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 تتالى
 تالى به معنى آمدن چيزى در پى چيز ديگر است.ت

تن تتالى عبارت است از قرار گرف»ها پشت سر هم آمد، يعنى در پى يكديگر آمد. ابن سينا گويد: گويند: گرفتارىمثال مى

 آنات پى در پى»)رساله حدود( و نيز گفته است: « اشياء به نحوى كه چيزى از جنس آنها بين آنها فاصله نشده باشد.

رساند كه تتالى در نظر ابن سينا، گاهى به معنى اتصال است و گاهى معنائى غير از اتصال دارد. اين دو عبارت مى« نيستند

 تتالى در فلسفه جديد داراى چندين معنى است:

ه ت باشند، به نحوى كه بتتالى عبارت است از پيوند اجزاء مختلفى كه آنات متجاور را در برگيرند و با يكديگر متفاو (1

 صورت يك نظام طبيعى يا مصنوعى مرتب و منظم گردند.

تتالى پيوند بين اجزائى است كه نظامى شبيه نظام اعداد داشته باشند، گر چه ممكن است اين اجزاء موجود در زمان  (2

 اند.نباشند. تتالى به اين معنى را سلسله نيز گفته

ا هشود. در توالى مجموعهها نيز اطالق مىها و گروهگردد، به توالى مجموعهزاء اطالق مىهمچنانكه تتالى به توالى اج (3

الزم نيست اجزاء مجموعه از يكديگر متمايز باشد. زيرا معنى تتابع در اينجا عبارت است از انتقال كل مجموعه از حالى به 

لسوف، شعور شبيه مايع دائم الحركة است، كه هر يك از حالى، مانند توالى احوال شعور نزد برگسون، زيرا در نظر اين في

ايست كه دال بر حاالت آن، متضمن تمام شعور است و حاالت ديگر را در پى خواهد داشت. شعور داراى سيالن پيوسته

 انتقال از حالى به حال ديگر حين توالى مستمر است، بدون اينكه اجزاء شعور از يكديگر متمايز باشد.

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

 آتشى گرم است.

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

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

 تخلخل
 خلل در داخل و نافذ يا و ضميمه آن به ديگر جسمى كهآن بدون است جسم حجم در ازدياد معنى به اصطالح در تخلخل

 .شود كاسته آن از چيزى كهآن بدون است جسم حجم نقصان از عبارت كه تكاثف مقابل در شود آن
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 .كم در است ماده انبساط از عبارت تخلخل گويند بعضى

 تخلخل را چهآن و است محال حقيقى تخلخل: گويند انددانسته محال عالم در را خأل وجود كه فالسفه محققان از اىعده

 كه است انتفاش همان تخلخل ديگر عبارت به و است غريبه اجسام خروج و غريبه اجسام دخول از عبارت پندارند تكاثف و

 .  بالعكس و باشد غريبه مباين اجزاى دخول و اجزاى تباعد

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

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

 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

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

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

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

 ز آن مرتبه نيست.معنا كه بيرون اباشد بدينمى

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

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

 تخيل
 در را آن حركت گويد تفكر معقوالت در را نفس حركت كهچنان و محسوسات در است نفس حركت از عبارت تخيل

 مى صدرا اما است دماغ اجزاى در خياليه صور حصول از عبارت تخيل كه اندكرده گمان بعضى .نامند تخيل محسوسات

 ماده آن زيرا باشد تواندنمى مختلف صور و اشكال حامل دماغيه ماده و ادراكيه صور ساير مانند مجردند متخيله صور: گويد

 عالم زا الوجودند منفصل خياليه صور: گويد او. باشد متقابل باألخره و متضاد و متناقض اشكال حامل تواندنمى واحد آن در

 . است خيال عالم هاآن موطن و ماده

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

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

 باشد. ترجح بدون مرجح مى

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

 د و همه موجود به يك وجود باشند.ميان دو يا چند موجودى است كه در تقرر وجودى متحد باشن
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 تركيب اعتبارى
آيد. اثر يك مركب اعتبارى اى باشد، به وجود نمىاز مجموع اجزاء، يك واقعيت جديدى كه داراى آثار ويژه ى است كهتركيب

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

 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 نوع تركيبى است كه هريك از اجزاى آن از لحاظ وجودى مستقل مى

 باشند.خارج با يك وجود موجود مى

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

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

ء را به امور و حيثيات گوناگون تجزيه كند، ذهنى يك شى . تركيب عقلى: تركيب عقلى آن است كه عقل در ظرف تحليل1

 گرچه ممكن است در خارج يك امر بسيط و غير مركب باشد. 

