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 ج
 جبر
 در ،است انسان بودن مجبور و ملجأ معنى به آن فلسفى مفهوم .است آمده اجبار و اكراه و فعل الزام معنى به لغت در جبر

 .خود افعال

 بيان رد و مانده آن حل در متكلمان و فالسفه اكثر كه است كالمى و فلسفى عقلى مهم مسائل از يكى تياراخ و جبر مسأله

 .سرگردانند و حيران آن

 شامل تعالى حق اراده يا و ؟ملجأ يا مختارند خود حركات و افعال در مردم آيا كه است چنيننزد متكلمان  مسأله طرح

 الافع باشيممى ادراك و شعور داراى و هستيم انسان كه ما يعنى ؟نه يا شودمى هم بندگان سكنات و حركات و افعال تمام

 ديگرى مبدأ از هم ما افعال است ديگرى مبدأ از ناشى ما وجود كه طورهمان كهآن يا دهيممى انجام خود اختيار به را خود

 .  نداريم اختيارى خود افعال در ما و است

 مقهور خود افعال در آيا هستيم اراده و شعور و عقل داراى و هستيم انسان كه ما كه است چنين حكما نظر از آن طرح و

 ما افعال آيا؟ نه يا هستيم نيست ما اختيار در كه خاصى معلول و علل تابع و محيطى و طبيعى الزام و طبيعت و حوادث

 .بردمى است او منظ كه طرف هر به را ما طبيعت نظام و است معلوليت و عليت خاص قانون تابع

 .دارد معنى چه غيره و عبادى احكام و كتب انزال و رسل ارسال پس نباشيم مختار خود افعال در ما اگر گويد متكلم

 خواست و اراده مورد در كه اخبارى و آيات و الهى قدرت و اثبات و محو و محفوظ لوح و قدر و قضا معنى مختاريم اگر و

 .دارد معنى چه..«  َيْهِدي َو َيشاُء ْنَم ُيِضلُّ» كه است آمده خدا

 و نينقوا پس باشد مجبور اگر و چيست طبيعى نظام و عليت قانون معنى پس باشد مختار انسان اگر فيلسوف، نظر از

 .است ديگرى طورى او حركات و افعال و كرده فكر جورى فردى هر چرا و چيست براى اخالقى و اجتماعى مقررات

 و هنداشت هاآن به كارى ديگر و است كرده خلق توانا و قادر را خود بندگان متعال خداى كه گويند تزلهمع از اىدسته (الف

 ( محض اختيار) برگزينند كه راهى هر در خودمختارند و خواهدمى ايمان و طاعت آنان از فقط

 مهه و نيست مستثنى قاعده اين از هم بندگان افعال و است حق اراده به شودمى متحقق خارج در چهآن گويند اشاعره (ب

 (محض جبر) است كاينات و موجودات تمام به متعلق تعالى حق اراده و است حق اراده به

 وجود از بعد مگر كنندنمى وجود قبول بعضى اندمتفاوت اعلى مبدأ از وجود قبول در اشيا كه گويند اماميه و حكما (ج

 جود افاضه خود كمال غايت بر تعالى حق پس. جوهر وجود از بعد رمگ نيست ممكن آن وجود كه عرض مانند ديگرى

 از ادرص بعضى است متفاوت هاآن استفاضه هاآن قابليات تفاوت حسب بر و معين نظام و ترتيب بر ممكنات بر كندمى

 نيست او قدرت در نقصان جهت از وسايط و وجود و كثيره اسباب به بعضى و واحد سبب به بعضى و وسط و سب بال اندحق

 غيره و فرشتگان مانند اندمحض خيرات يا اندشده تعالى حق از صادر كه موجوداتى .است قابليات در نقصان جهت از بلكه

 مبدأ و فياض مبدأ از اندازه هر و مجرده عقول از غير باألخره و جن و انس مانند است هاآن شرور بر غالب هاآن خيرات يا و

 رد واسطه كه موجوداتى از است تركم هاآن خير باشد بين در زيادتر واسطه و باشد زيادتر هاآن لهفاص و دورتر المبادى

 اندحق قدرت در داخل بالعرض خيراتند تابع كه شرور و اندحق قدرت در داخل باالصالة خيرات پس باشد تركم هاآن صدور

 دهگزي مار مانند .نيست آن به راضى لكن و است كرده اراده را كفر خدا گويند ايمان و كفر به حق قدرت تعلق بيان در و

 (.امر بين امر) نيست آن به راضى لكن و كندمى قطع را خود دست خود اراده به كه
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 در شأنى هيچ و اندالهيه حقيقت از پرتويى موجودات تمام: گويند است كرده تأييد را هاآن نظر هم صدرا كه ديگر عده (د

 علف مثال «بالّله اال قوة ال و حول ال و» است او فعل كهآن مگر نيست فعلى هيچ و است حق شأن كهنآ مگر نيست وجود

 به نآ ايجاد و فعل تبنس اين بنابر و حقيقت در است حق فعل ذلك مع المجاز دون بالحقيقة است زيد فعل كهآن با زيد

 ودشمى داده عبد به نسبت كه جهت و وجه همان از و تاس درست عبد به...  و بصر و سمع نسبت كهچنان است درست عبد

 شأنى حال عين در و است زيد به منسوب و است خارج در متحقق زيد وجود كه طورهمان و .شودمى داده حق به نسبت

 .دارد را حال همين هم او كردار و افعال است حق شؤون از

 هب اليق كه اشرف و اعلى وجه بر است حق افاعيل از يكى او لفع حال عين در و كندمى كه است كارهايى فاعل انسان پس

 .نقص و انفعال بالشوب است او ذات احديت

 كه تنيس اين مراد و است همين است امر دو بين امر بلكه تفويض نه و است جبر نه اندفرموده كه معصوم گفتار معنى و

