شدن آن كفايت مىكند.

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

اولويت غير كافى
اولويت غير كافى آن اولويتى است كه براى تحقق طرف رجحان يافته كفايت نمىكند ،به گونهاى كه تعيّن آن طرف رجحان
يافته نياز به عامل ديگرى دارد.

اولويت غيرى
اولويت غيرى آن است كه رجحان وجود و يا عدم از ناحيه غير ،كه همان علت است ،به شىء داده شود؛ يعنى ذات شىء
نسبتش به وجود و عدم يك سان است ولى يك عامل خارجى يكى از آن دو طرف را براى شىء راجح مىگرداند .و آن را به
وجود و يا عدم نزديكتر مىسازد.

اولويت كافى
اولويت كافى آن اولويتى است كه براى تحقق طرف رجحان يافته كفايت مىكند .پس اگر وجود شىء ،اولويت كافى بر
عدمش داشته باشد ،آن شىء موجود مىگردد ،و وجودش نياز به هيچ چيز ديگرى نخواهد داشت ،خواه اين اولويت ذاتى
باشد يا غيرى.
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البته در ميان متكلمان مسلمان كسى قائل به اولويت ذاتى كافى براى اشياء نشده است ،زيرا اين نحوه از اولويت موجب
استغناى از علت مىباشد و چنين پديدهاى در واقع ،خود به خود موجود مىباشد و از اين جهت فرقى با واجب الوجود
بالذات ندارد.

اوليات
مقصود از اوليات ،مقدمات ضرورى و يقينى است كه مبادى اولى ،بديهيات ،مبادى منطقى و مبادى عقل ناميده مىشود.
اين مبادى عبارت از معارفى است كه عقل براى شناخت آنها محتاج حد وسط نيست .ابن سينا گويد:
« اوليات ،قضايا و مقدماتى است كه از ناحيه قوه تعقل انسان در ذات خود به وجود مىآيد ،بدون اينكه براى اثبات آنها ،جز
خود آنها به چيز ديگرى احتي اج باشد  ...مثل اين قضيه كه كل بزرگتر از جزء است .اين حكم ناشى از احساس يا استقراء
يا چيز ديگرى نيست  ...تصديق به اين قضيه ،جزء سرشت انسان است( ».نجات) و نيز گفته است« :اوليات قضايائى است
كه عقل صريح از ذات خود و به موجب غريزه خود ،بدون انگيزههاى خارجى ،آنها را تصديق مىكند( ».اشارات) .پس اوليات
عبارت از مبادى بديهى عقلى است كه متعلق به ذات عقل است اينها قضايائى است كه به معرفت انسان نظم و ترتيب
مىدهد و عقل صريح از درون ذات خود ،آنها را تصديق مىكند .اوليات بر دو قسم است:
قسم اول مشتمل بر اصل اين همانى و فروع آن .قسم دوم مشتمل بر اصل جهت كافى و فروع آن است.
 -1اصل اين همانى :عبارت است از اينكه هر چيزى همان است ،و هيچ چيز غير از خود نيست .از اين اصل به عنوان قانون
تالى تعبير مىشود يعنى :الف ،الف است.
اين قانون ،مالك اصلى احكام تحليلى است .زيرا در احكام تحليلى بايد موضوع و محمول مساوى يكديگر باشند.
اصل اين همانى داراى دو فرع است :يكى اصل تناقض و ديگر اصل ثالث مطرود يا نفى ثالث.
اصل تناقض اين است كه شىء واحد نمىتواند در آن واحد ،موجود و معدوم باشد.
اصل ثالث مطرود يا نفى ثالث اين است كه دو قضيه متناقض ،نمىتوانند هر دو صادق يا هر دو كاذب باشند[ .به عبارت
ديگر بين سلب و ايجاب يا نفى و اثبات ،حالت سومى وجود ندارد ].زيرا حد متوسط بين آنها نيست.
 -2اصل جهت كافى :اين است كه هر موجودى داراى يك جهت كافى است كه اين جهت كافى وجود آن را ايجاب مىكند،
و وجود حقيقى ،وجود معقول است .اين اصل را اصل معقوليّت كلى نيز ناميدهاند.
متفرّعات اين اصل عبارت است از :اصل عليت ،اصل قانونيت ،اصل حتميت ،اصل جوهر ،و اصل غايت يا غائيت.
خالصه اينكه اصطالح اوليات مترادف مبادى عقلى و ضروريات و بديهيات است.

ايجاب عدولى
مقصود قضيهاى است كه به صورت موجبه معدوله تشكيل مىشود ،مثل آنكه گفته شود:
«ماهيت غير ضرورى الوجود و غير ضرورى العدم است ».محمول در چنين قضايايى يك امر منفى است كه بر موضوع حمل
مىشود ،و مضمون چنين قضيهاى ،اگرچه منفى است ،اما در شكل و قالب موجبه بيان مىشود.
فرق سالبه محصله با موجبه معدولة المحمول در آن است كه سالبه محصله در صورت انتفاى موضوع نيز صادق است؛ يعنى
اگر اساسا فردى به نام حسن در عالم وجود نداشته باشد ،باز اين قضيه كه «حسن بينا نيست» صادق مىباشد؛ برخالف
موجبه معدولة المحمول كه تنها در صورتى صادق است كه موضوعش موجود باشد.
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أين

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