 .ء در خارج از ماده و صورت تشكيل شده باشد. تركيب خارجى: تركيب خارجى آن است كه يك شى2

باشد ولى داراى پارچه مىارج متصل و يككه در خء با آن. تركيب مقدارى: تركيب مقدارى در جايى است كه يك شى3

ند. يابد كه داراى امتداد و كشش باشاين نوع تركيب در اشيايى راه مى تواند به آنها تقسيم شود.اى است كه مىاجزاى بالقوه

جهت )طول 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 

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

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

 نامند.اجزاى مركب مقدارى را جزء مقدارى مى

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

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

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

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.يك طرف تا بى در

 شود كه تسلسل سه صورت دارد:جا دانسته مىاز اين

اى، نه علت آغازين، يعنى علتى كه خودش معلول ها. در چنين سلسله. تسلسل هم در ناحيه علل و هم در ناحيه معلول1

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

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

رسد. شود، ولى هرگز به معلول نهايى نمىاى از علت اولى و علت نخستين آغاز مىنقطه پايانى نداشته باشد. چنين سلسله

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

 تسلسل مصطلح تحقق ندارد، زيرا همهاين شرط، در سلسله اعداد با 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.

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

 برخى از اجزاى آن همراه با يابند، و وجوددهند، زيرا اجزاى آن به تدريج تحقق مىباشند، تسلسل مصطلح را تشكيل نمى

 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

 دهند. تسلسل 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 ماهيت به گونه در واقع مقصود از متشخص بودن يك ماهيت، آن است كه

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.ماهيت است؛ اما تشخص يك وصف نفسى براى آن مى. تمّيز يك وصف اضافى براى 1

 شود برخالف تشّخص.. 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»نند قضيه است؛ ما« نفس االمر»ثابت است كه همان 

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

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

 تصور و تصديق
 شود. ابتكار اين تقسيم را به معلم ثانى، حكيم فارابىولى در يك تقسيم نخستين، به تصور و تصديق منقسم مىعلم حص

 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

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

 «.اگر باران ببارد»و « كتاب مفيد»، «كتاب حسن»باشد، مانند تصور 
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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
دو امر وجودى غير متضايف كه در محل واحد، زمان »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

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

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

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

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

 باشند.. متضادان مندرج در يك جنس قريب مى1

 . متضادان داراى موضوع واحد و مشتركى هستند.2

 . ميان متضادان نهايت خالف و جدايى است.3

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

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

 دانند.محال مى

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

اى ديگر؛ و اصطالح تضاد نزد حكماى مشاء اخص از اصطالح آن نزد قدما اند، 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 

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

تر ا ضيقاى است، و مفهومگانه فوق تحقق داشته باشد؛ و بنابراين، اصطالح مشائين در تضاد اگر مشتمل بر قيود اضافهسه

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

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

 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 تصور ء از جهت واحد جمع نمىمورى هستند كه اگرچه در يك شىمتضايفان از ا

 .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. ى پيش از علم به تحقق خارجى معّرف است و تعريف حقيقى پس از علم به تحقق آن مىاسم

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

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

 شود.. حّد تام: و آن تعريفى است كه از جنس قريب و فصل قريب تشكيل مى1

 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.از انضمام جنس بعيد به عرض خاص و يا فقط عرض خاص به دست مى. رسم ناقص: كه 4

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

 تعقل
 .  ماده از عارى صورت اخذ باألخره و آوردن در عقل به را امرى و عقل وسيله به ادراك يعنى تعقل

 ودىوج قوام كه اشيا مادى صورت يكى اندقسم دو بر اشيا صور. معقول با است عاقل جوهر اتحاد از عبارت تعقل گويد صدرا

 محسوس بلكه و بالفعل معقول خود مادى وجود حسب بر مسلما صور قبيل اين است خاص مكان و وضع و ماده به هاآن

 فعلبال معقوله صور كه تام تجريد نحو به مكان و وضع و ماده از است هاآن مجرده صور ديگر و .بالعرض مگر باشندنمى هم

 .است بالفعل محسوس يا و متخيل كه ناقص تجريد نحو به يا و است

 ليهك معقوله صور و نفوس و عقول مانند مجردند خلقت و فطرت حسب بر كه معقوالتى يكى اندقسم دو مجرده معقوله صور

 عاقل كهآن چه اندبالفعل معقول مجرده صور صورت هر در .ماده از شوندمى مجرد تجريد به كه مجرده صور ديگرى و

 .نه يا كند تعقل را هاآن كه باشد خارجى

 و بالفعل محسوس ديگرى و بالقوت محسوس يكى :شوندمى قسم دو به و است قياس همين بر هم محسوسه صور حال