 ختيارا جهتى از و باشد اضطرار جهتى از كهآن يا و نيست امكد هيچ كه اين يا و است تفويض و جبر از مركب بندگان افعال

 رام دو بين امر معنى بلكه و باشد ناقص جبرى و ناقص اختيارى را او كهآن نه و اختيار صورت در است مضطر كهآن نه و

 .است او طراراض عينه به او اختيار و است مختار كه وجهى از است مجبور كه جهت آن از است مختار عبد كه است اين

 داشت( -جده )
است، هيئت و حالتى است كه « داشت»شود، و ترجمه فارسى آن همان نيز گفته مى« له»و « ملك»مقوله جده، كه به آن 

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

ء احاطه شده، جا به جا شود. مانند حالت پوشيدگى بدن به وسيله لباس، جا شدن شىاطه كننده، با جابهء احباشد كه شى

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

 آيد.شود، نه حالتى كه براى محيط پديد مىمحاط حاصل مى

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

  قابليت انطباق بر بيش از يك مصداق را ندارد.

 رود:جزئى منسوب به جزء است و به دو معنى به كار مى

ر زبان، علم يا اسم خاص گويند مثل رستم اول: جزئى حقيقى يعنى مفهومى كه قابل شركت نباشد. اين جزئى را در دستو

و تهران. از اين قبيل است جواهر جزئى به اصطالح اليب نيتس. اين جواهر عبارت از آحادى است كه در يكديگر تأثير 

 كنند و تصور آنها مانع از وقوع شركت در مفهوم آنهاست.نمى

م از خود باشد مانند مفهوم انسان نسبت به حيوان يا دوم: جزئى اضافى عبارت از مفهومى است كه مندرج در يك كلى اع

 خواص مثلث نسبت به مثلث.

 جزئى حقيقى اخص از جزئى اضافى است و در مقابل كلى حقيقى قرار دارد و جزئى اضافى در مقابل كلى اضافى است.

ت، اى يا موجبه اسن قضيهايست كه در آن بر بعضى از افراد موضوع حكم شود. چنيقضيه جزئيه در منطق عبارت از قضيه

اشد، اى كه موضوع آن جزئى بمثل بعضى انسان نويسنده است، يا سالبه است مثل بعضى انسان نويسنده نيست. قضيه

 شود. مثل: سقراط حكيم است.مخصوصه ناميده مى
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جاب در سلب و اي تواند موجبه يا سالبه باشد. در مورد تناقض دو قضيه مخصوصه، كافى است كه فقطاين قضيه نيز مى

 مختلف و در ساير موارد متحد باشند.

ّيه شود )هاميلتن( اين قضاى كه شمول محمولش مانند شمول موضوعش، جزئى باشد، جزئيه جزئيه ناميده مىقضيه جزئيه

 موجبه مثل: بعضى الف بعضى ب است. سالبه مثل: بعضى الف بعضى ب نيست. نيز ممكن است موجبه يا سالبه باشد.

ه تواند موجبه يا سالبشود و مىاى كه شمول موضوعش جزئيه و شمول محمولش كلى باشد، جزئيه كليه ناميده مىيهقض

 باشد. موجبه مثل: بعضى الف تمام ب است. سالبه مثل: بعضى الف تمام ب نيست

 جزء ال يتجزى
. به عقيده متكلمان، اجسام محسوس از شودنيز 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:اين 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

 در مقابل من قرار گرفته است.ديگرى پايين است و يا 

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.حكم به قابليت انقسام آنها صادر نمى عقل نيز

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

 جسم
 اي و گانه سه ابعاد فرض قابل است جوهرى يا و باشد لمس و حسيه اشاره قابل كه متحيز است جوهرى از عبارت جسم

 زواياى بر متقاطع گانه سه ابعاد نكرد فرض آن در باشد ممكن كه است چيزى يا و عميق و عريض و طويل است جوهرى

 .است شده كه مختلفى تعابير بنابر قائمه

 :اينكه جمله از است گشته ابراز متفاوت عقايد و اقوال جسم حقيقت درباره اّما

 ودمحد اجزاء، اين باشند،نمى تقسيم و تجزيه قابل وجه هيچ به اجزاء اين كه ضلع ذو اجزاء تعدادى از است مركب جسم. 1

 لمانمتك از بسيارى. ناپذيرند تقسيم هم وهم و عقل در پذيرندنمى تقسيم خارج جهان در كه همچنان و هستند متناهى و

 .اندكرده دارىجانب عقيده اين از

 .مشهور معتزلى متكّلم نظام، به است منسوب قول اين. ناپذير تقسيم نامتناهى اجزاء از است مركب جسم. 2

 قابل غير سختى و خردى عّلت به عين عالم و خارج جهان در كه سخت، كوچك بسيار بالفعل اءاجز از است مركب جسم. 3

 «راطيسذيمق» يونانى قديم فيلسوف به منسوب معروف نظرّيه همان اين .پذيرندتقسيم وهم، و عقل عالم در اّما اند،قسمت

 .است

 به ولى است، طور همين هم االمر نفس و واقع رد رسد،مى نظر به واحد مّتصل حّس جهان در كه گونه همان جسم. 4

 .است پذيرفته را نظرّيه اين شهرستانى .است تقسيم قابل متناهى و محدود اجزاء

 عين، عالم در وهم وهم، و عقل در هم آن، جوهرى امتداد و اّتصال كه مّتصل و بسيط جوهر يك از است عبارت: جسم. 5

 .اندداده نسبت الهى افالطون به را لقو اين اسالمى حكماى. است پذيرتقسيم
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 و نيست پذيرش، محض قّوه جز چيزى ماّده، .صورت و( هيولى) ماّده جوهر دو از مرّكب جوهر يك از است عبارت جسم،. 6