 از ادراكيه نوريه صور فيضان به احساس حصول احساس معنى و بالفعل حاس جوهر با است الوجود متحد بالفعل محسوس

 ماا است بالفعل محسوس و بالفعل حاسه آن پس. گرددمى حاصل شعور و ادراك فيضان آن واسطه به كه است الصور واهب

 .است فيضان آن معدات از مواد در صور وجود اما بالقوت مگر محسوسى نه و است حاسى نه آن از قبل

 تعلق
 يازىن جهت از ديگر چيزى به است چيزى ارتباط ديگر عبارت به و است چيز دو ميان ارتباط و وابستگى از عبارت تعلق

 .دارد اقسامى و بوده متفاوت وابستگى و ارتباط نحوه و ضعف و قوت حسب بر آن و دارد به متعلق به متعلق كه

 .وجود به ماهيت تعلق مانند است معنى و ماهيت حسب بر تعلق تعلقات ترينقوى (الف

 مكنم تعلق مانند خود هويت و ذات به يابد تعلق ديگر امرى به ءشى حقيقت و ذات كه حقيقت و ذات حسب بر تعلق (ب

 .واجب به

 .خود معروض به عرض تعلق مانند آن نوعيت و به متعلق ذات به جمعا نوعيت و ذات حسب بر تعلق (ج

 .صورت به ماده تعلق مانند به متعلق نوعيت و طبيعت به بقائًا و حدوثًا تشخص و وجود حسب بر تعلق (د

 .ستا الحدوث جسمانية نفس گويد كه صدرا نظر از بدن به نفس تعلق مانند بقائًا نه حدوثًا وجود حسب بر تعلق ـ(ه
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 كه كماح اكثر نزد بدن به نفس تعلق مانند وجود اصل حسب بر وجود براى فضيلت اكتساب و استكمال حسب بر تعلق (و

 ابدان از قبل را ناطقه نفوس و اندنفس الحدوث روحانية به قائل كه است آن صورى بلوغ از بعد بدن به نفس تعلق گويند

 .  يابند تعلق مادى و دنيوى ابدانه ب فضيلت و كمال كسب جهت نفوس كه گويند و دانندمى موجود

 تعين
 .است تشخص با مرادف اغلب تعين كلمه فلسفى مفهوم نظر از ،عين در تقرر يعنى تعين

 نحوه كهبل نيست نسبى امرى تشخص و است نسبى امر تعين زيرا است هاآن تشخص از غير امور، تعين گويدمى  صدرامال

 را آن غير كه نحوى به باشدمى «غيره عن ءالشى يمتاز به ما» از عبارت تعين. بالجمله و است او هويت و ءشى وجود

 .نباشد «االمتياز به ما» امر آن در مشاركت

 و هامكاني ماهيات تعينات مانند و است ممكنات از ممتاز ذاتا كه الوجود واجب تعين مانند است ذات عين گاه االمتياز به ما

 امى از كاتب االمتياز به ما مانند است ذات بر زايد گاه و است هاآن ذوات عين نيز هاآن تعين كه ذهن در عقليه مفهومات

 ولحص عدم واسطه به يعنى است عدمى امر االمتياز به ما گاه و است وجودى و است ذات بر زايد امر كتابت كه كتابت به

 ممكن واحد نوع و است عدمى و وجودى امر دو از مركب گاه و كتابت عدم واسطه به كاتب از امى امتياز مانند است امرى

 از فردى در وجودى صفت واسطه به و فرس از ذاته به است ممتاز انسان مثال. باشد تعينات اقسام تمام به متعين است

 يدز از عالم زيد و قهار زيد از است ممتاز كه رحيم زيد مانند است ديگر صفت به متصف كه فرد آن از است ممتاز افرادش

 لوازم از همه زايده تعينات و غيره و خياط كاتب از خياط غير كاتب امتياز و است عدمى صفات در هاآن امتياز كه جاهل

 .  اندوجودات

 براى است ممكن و است عدمى و وجودى از مركب گاه و است عدمى گاه و است وجودى گاه متعين ذات بر زايد تعين پس

  باشد تعّينات انواع همه نوع يك

 فاتص آن تميز و صفات آن خود تميز به كندمى بازگشت هاآن ذات بر زايده صفات به اشيا تميز واقع در گويدمالصدرا  

 .  است خود ذات به

 تغير دفعى و تغير تدريجى

 .يابدتغير 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 شىمانند آن يعنى ميان متبدل و متبدل اليه يك فاصله زمانى وجود دارد؛