. ستا تقسيم قابل نامتناهى اقسام به كه است جوهرى امتداد و اّتصال يك نيز صورت، .باشدمى مّتحد جسمّيه صورت با

 وهم، عالم در هم باز نباشد، تقسيم قابل عين عالم در كه برسد جايى به سختى و خردى در اگر جسم وهرىج امتداد

 حجم داراى جوهرى جزء زيرا كند،مى تقسيم جواز، به حكم باز عقل بازماند، تقسيم از هم وهم قوه اگر و است پذيرقسمت

 بدين و است يسار طرف از غير يمين طرف كه است ّلممس و است يسار و يمين داراى باشد حجم داراى چه هر و است

 يونانى روفمع فيلسوف به منسوب نظر، اين كند؛ نابود را جسم كه نيست چيزى پذيرىتقسيم كه كرد اّدعا توانمى ترتيب

 .است «ارسطو»

 اعراض، تعدادى و جوهر نوع يك ،عنصر دو از است مركب جسم: كه است اين آن، و سهروردى الّدين شهاب شيخ اىنظرّيه. 7

 يا هيولى نام به چيزى جسم درو  نيست، مقدار جز چيزى جسم واقع در و عرض و است محض مقدار يا ماّده همان جوهر

 و ولط گانهسه امتدادات قابل كه است «مجّرد مقدار» همان جسم بلكه نيست، باشد انفصال و اّتصال قابل كه اولّيه ماّده

 . است عمق و عرض

 وجودات از عبارت اشيا حقايق گويد و داندمى مدخل را آن سريان و وجود اصالت نيز جسم تعريف باب درصدرا مال. 8

 جزئى نه و كلى نه و معدوم نه و موجودند نه نفسه حد فى ماهيات گويد وى است جسم اشيا جمله از و است هاآن خاصه

 فرد قيام از عبارت وجود عروض و عقل در بديهى عام جودو مفهوم به است هاآن اتصاف هاآن بر وجود عروض معنى و

 وطمرب همه معلول و علت و تأخر و تقدم و است خارج در موجود بنفسه وجود بالجمله و نيست مفاهيم آن به وجود حقيقى

 به و تاس خود علت از اخّس كون رتبه در معلولى هر و است خود معلول از اشرف وجود رتبه در علتى هر و است وجود به

 نتهىم معلولّيت جانب در و است موجودات همه بر محيط كه عّليت جانب از واجب وجود به برسد تا وجود سلسله در ترتيب

 است جسم آن و است زمانى و مكانى ابعاد ذو امتدادى وجود آن و( جسم. )است محجوب خود ذات از كه موجودى به شود

 البته جوهرّيت در است وجودى نقص كمال كه اىمرتبه دهدمى قرار وجود از سوى يك در را جسممالصدرا   ترتيب بدين و

 .است هيولى وجود مرتبه آن از ترنازل اىمرتبه در

 طرفى از و. است جسم فعلّيت جهت آن و است عينّيه صورت هم و اتّصالى وجود داراى است جسم كه جهت آن از جسم

 حرارت حركت، مانند .هست باشد،مى هاآن قابل حال عين در و است فاقد كه امورى و وصل و فصل قبول استعداد داراى

 ورتص و يابد تكامل نباتى صورت يا نفس از كه است نوعيه صور قابل يعنى است بالقوه آن مكمل نوعيه صور و. غيره و

 مانه كه بسيارند، هاقوت كه قوت جنبه يك و دارد فعلّيت جنبه يك جسمى هر بالجمله و پذيرناطقه نفس يا و انسانى

 وجود جهت با و باشد كه اىمرتبه هر در آن فعلى جود جهت بالجمله و باشد بسيار نوعيه هاىصورت پذيرش استعداد

 .دارد تفاوت آن استقبالى

 جسم براى اول هيوالى پس است انفصال و اتّصال قابل و است هاصورت قبول و استعداد جهت همان از عبارت هيولى

 هم است طورهمين مرحله هر و بعد مراتب براى است بالقوه بالفعل، هى بما و بالفعل عينا بالقوه هى بما ذاته فى طبيعى

 وهبالق است، خاص صورت به متلبس كه حال همان در يعنى است، بالقوه بعدى كماالت مراتب نظر به هم و است بالفعل

 علىف صورت به تلّبس و فعليت جهت از استعدادها و قوت اين حال فعلى، صورت ترك و است ديگر صورت پذيرش مستعد

 باشد جوهر اگر و عرض يا و است جوهر باشد محض استعداد و قوت همين از عبارت كه هيوال آيا و عرض يا است جوهر

 .  است بسيار بحث است جوهرى چگونه
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 تعليمى جسم
 ونهگ دو بر صورت صورت، و ماده از است مركب نمشائيا نزد به جسم كلى طور به. است هندسه علم موضوع تعليمى جسم

 كندمى تقسيم مختلف انواع در را اجسام كه نوعيه صورت ديگر و باشد جسميت مطلق كه جسميت صورت يكى است

 جسم پس اندجسم باشند، حيوان و نبات معدن، كهاين از قبل معدن نوع و حيوان نوع و نبات نوع مثال كه است بديهى

 نوعيه دوم و جسميه صورت همان اول قسم. كندمى تفاوت بودن حساس و ناطق جسم و بودن نامى جسم با بودن مطلق

 هم و است حيوان هم است، جسم هم حيوانى، جسم يك مثال دارند هم خاصى عوارض و حاالت و خصوصيات اجسام است

 جهت از يعنى است جهت اين از مىتعلي جسم و. عمق و عرض و طول يعنى است امتدادات داراى هم و است رنگ داراى

 عينى صورت داراى و است اتصالى وجود داراى است جسم كهآن حيث از جسم كه آن توضيح -  است گانه سه امتدادات

 حيثيت دو و است قوت و فعل جهت دو جسميت مجرد حيث از جسمى هر در پس. باشدمى آن بودن بالفعل معنى كه است

 .است مكان و وجوب

 گانه سه ابعاد ذو مفهوم؛ آن فصل و است جوهريت همان آن جنس فصل، و جنس از مركب است ماهيتى جسم براى

 و اندشده انتزاع آن از كه اندماهيت جزء دو جنس و فصل است، فصلى و جنس يعنى است حدى را ماهيتى هر و باشدمى

 خارجى صورت از فصل و خارجى ماده از نسج كه است معروف و فصل مبدأ و جنس مبدأ باشد، مبدأ دو ماهيت در بايد

 فى الممتد از است عبارت جسم فصل. است خارجى صورت و ماده محاذى عقلى فصل و جنس اصوال و شوندمى گرفته

 .است جسم هيوالى از مأخوذ كه است جوهريت همان او جنس و باشد اتصالى وصف همان كه مطلق طور به الثالث جهات

 جعل
 با مناسب كه است فاعل خاص اثر از عبارت فالسفه اصطالح در و .است آمده كردن اعطا و آفريدن، ،نهادن معنى به جعل

 .باشدمى آفريدن معناى

 مكدا كه مبنى اين بر است شده مطرح جعل مسأله «ماهية و وجود له تركيبى زوج ممكن كل» كه قاعده اين از فراغ از بعد

 است وجود بالذات و اوال فاعل اثر آيا و بالعرض مجعول كدام و اندبالذات مجعول اشياى در «ماهيت و وجود» جزء دو از يك

 اظهار چند نظرياتى زمينه اين در است وجود به ماهيت اتصاف از عبارت جاعل اثر بلكه نيست كدامهيچ كهآن يا و ماهيت يا

 .است شده

 .است بالعرض مجعول وجود و است ماهيت بالذات مجعول گويند بعضى

 امور تمام در بلكه و است وجود حدود از عبارت و بوده بالعرض مجعول ماهيت و است وجود بالذات مجعول گويند عضىب

 .است تقرر در اصل وجود و است او عينى وجود بالذات مجعول

 .باشدمى موجودة ماهيات صيرورة نفس بالذات مجعول گويند بعضى

 .  است وجود هو بما وجود مفهوم بالذات مجعول گويند بعضى

 اول تجلى و خاص افاضه به كه بسيط ابداعى جعل به است وجودات انحاى بالذات معلول و بالذات مجعول گويد صدرا

 .اندگرديده نمودار افعالى و اسمايى و صفاتى كثرات و مراتب دوم تجلى به و اندآمده پديد عدم كتم از عالم موجودات

 جعل بسيط و جعل مركب
 :است مقس دو بر جعل
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 لجع به آن جعل بسيط يا كه است بسيطه هل مفاد و است ءالشى جعل كهبه معنای آفريدن و خلق كردن است  يكى 

  و يک مفعول مى گيرد. گيردنفسى تعلق مى جعل بسيط به وجود، گويندمى ابداعى

گفته  اختراعى جعليا مركب  به معناى قرار دادن چيزى براى چيزى، يا ايجاد چيزى براى چيزى، كه به آن جعل يا و

 وجود حاالت و حقه ال عرضيات به مخصوص و است طرف دو مستدعى كه است مركبه هليت مفاد مركب جعلشود؛ مى

 .است اشيا وجود و كون از بعد كه است

گيرد، ىمشود، و فقط جعل بسيط به آن تعلق شود 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.آفرينش عدد، زوجيت آن نيز آفريده مى

 جنس
اى از اجزاى است كه مشترك ميان چند نوع است. و به ديگر سخن: جنس مفهومى است كه بيانگر جزء اعم 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؛ جنس عالى كه به آن جنس االجناس نيز مى

 مانند: جوهر.

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

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

 موجود لنفسه هستند، و وجود ناعتى و لغيره ندارند. جوهرهاى مجرد تام، و نيز مانند ماهيت سنگ و چوب و انسان كه

باشد. يعنى كند، اما محلى كه خود نيازمند به آن حاّل مىاى باشد كه در يك محل حلول مىكه: ماهيت به گونهو دوم آن

رت جسمى، حال باشد؛ مثال صونياز 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 بنابراين، ماده محّل صورت جسمى است، اما محلى است كه خودش نيازمند به صورت جسمى مى

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

. 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 قبيلجوهرى كه وجودش لغيره است، و صورت

 ح
 حال

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

شود. به عقيده آنها، تمام صفات انتزاعى از اين قبيلند؛ صفاتى مانند عالم بودن، قادر بودن و ناميده مى« حال»نزد ايشان، 
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ى هستند و يك كه چنين صفاتى نه موجودند و نه معدوم آن است كه از طرفى فاقد ما به ازاى خارجپدر 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 شىبراى موجود خارجى قرار مى

  حد
 فاتص توسط ءشى تعريف از است عبارتكه  وصف يا رسم مقابل در كند، بيان را ءشى ماهيت كه قولى از است عبارت حد

 .است مشابه اشياء از ءشى تشخيص الزمه كه عارضى

  :شودمى تقسيم ناقص و تام قسمت دو به حد

 . ناطق حيوان به انسان تعريف مثل .باشد آمده وجود به قريب فصل و جنس از كه است حدى تام حد

 به سانان تعريف مثل. باشد شده تشكيل بعيد جنس و قريب فصل از يا و قريب فصل از فقط يا كه است حدى ناقص حد

 . ناطق جسم

 .گردد آن در غير افراد دخول از مانع و معرف ءشى افراد تمام جامع يعنى باشد، مانع و جامع كه است اين تام حد شرايط از