 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 مىه شىء تبديل بموقعيت جديد وجود ندارد، بلكه در يك نقطه مشخص، يك شى

 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.پديد مى نىآحركت، و به طفيل يك تغير تدريجى و مستمر است كه تغييرات دفعى و 

 تقابل
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 كهآن جهت از نامند متقابالن را دو آن و گويند تقابل نشوند جمع واحد محل در واحد جهت از كه امرى دو ميان نسبت

 .يكديگرند مقابل

 باألخره و اندقسم چهار متقابله امور و متقابالنند جزئى تباين لو و باشند داشته تباينى يكديگر با كه امرى دو بالجمله و

 .شودمى محقق وجه چهار از يكى به امر دو ميان تقابل

 :گويد الربوبيه شواهد درمالصدرا   ملكه و عدم تقابل -4 تضايف تقابل -3 ضدين تقابل -2 ايجاب و سلب تقابل -1

 از پس. است كثرت احوال و اقسام از غيريت كه طورهمان است وحدت احوال و اوصاف از هوهويت كه گفتيم اين از قبل

 تقابل و نشوند جمع واحدى جهت از و واحدى ءشى در كه امرى دو از عبارتند متقابالن و است تقابل غيريت، اقسام جمله

 :است قسم چهار داراى معنا بدين

 ال و فرس مانند نيز مفردات در بلكه است صادق قضايا مورد در تنها نه تقابل اين و است سلب و ايجاب تقابل اول قسم

 زيد ينب ما طورهمين است تقابل «قائم به ليس زيد» و «قائم زيد» قضيه دو بين ما كه طورهمان پس) كندمى صدق فرس

 قضيه دو پس( بود قضيه دو بين ما سلب و ايجاب تقابل گاه هر و است تقابل نيز فرس ال و فرس و قائم ال و قائم و زيد ال و

 .شودمى ناميده متناقضان( فلسفه در هم و منطق اصطالح در) سلب و ايجاب تقابل به متقابل

 ديگرى با ىيك هر كه( ثبوتى امر دو يعنى) وجودى امر دو از عبارتند متضايفين و است متضايفين تقابل تقابل، اقسام از دوم

 و) معلول و علت مانند( باشد ديگرى تصور با توأم و ديگرى تصور مستلزم يك هر تصور كه معنى بدين) گردد تصور و تعقل

 لمحمو نه است اضافه حقيقى، مضاف و( نامند مضاف را اضافه طرفين و گويند اضافه را امر دو اين بين ما نسبت حكما

 ذات از است مركب كهآن نه و( نامند مشهور مضاف اصطالح در را آن كه علت ذات مانند اضافه به موصوف ذات يعنى) عليه

 مشتقى هر مورد در حكم است چنينهم و گويند مشهورى مضاف را آن كه( عليت صفت و متصف ذات مانند) اضافه و

 صفت اب جسم و مشهور ابيض سفيدى، صفت بدون سفيد جسم ذات و است بياض نفس حقيقى ابيض زيرا ابيض مانند)

 (.  است مشهورى ابيض سفيدى،

 وضوعم دو هر كه اندثبوتى و وجودى امر دو متضادان و متضادين بين ما است نسبتى كه است تضاد تقابل، اقسام از سوم

 الهى حكماى اصطالح در كه طورهمان. باشد مخالفت و بعد غايت امر، دو هر بين ما و نشوند جمع( واحد آن در و) واحد

 در ن،آ زوال از بعد و ديگرى تعاقب در يكى هر يعنى) كنند تعاقب واحدى موضوع بر كه هستند امرى دو يا و شده، تفسير

 منطق علماى اصطالح در كه طورهمان. باشد ممكن واحد موضوع در دو هر اجتماع كهاين بدون( گيرند قرار واحد موضوع

 ورص بين ما اين بنابر و اندكرده اختيار را محل لفظ موضوع، جاى به علما از جماعتى(. بياض و سواد مانند) شده تفسير

 تضاد به قايل ،(كنندمى حلول ديگرى جوهرى محل در بلكه نشوند، موضوع بر عارض هاآن جوهريت علت به كه) عناصر

 موضوع خالف بر. نمود فرض جواهر محل هم و اعراض محل هم را آن توانمى و است موضوع از اعم محل، زيرا) اندشده

 ( است اعراض به مختص محل كه

 چيزى قدرت از است عبارت است مشهور جمهور نزد در كه طورى به ملكه. است ملكه و عدم تقابل تقابل، اقسام از چهارم

 حيوان يا و انسان قدرت مانند. دهد انجام را آن بخواهد كه وقتى هر در كه است او خور در و او شأن از كه امرى انجام بر