 نيز محدود بود موجود حد كجا هر كه است اين اطراد از مقصود. باشد سمنعك و مطرد كه است اين آن شرايط ديگر از

 عكسمن اگر و نيست مانع نباشد، مطرد حد اگر. نباشد نيز محدود نبود حد جا هر كه است اين انعكاس معنى و باشد، موجود

 رد «هر» لفظ بتوان كه تاس اين حد درستى نشانه.[ است بودن مانع و جامع همان انعكاس و اطراد. ]نيست جامع نباشد،

 انسان ناطقى حيوان هر و است ناطق حيوان انسانى هر: گفت توانمى انسان تعريف در اينكه مثل. داد قرار آن طرف دو

 .است

 نفوس حدوث
 :است آمده سانبدين الربوبيه شواهد در نفوس قدم و حدوث دربارهمالصدرا  نظر

 همين از تكون، و حدوث ابتداى و امر آغاز در كه معنى بدين) الحدوث ىجسمان است موجودى انسان نفس كه دانست بايد

 خروج و استكمال از پس ولى( بدن به قائم است صورتى هنگام اين در و گرددمى پديد عالم اين در موجود عناصر و مواد

 هب قائم بلكه ندارد، بدن به نيازى خويش ذات بقاى در كه) البقاء روحانى است موجودى كمال مراتب طى و فعل به قوه از

 (.است جسمانى ادوات و آالت بدون فاعل و خويش ذات

 نخواهد او ذات بر حق ال و عارض غريبى امر هيچ است ماده از مجرد كه موجودى هر كه است اين مدعا اين صحت بر دليل

 اتذ حد در كه امرى به كندمى بازگشت غريبى عارض هر پذيرش استعداد و قبول قوه جهت كه شد گفته قبال زيرا. شد

 مگر نيست امر اين و اويند فعليت و قوام موجب كه است صورى وجود به متحصل و فعليت از عارى و صرف قوه خويش

 هب نيل از قبل نفس كهاين به علم با كمال، درجات اعلى به نيل از قبل) ماده از نفس تجرد فرض پس. جرمانى هيوالى

 عوارض لحوق زيرا) ماده به است او تعلق و افتراق مستلزم( است غريب لواحق و عوارض عروض محل كمال، درجات اعلى

 اناقتر فرض و( ماده به است او تعلق و اقتران فرض مستلزم ماده از نفس تجرد فرض پس. نيست ممكن ماده وجود بدون

 بطالن زودى به و( گرديده بيان منطق فن در كه است خلف برهان برهان اين و) است او تجرد فرض خالف ماده به نفس

 .  است ماده از مجرد حال همه در نفس كه گفت نبايد بنابراين و) شد خواهد معلوم شما بر تناسخ

 حدوث و قدم
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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 خوانند؛ و آن شىا حادث، يعنى تازه مىكمترى داشته باشد، آن چيز ر

 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.و قدم تنها سبق و پيشى زمانى معتبر مى . در مفهوم عرفى حدوث2

  :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؛ 

صوص سبق زمانى. بنابراين، حدوث در اصطالح فالسفه عبارت اند، نه خمفهوم 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
ه مبدع بحث تقدم و تأخر گونه كاين قسم از حدوث و قدم رابطه مستقيمى با مسئله تقدم و تأخر دهرى دارد؛ و همان

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

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 توان به تعريف حدوث دهرى، يعنى مسبوق بودن وجود شىمى جاو عدم معلول در رتبه وجود علت تقرر دارد. از اين

 عدم دهرى آن پى برد.

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

چنين يك هم -شودء جمع مىوجود شى در برابر عدم ذاتى كه با -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

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 مىكه در مرتبه علت تامه آن است، مقدم و سابق بر وجود خاص شىء دهرى شى

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

عدمه المتقرر فى مرتبة هى فوقها فى السلسلة مسبوقية وجود مرتبة من مراتب الوجود ب» 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

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

 باشد.علت خود وجود ندارد؛ پس در آن مرتبه معدوم مى

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

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

 كه در عالم مثال متقرر است.

شد؛ بااى را ندارد، يعنى علت مسبوق به عدم متقرر در مرتبه معلول خود نمىاما علت نسبت به معلول خود چنين رابطه

 باشد، نهمى چرا كه اّوال: مرتبه معلول متأخر از مرتبه علت است، نه متقدم بر آن؛ و ثانيا: علت در مرتبه معلول موجود

 باشد.رو، علت نسبت به معلول خود قديم دهرى مىمعدوم؛ و از اين
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 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 ه در حدوث زمانى مطرح مىاست، برخالف عدمى ك 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 شىنى يك شىشود، مانند عدم زمانى. عدم زماعدمى 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 است. پس در حدوث ذاتى، شىشود. و عدم ذاتى از اين قبيل عدمى 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

عدم در مرتبه ذات نيست. بنابراين، قديم ذاتى چيزى است كه وجودش مسبوق به  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 مىيك شى

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

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

 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 

 ود.ء حادث زمانى خواهد بمعدوم بوده، و سپس به وجود آمده است، در اين صورت آن شى

شود. در برابر حدوث زمانى به معناى يادشده، عدمى است كه تدريجى است و بر زمان منطبق مى« عدم زمانى»مقصود از 

ء و 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 ر قطعهء مورد نظر در هبه عدم زمانى آن است كه شى

 بر آن منطبق گردد.