 زمانى در آن داشتن صالحيت و استعداد بطالن با حيوان يا و انسان از قدرت اين انتفاى از است عبارت عدم و اشيا ديدن بر

 در حيوان يا و انسان در) نابينايى مانند. باشد داشته وجود وى در زمان و وقت اين در كه است اين چيز آن شأن از كه

 بر رتقد و بينايى حس داشتن صالحيت و استعداد فاقد كه جامدى جسم هر يا و) حجر مانند نه( باشد بينا بايد كه زمانى
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 بچه رد بينايى بر قدرت زيرا) او چشم شدن باز از قبل( سگ يا و شير بچه در نابينايى يعنى) و جر مانند نه و( است آن

 در اي و جامد جسم در بصر و عمى بين تقابل بنابراين و ندارد، وجود او چشم شدن باز زمان تا تولد هنگام از سگ و شير

 .نيست ملكه و عدم تقابل چشم، شدن باز زمان رسيدن فرا از قبل حيوانى هر

 ما ،ملكه و عدم و ايجاب و سلب در و است وجودى امر دو بين ما تضاد، و تضايف در تقابل كه شد معلوم گذشته بيانات از

 حقيقى عدم ولى( جمهور نظر از ملكه و عدم تفسير بود اين و. است عدمى ديگرى و وجودى يكى كه است امرى دو بين

 ندمان چيز آن مقومات از بعضى در يا و چيز آن در كه چيزى از امرى انتفاى از است عبارت( ما نظر از) حقيقيه ملكه مقابل

 از پس الثعلب داء به ابتال علت به بدن در مو نداشتن و ظلمت و عمى پس .باشد متحقق امر آن وجود امكان نوع، و جنس

 امكان با بينايى عدم و آنان صورت در مو روييدن زمان رسيدن فرا از قبل زمانى در كودكان صورت در امرديت و آن داشتن

 شامل كه انسان نوع افراد صورت در آن وجود كه زن صورت در ريش نبودن و مادرزاد كور شخص مورد در بينايى وجود

 وجود امكان برده نام اعدام اين تمام در زيرا. صرف عدم و بحت عدم نه اندملكه عدم همگى است، ممكن است، مرد و زن

 امرى بر اعدام اين صدق لذا و است ءشى آن قبول مستعد ماده وجود مستلزم ءشى امكان و است معتبر و شرط معدوم، امر

 مواردى كليه شامل ملكه و عدم تفسير، اين با پس) نيست جايز است معدوم امر وجود امكان فاقد و معدوم كلى به كه

 (شوندمى خارج ملكه و عدم از جمهور تفسير به هاآن از بعضى كه حالتى در شد ذكر كه شوندمى

 تقدم و تأخر
ى باشند اء به گونهنظر بگيريم و آن دو شى ء ديگر مشتركا با آن نسبت دارند، به عنوان مبدأ درهرگاه چيزى را كه دو شى

ء اول ا همه آنچه را شىء اول نيز واجد باشد، امء 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، ء دوم نداشته باشد، در اين صورت حالت خاص شىدارد، 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.تعبير مى لحوق و پيشى و پسى نيز

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

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

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

 اعلم، اشجع، اتقى و اورع. بود. 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 باشند، و با يكديگر جمع نمىكه در هردو متقدم و متأخر از هم منفك و جدا مىن اينتأخر زمانى است، و آ

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

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

بنابراين، آنچه «. تحقق داشتن در متن عالم وجود»در اين نوع از تقدم و تأخر عبارت است از: « ما فيه التقدم» باشد.مى

قدم از است، و در عين حال بهره و نصيب مت« تحقق داشتن در متن عالم وجود»ميان متقدم و متأخر مشترك است، همان 
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بيش از متأخر است. فى المثل عالم تجرد عقلى بر عالم ماده تقدم دهرى دارد؛ زيرا اين « 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

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

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

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

 تجرد عقلى متقدم، و عالم ماده متأخر است.