 معرفت حدود
 ناي در گوناگون اقوال موجودات، حقايق از است انسان شناسايى حدود است بوده فالسفه توجه مورد كه مباحثى از يكى

 .دارد وجود باب

 تمفردا هم شوند،مى شناخته هاانسان براى بالذات دارند كه وجودى مراتب مامت در اشياء همه اندگفته فالسفه از اىعده

 دارند مدركاتى ظاهر، حواس باطنى، ادراكات سپس و حّسى مدركات راه از مفردات و مفردات راه از مركبات .مركبات هم و

 هاىفراورده آن در ديگر باطنى ىقوا ساير و واهمه و متخيله يا خيال و حافظه قواى. شودمى مشترك حّس به تحويل كه

 دگوين اىعده مقابل در و كندمى پيدا علم اشياء كنه به انسان و دهندمى انجام را الزم هاىبررسى و عمليات ظاهرى حواس

 را اصوات همه مثال و نيست كامل هم كيفى لحاظ از و است حس پنج در منحصر و است ناقص كمى لحاظ از ما حواس
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 ما علم منشأ چون و كنيم درك توانيمنمى را مشمومات همه و باشيمنمى هاآن رؤيت به قادر را هارنگ مهه و شنويمنمى

 .دريابيم را اشياء ظواهر از اىپاره ناقص طور به است ممكن تنها و است ناقص ما علم پس است ناقص

 ما كه ستا اين منظورشان احيانا شوندمى اختهشن مركبات لكن و شودنمى شناخته بسايط اندگفته اىپاره: گويدمالصدرا  

 هااتم از مركب اجسام كه است اختالف مسأله اين در اساسى مكتب دو در چون اندشده تركيب چه از اشياء كه دانيمنمى

 هانآ لوازم با متوانيمى تنها را اشياء ما اندگفته اىعده رو اين از و هيولى و مادةالمواد از يا و ديگر چيزى از يا باشندمى

 شياءا كه است اين بر دليل اشياء ماهيات در اختالف اندگفته اىپاره. شوندنمى شناخته اشياء حقايق كنه و بشناسيم

 .كندمى تعريف شناسدمى كه لوازمى و آثار به را هاآن كس هر و شوندنمى شناخته

 وندشمى ادراك ذهن در اشياء ماهيات. وجه به علم يا و است نهاده نام اجمالى علم كه داندمى نسبى را اشياء به علممالصدرا  

 .كندمى حاصل معرفت اشياء لوازم به محدود حّد در انسان پس. است عين عالم به مربوط هاآن خارجى وجود لوازم و

 ،كنيممى ادراك را هانآ ظاهرى لوازم و خواص اشياء، از ما و نيست انسان قدرت در اشياء حقايق ادراك است گفته سينا ابن

 را غيره و آتش آب، عقل، نفس، حقيقت ما و يابيمنمى در ما هست كه طور آن را هاآن انواع و اجناس و مقّومه فصول

 دارد وجود دارد را آثار و خواص اين كه موجودى كه دانيممى تنها ما دانيم،نمى را جوهر حقيقت ما كنيم، ادراك توانيمنمى

 .چيست عرض و چيست جوهر كه دانيمنمى حتى واقع در و گذاريممى جوهر را آن نام و

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

 شود:جا سه تعريف براى حركت بيان مىشود، در واقع تعريف لفظى است. اينبيان مى

 ء از قوه به فعل.يف اول: حركت عبارت است از خروج تدريجى شىتعر

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

ء جز به خارج شدن آن از قوه به فعل نيست. بنابراين دو تعريف، حركت اين 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»قع عبارت خواهد بود از: در وا

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.ست براى شىتعريف سوم: حركت، كمال اول ا

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

كمال و نقص بر اساس معيارهاى عقل  شود. در علم اخالق،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 نبايستىخواه از بايستىرود؛ شمار 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.

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

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
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ال دومش ء بالفعل است، كمال اّولش همان صورت نوعيى است كه واجد آن است؛ و كماست. 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 ء در واقع آثار صورت نوعى آن شىء، همين است كه آثار و اعراض شىكمال دوم ناميدن آثار و اعراض شى

 د.صورت نوعى، يك نحوه تقدم بر آن آثار دار

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  -باشد تواند داشتهكه چيز يا چيزهايى را ندارد ولى مى

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

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

 باشد، و لذا حصولش براىهاست كه جسم نسبت به آن بالقوه مىتحول، در برابر سكون و قرار و ركود، فعليتى از فعليت

حصول آنچه امكان « ء كمال لهحصول ما يمكن ان يحصل للشى» اند:كه فالسفه گفتهباشد؛ زيرا چنانجسم كمال مى

 رود.ء كمال به شمار مىشىء دارد، براى آن حصول براى شى

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

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

، كه همان حركت است، «ب»به سوى نقطه « الف»بينيم كه گذر از نقطه نيم، مىاگر اين دو كمال را با هم مقايسه ك

رود. و لذا حركت، كمال اول و غايت حركت، كمال دوم به شمار مى«. ب»مقدمه است براى رسيدن به استقرار در نقطه 

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

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

 باشد.است، نه هدف. حركت كمالى است كه وجودش وابسته و متعلق به هدف و غايت مى

 -آن است كه حركت، اگرچه خود يك فعليت است اشنكته« 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

سبت به ت بالقوه نء تا حالء تا وقتى در حركت است، بالقوه است، و فعليتى را پيش رو دارد. بنابراين، شىبا قوه است. شى

 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 مىحركتى كه از روى علم و شعور و اراده و اختيار سر مى

 انسان و حيوان.

 بالذات و حركت بالعرض حركت
 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

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

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

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

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 آيد، و تا لحظه آخر حركت، در آن باقى و پايدار مىلحظه نخست حركت در متحرك پديد مى

ء متحرك به حركت توسطى، ماند. اتصاف شىمان حركت باقى مىگاه در طول زشود، 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

صف به تشود، در نخستين لحظه شروع انتقال، مماند، متحرك نيز وقتى از نقطه الف به نقطه ب منتقل مىزمان باقى مى

ء ميان ماند، زيرا از همان لحظه نخست، شىحركت باقى مى گاه اين وصف براى او تا پايانشود، و آنحركت توسطى مى

يان ء متوسط متوان گفت: اين شىاى كه در هرلحظه در يك حّد قرار دارد. بنابراين، در هرلحظه مىمبدأ و منتهاست به گونه

 مبدأ و منتهاست.