، اما نه اشتوان گفت: تقدم و تأخر دهرى عبارت است از: تقدم علت تامه بر معلولش، و تأخر معلول از علت تامهبنابراين مى

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

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

 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 آنشود كه چينش و ترتيب خاصى ميان چند شىتقدم و تأخر در جايى تصوير مى

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

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

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

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

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

در اين نوع از تقدم و تأخر، ترتيب  پذير است.د متأخر پس از معدوم شدن متقدم امكانيابند؛ بلكه وجووجود و تحقق نمى

وجه بستگى به اعتبار و قرارداد ما ندارد؛ يعنى اّوال: ديروز ميان اجزاء و نيز جهت ترتيب آنها يك امر حقيقى است، و به هيچ

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

يابد و سپس امروز. برخالف تقدم و تأخر مكانى كه اّوال: قبل از آن است. ابتدا ديروز تحقق مى حقيقتا پيش از امروز و

 باشد.ظر ما مىچينش اجزاء ممكن است تغيير كند، و ثانيا: تعيين جهت اين چينش كامال قراردادى و وابسته به ن

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

شود تقدم و تأخر ميان اجزاى زمان، يك تقدم و تأخر ذاتى است. و حتى يت ندارد. و لذا گفته مىديگرى جز زمان، مدخل

 شوند. يعنى چونتقدم و تأخر ميان حوادث زمانى در واقع به تبع تقدم و تأخر زمانى است كه اين حوادث بر آن منطبق مى

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

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

 شوند.زمان، بدان متصف مى

 تقدم و تأخر طبعى
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باشد. علت ناقصه چيزى است كه وجودش براى وجود معلول ر مىتقدم و تأخر طبعى ميان علت ناقصه و معلول آن برقرا

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

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

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

گويند: علت ناقصه بر معلول رو مىتواند وجود داشته باشد، و در عين حال معلول آن موجود نباشد. از ايناما علت ناقصه مى

يابد. و البته اين اوليت، اوليت زمانى و گاه معلول آن تحقق مىشود و آنا علت موجود مىخود تقدم بالطبع دارد. يعنى ابتد

 يا مكانى و مانند آن نيست، بلكه اوليت بالطبع است.

است. يعنى آن امر مشتركى كه متقدم بهره بيشترى از آن دارد، و متأخر « وجود»مالك در اين قسم از تقدم و تأخر، همان 

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

 .باشدمتوقف و وابسته به وجود آن مى 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، وانده مىخ« تقدم عّلى»علت تامه نوعى تقدم بر معلول خود دارد كه 

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

 تامه بر معلول تقدم اند؛ اما نسبت علت تامه به آن بيش از معلول است، و از اين جهت، علتاصل 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 

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

 است. « تقرر ماهيت»تقدم و تأخر بالتجوهر 

 هيولى و صورت تالزم
 وجود صورت بدون و جدا المواد مادة يا هيولى گاه هيچ كه دانيممى و .جسمهيولى،  صورت، است، قسم سه مادى جواهر

 هست و بوده ما مشهود همواره چه آن ندارد و نداشته وجود ماده بدون كه صورت وضع است طورهمين و ندارد و نداشته

 در دائما جسم كه اندديده چون. جسمّيه صورت و هيولى اند،كرده جزء دو به تحليل را جسم فالسفه نهايت است جسم

 و اراده با توانيممى ما را موم قطعه يك مثال و كندمى پيدا ديگر اشكال و كندمى رها را موجود اشكال و است تغيير معرض

 جددام بايد و است جسمى هاىصورت و اشكال از غير هيولى اندگفته رو اين از دربياوريم صورت و شكل صدها به خود قصد

 يكى و باشد جسمى اشكال و جسميت همان كه جسميه صورت يكى دارند اعتقاد صورت دو به فالسفه كه كنم تأكيد

 اشكال و حاالت در تغيير است، گونه دو هم تغييرات و آيدمى حساب به نوعى فصل و است انواع ويژه كه نوعيه صورت

 وعيهن صورت در تغيير اين كندمى رها را نباتى صورت و گيردمى خود به حيوانى صورت نبات مثال نوع در تغيير و جسم

 بودن جسم يعنى جسميت متن اما است جسم در عرض تغيير به مربوط جسم هندسى و تعليمى اشكال در تغيير اما. است

 هيولى لكهب و وجودند به مستقل يك هر كه نيست معنى اين به صورت و هيولى بودن جوهر اين بنابر و نيست پذير تغيير

 اين از و هيولى از نيازبى صورت نه و است صورت از نيازبى هيولى نه باشندنمى يكديگر از عارى و ملزومند و الزم صورت و
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 ياآ صورت و هيولى بين رابطه كه است اين در بحث. است گرفته قرار فالسفه از اىپاره ترديد مورد هاآن بودن جوهر رو

 دو آن ينب عالقه كه اندگفته بسيار بررسى از بعد باشد دگر آن معلول ديگر و علت يكى كه است معلولّيت و عليت رابطه

 علت زءج بنفسه صورت بنگريم را دو آن ذات اگر اما ديگراند علت معلول دو هر و معلولّيت و علّيت نه و است تكافو عالقه

 صورت آن و شودمى افاده معّينه غير صورت وساطت به موجبه علت از ماده وجود و   ماده وجود افاده در است العلة شريك و

 هك چيزى آن. نشود اشتباه نوعى و جسمّيه صورت بين مجددا جا اين در. ديگر صورتى ورود بر مگر شودنمى جدا ماده از

 اندهگفت ماده و صورت بين ارتباط مشكل حل در بالجمله و نوعيه صورت نه است جسميه صورت آن از است بّد ال هيولى

 است علت وجود مانند هيولى در صورت وجود و ماده براى دوم مرحله در و ذات حسب به. است صورت ويژه نخست وجود

 از ارىع جسمى هيچ سرانجام و باشد مستفيد هيولى و مفيد صورت كهاين با ندارد منافاتى دو آن بين معّيت و معلول با

 صورت هيولى،. شودمى جوهر سه از مركب جسم پس. باشد جوهر هم نوعيه صورت كه اين بنابر نيست هم نوعيه صورت

 .نوعيه صورت و جسميه

 يضف آن از كه باشدمى آن به متعلق هيولى كه است ديگرى امر صورت وراى و نيست فاعلى علت و تام سبب صورت پس

 ناي بنابر و صورت واسطه به مگر شودنمى كامل آن فيضان لكن و است قدسى فعل و است الهى ورىن جوهر آن و گيرد

 و دبخشمى جرمّيه صورت عقالنى نور آن كه طريق اين به شوندمى هيولى فعليت سبب جمعا نورى فيض آن با صورت

 يگرد صورت شود عدمنم كه صورت هر است هيولى مقوم صورت اندگفته رو اين از. شودمى پايدار صورت واسطه به هيولى

 هامتدادي صورت است هيولى مقّوم كه صورت اين از منظور كه داشت توجه بايد و نورى فيض يارى با شود آن جايگزين

 .  است صورت تشخص قابل هيولى و است هيولى تشّخص فاعل صورت واقع در و جرميه صورت يا است

 تمّيز
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

 تناسخ
لسفه و . در فاست آمده نيز ديگر مكتوب به مكتوب انتقال معنى به كه چنان است آمده نقل يا ابطال و ازاله معنى به نسخ

 ميان فاصله ولحص بدون اول بدن تالشى از بعد ديگر بدنى به بدنى از است ناطقه نفس انتقال معنى به تناسخ و نسخكالم 

 .مى باشد دو آن

 اغورسفيث است كرده اظهاراتى ديگر بدانا هب ناطقه نفوس انتقال مورد در كه كسى اولين آيدمى دست به منابع از چه آن

 ستا شده اظهار مورد اين در نظرياتى و عقايد و گرفته خود به مختلفى صور و تطورات زمان طول در و اندبوده او پيروان و

 .است قرار اين از هاآن خالصه كه

 .باشند آن با مناسب ديگر صفات و اخالقى لحاظ از كه حيواناتى اجساد به انسانى نفوس انتقال (الف

 .ديگر هاىانسان ابدانه ب انسانى ناطقه نفوس انتقال (ب

 .نباتى اجسام به انسانى ناطقه نفوس انتقال (ج

 .جمادات به انسانى ناطقه نفوس انتقال (د

 .انسان به و حيوان به نبات از صعودى طريق به انتقال ـ(ه

 .نبات به حيوان از و حيوان به انسان از و انسان به مفارقات و عقول از نزولى طريق به انتقال (و
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 .است اجسام و مفارقات ميان واسطه كه است برزخى از غير برزخ آن و برزخى ابدانه ب انتقال( ز

 .فلكى اجرام به بدن تالشى از بعد نفوس انتقال (ح

 .ديگر انسان به سعدا و حيوانات اجساد به اشقيا نفوس انتقال (ط

 .هاانسان ابدانه ب ديگران عقول و مفارقات به نكامال نفوس انتقال (ى

 آن يانم تركيب و است ذاتى ابدانه ب تعلق را نفس :گويد و داندمى مردود را تناسخيه به مربوط عقايد كلى طور به صدرا

 .است اتحادى طبيعى تركيب دو

 .نيستند تناسخ قابل نفوس كهاين بيان در: نهم اشراق :گويد آن انواع و تناسخ باب در الربوبيه شواهد درمالصدرا  

 در نفسى لانتقا از عبارت اول قسم. شودمى تصور قسم سه به ما نزد در( ديگر بدنى به بدنى از نفس انتقال يعنى) تناسخ

 بدنى به يا و ديگرى حيوانى بدن به او نفس و بميرد حيوانى كه نحو بدين او از جدا و مباين ديگر بدنى به بدنى از عالم اين