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

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

 گردد.توسطى 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 مىقبل از آن لحظه و بعد از آن لحظه، در آن نبوده است. و اين وصف بدون هيچ

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 مىحركت جوهرى، حركتى است كه در ذات و جوهر شى

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

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

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

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

 يابد، ديگرشوند، جوهر آن هم تحول مىگونه كه صفات و اعراض آن دگرگون مىثباتى ندارد، و همان بگوييم خود ذات هم

در دست نداريم تا اين دگرگونى را به آن نسبت دهيم. اين عقيده حكماى پيش از صدر المتألهين بود. اما او با ادله  چيزى

تواند داشته متقنى ثابت كرد كه اساسا اگر حركت در جوهر جسم واقع نشود، حركت در اعراض آن، توجيه معقولى نمى

 ركت در جوهر است.باشد، و به طور كلى حركت در اعراض پرتو و جلوه ح

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

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

دهد، اين حركت براى متحرك، عارضى است. متحرك در ام مىبه آن ملحق شود؛ مثال جسم كه يك حركت أينى يا كمى انج

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.زايد بر ذات و عارضى است، و علت مى

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

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

 ود.كه وجودش غير از حركت باشد، و حركت بخواهد از خارج به آن ملحق شسيالنى 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.فاعل وارد شود، از آن صدور يابد، حركت طبيعى ناميده مى

 حركت قسرى
شود، هرگاه در اثر قهر و غلبه نيروى بيرونى و عامل خارجى بر جسم تحميل ون علم و اراده از فاعل صادر مىحركتى كه بد

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

 رود.فرومى

 حركت قطعى
به هريك از حدود فرضى مسافت  اى كه نسبتىمتحرك ميان مبدأ و منتها، به گونه ءبودن شى»حركت قطعى عبارت است از 

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

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

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

 شود.اى متوقف نمىترى تقسيم كرد، و اين روند هرگز در نقطهكوچك

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

 كلى به جزئى.

ء گردد. 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

 مستدير حركت
 .است افالك حركت ويژه كه دورانى حركت يعنى

 حركات كليه بر متقدم بالطبع مستدير، حركت كهاين بيان در: گويد مستديره حركت باب در الربوبيه شواهد درمالصدرا  

 و ديرمست حركت بر موجودى هيچ كهاين و است اشياء كليه بر متقدم بالطبع مستدير، حركت به متحرك جسم نيز و ستا

 كه است اين است، حركات ساير بر متقدم مستدير، حركت كهاين علت اما الوجود واجب ذات مگر يابدنمى تقدم زمان
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 بنابر( است مكان در جسم اجزاى حركت نتيجه در جسم ذبول و نمو زيرا)  .نيست مكان در حركت از خالى كم در حركت

 كه جسمى هر و كندمى حركت جسم آن درون به خارج از تغذيه، مواد نام به اجزايى ناچار كندمى نمو كه جسمى هر اين

 حركت بالنتيجه پس) كندمى حركت جسم خارج به و گشته جدا جسم آن از اجزايى ناچار گيرد،مى قرار ذبول معرض در

 و مكانيه حركت ولى(. بود خواهد كميه حركت بر متقدم بالطبع مكانيه حركت و بوده، مكانيه حركت به نيازمند كمّيه

 گاههيچ( اندكميه حركت از نوع دو كه) تكاثف و تخلخل نيز و ندارند وى به نيازى و اندخالى كميه حركت از هيوضع حركت

 مرىا چون و نيست هميشگى و دايمى امر يك( كيفيت در حركت از است عبارت كه) استحاله و نيستند استحاله از خالى

 به كه آتش مانند. باشد جسم در دگرگونى و احاله موجب كه حادث است علتى وجود به نيازمند ناچار لذا حادث، است

 را آب و) گردد آب دگرگونى و احاله موجب وى، طرف به آب شدن نزديك علت به يا و آب طرف به وى شدن نزديك علت

 آب از نيز آتش و آتش از آب كهاين از بعد( گردد آب در استحاله وقوع علت حقيقت، در و دهد سوق گرمى به سردى از

 يعنى هايني حركت كه شد ثابت اين بنابر و( است اينيه حركت به محتاج نيز كيفيه حركت كه شد معلوم پس) .بودند دور

 حركت يكى است قسم دو بر نيز مكانيه حركت لكن. است كيفيه حركت و كميه حركت بر مقدم بالطبع مكانيه، حركت

 يگرىد. است او نهايت و غايت كه گرددمى منتهى جايى به و منقطع باألخره و نيست دائمى و متصل كه مستقيم مكانيه

 نيازبى و مستغنى حركات، ساير از مستدير، حركت سبب، و علت بدين پس. است متصل و دائمى كه مستدير مكانيه حركت

 .بود نخواهد نيازبى و مستغنى مستدير حركت از حركات ساير بالعكس و است

 امت است حركتى مستدير حركت زيرا. است حركات كليه از اتّم هم و حركات ساير از اقدم هم بالطبع، مستدير حركت پس

 رعتس و بطوء و زيادت و نقصان قابل كه مستقيم حركت خالف بر) نيست ضعف و شدت و زيادت و نقصان قابل كه كامل و

 حيز جانب به و شده خارج خود طبيعى غير حّيز از كه جسمى) طبيعت كه بينيممى كهچنان( است شدت و ضعف و

 نيز و. يابدمى شدت او سرعت شودمى ترنزديك خود طبيعى حيز به اندازه هر كار آخر در( كندمى حركت خود طبيعى