 مانند) باشد اشرف موجود به اخس موجود از انتقال( ديگرى بدن به بدنى از نفس انتقال) خواه گردد، منتقل حيوان از غير

 جسم يا و باتىن جسم به يا و مثال اسب بدن به انسان نفس انتقال مانند) بالعكس يا و( انسان بدن به مثال اسب نفس انتقال

 .  است ممتنع و محال كرد خواهيم بيان زودى به كه برهانى با تناسخ از قسم اين و( جمادى

 نياد دار در كه است او اخالق و اوصاف با مناسب كه اخروى بدن به دنيوى بدن اين از نفس انتقال از است عبارت دوم قسم

 ؛گرددمى ظاهر است نموده غلبه نفس آن در وى صفات كه حيوانى صورت به آخرت در نفسى چنين و است نموده كسب

 بزرگان نزد در كه است امرى اين و شد خواهد مكشوف شما بر جسمانى معاد اثبات مبحث در مطلب اين صحت كهچنان

 بمذه من ما» اندگفته لذا و است شده نقل نيز ملل و اديان و شرايع ارباب از و گرديده مسلم و ثابت شهود و كشف اهل

 از قسم همين بر همگى است شده وارد تناسخ مورد در كه مجيد قرآن از بسيارى آيات و «راسخ قدم فيه تناسخل و اال

  گرددمى توجيه و تفسير تناسخ

 با تقالان و نيست تناسخ معنى به امر اين و است اخروى ويژه ابدان در هاانسان بعث و حشر كه ايمگفته ما: گويدمالصدرا  

 .است حق جديد فيض اخروى ابدان بلكه و نيست درست اخروى بدان

 املح نفس: گويد وى. داندمى مردود است فلكى اجرام از اىپاره به نفوس انتقال به قائل كه را الدين شهاب نظرمالصدرا  

 آوردمى در حركت به را او و است بدن محّصل و مقّوم كه است نفس اين گويد و باشد نفس حامل بدن كهاين نه و است بدن

 بيعىط انسان كهآن اعضاى و بدن به قائم قواى اند،نفس ظل و سايه همه بدن قواى گويد وى .است بسيارى افعال منشأ و

 هر: گويد و اخروى، نفسى انسان است، نفسى انسان كه بدنى، قواى و بدن بر مدّبر نفس سايه است، نفس ظل و سايه است

 .عقلى انسان و نفسى انسان طبيعى، انسان. است انسان سه بلكه و انسان دو انسانى

 مثل و است سايه سايه اعضا و هاقوت تمام با طبيعى انسان اين اعضايش، تمام به است ملموس و مشهود طبيعى انسان

 انسان. يعىطب انسان برزخى، و نفسى انسان عقلى، انسان است قايل مرحله سه انسان براى بنابراين است عقلى انسان مثل

 طبيعى نسانا و عقلى انسان سايه نفسى انسان. است خود مافوق سايه يك هر و طبيعى و عقلى انسان بين است برزخ نفسى

 تاخيزرس روز در كه است نفسى يا و حيوانى انسان غالف و پوست منزله به طبيعى انسان قواى است نفسى انسان سايه

 .است حيات داراى كه شوند،مى مبعوث

 و اكمل نحو به است حسى انسان جوارح و اعضا تمام داراى عقلى انسان كه است گفته صريحا اول معلم گويدمىمالصدرا  

 .عقلى است انسانى و نفسى است انسانى طبيعى انسان در: گويد
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 . ارسطو نه و است فلوطن تأليف إثولوجيا و است كرده نقل إثولوجيا از را مطالب اينمالصدرا   البته

 هب داشت قبال كه انسانى اولى صورت از نيز او ظاهر و شود مسخ انسان باطن كه است آن تناسخ اقسام از سوم قسم اما و

 سوار و تناسخ اقسام بدترين حقيقت در كه مسخ) اين و يابد انتقال است شده مسخ صورت بدان كه وى باطنى صورت

 و مزاج به آدمى شكل و مزاج از را او شكل و مزاج كه حدى به تا است او نفسانيه قوه غلبه و طغيان علت به( است كننده

 جايز( ىفلسف و علمى نظر از) مسخ و تناسخ از قسم اين و دهدمى تبديل و تغيير او باطنى صفت با مناسب حيوانى شكل

 شاندرايت و عقل نيروى و غالب هاآن در نفس شقاوت كه فجار و فساق و كفار از گروهى مورد در بلكه است، ممكن و

 زمان ينا در( ظاهرى صورت تغيير بدون) باطنى مسخ كه نماند ناگفته و است پيوسته وقوع به است، بوده قاصر و ضعيف

.است بسيار معاصر
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