 دوريه حركت پس. گرددمى ترضعيف او حركت شودمى دورتر قاسر از كه اندازه هر قسريه، حركت در جسم كه بينيممى

 كامال جا اين از و. )است حركات اقسام ساير از اشرف دوريه، حركت پس. است ناقص از اشرف تام، و تام، است حركتى

( است ضرورى و الزم است مستدير حركت مبدأ اىدار كه الشكل كروى جسمى وجود آفرينش، نظام در كه شودمى معلوم

 و اجسام كليه از اشرف و اجرام ساير بر مقدم نهايى، دوريه حركت به متحرك جسم اين وجود لزوم، و ضرورت حكم به و

 مستقيم طبيعيه حركات حدود و جهات وى وسيله به كه الشكل كروى است جسمى اين، و است عالم در موجود اجرام

 ختلفم جهت دو كه تحت و فوق و تحت جانب به يا و است فوق جانب به يا مستقيم حركت زيرا. )گرددمى ينتعي و تحديد

 الجهات محدد را جسم اين حكما جهت، بدين و گردندمى تعيين محيط جسم همين وسيله به اندمستقيم حركات براى

 خصوص به است، حركات كليه بر مقدم مستدير، تحرك يعنى حركت اين زيرا است حركت همين مقدار زمان، و( اندناميده

 ليهك ترينوسيع و ترينسريع محيط، جسم حركت زيرا. محيط جسم يعنى اعلى و اقصى جسم به است متعلق كه حركتى

 .است مستدير حركات

 حصص وجود
اد و فرد مقيد است و مثال اند و منظور از حصه و حصص افراين اصطالح را مال صدرا در بحث از وجود و اقسام آن بكار برده

اند يا كلى مقيد به فرد، مفهوم وجود مقيد به فرد حصه است و بالجمله حصه در كلى و كليات همان افراد مقيد به كلى

 كه قيد خارج و اضافه داخل باشد. حصه عبارت از طبيعت مقيد به قيد شخص است بنابر اين
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ز وجودات خاّصه مضاف به وجود مطلق است به نحوى كه اضافه داخل حصص وجود عبارت ا در جاى ديگر مال صدرا گويد:

 و مضاف اليه خارج باشد.

اى است به كمال و نقص و اكمل تشكيك است و او را حصص مختلفه صدرا گويد: بنابر مشهور وجود انتسابى مطلق مقول به

اتب كمال، مراد صدرا از حصص در اند در مراى است كه عين وجود حقيقى است و باقى حصص متنازلآن حصص حصه

اى بر جا وجودات خاصه است و اال حصص به معناى مشهور نزد صدرا مانند مفهوم عام اعتبارى وجود از امور زايدهاين

 اند و آن چه متحقق است وجودات خاصه است.وجودند و از اعتبارات عقلى

  حقيقى

 :از است عبارت كه رودمى كار به معنى چند به فلسفه اصطالح در حقيقى

 . نيست تحقق داراى كه دارد قرار اعتبارى مقابل در و است بالفعل موجود و واقعى ءشى معنى به حقيقى -1

 يا اضافى اي نسبى مقابل در معنى اين به حقيقى. ديگر اشياء از نظر قطع با است ءشى ثابت صفت معنى به حقيقى -2

 بين يا دباش ءشى دو بين عالقه اين خواه. است نسبى ديگر، ءشى با آن مقايسه در ءشى براى كه حالتى يعنى است ظاهرى

 . باشد خارجى ءشى دهندهنشان كه باشد عقالنيى پديدار يا ذهن و ءشى

 آن، وجود وجوب از نظر قطع با است، موجود كه چنان آن موجود، ءشى به و. است خيالى و ممكن مقابل در حقيقى -3

 د،باش عقلى امرى ماده اين خواه آن، صورت به نه كنندمى اطالق معرفت ماده به را حقيقى لفظ منطقيان. شودمى اطالق

 خنس در چنانكه باشد، تجربى امرى خواه و سلبى، تصور نه دارد حقيقى تصور يك خداوند ذات از مؤمن: كه سخن اين مثل

 .«است مكان داراى كه دارد وجود قىحقي ءشى يك كه كندمى اثبات حسى ادراك هر: »است آمده كانت

 يا فظىل تعريف مقابل در حقيقى تعريف مثل. اسماء به نه باشد اشياء به متعلق كه شودمى اطالق چيزى به حقيقى -4

 .اسم حسب بر تعريف

 ققتح رد يا و كذب و صدق در آن انفصال كه است منفصله شرطيه قضيه نوعى معنى به حقيقى منطقيان، اصطالح در -5 

 ارجىخ افراد به حكم آن در كه ايستقضيه صفت حقيقى نيز و فرد يا است زوج يا عدد: مثل. شودمى لحاظ توأما انتفاء و

 به را اقضاي منطقيان از بعضى اما. جزئى خواه باشد كلى خواه سالبه، خواه باشد موجبه خواه گيرد تعلق فرضى و حقيقى

 چه خارجى چه باشد ذهنى چه شود،مى موضوع افراد تمام شامل آنها حكم كه قضايائى اول: كنندمى تقسيم قسم سه

 متعلق اصرف آنها حكم كه قضايائى دوم. نامندمى حقيقى را قضايا اين و حساب، و هندسه قضاياى مثل. فرضى چه و حقيقى

 سوم. نامندمى خارجى ىقضايا را آنها و طبيعى، علوم قضاياى مثل. متحقق خواه و فرضى خواه باشد، خارجى افراد به

 .ستا آمده منطق در كه قضايائى مثل. گويند ذهنى قضاياى را آنها و باشد ذهنى افراد به متعلق آنها حكم كه قضايائى

 ناي است، حق مطابق يعنى است، حقيقى سخن اين: گوييممى. است حق مترادف است صفت كه جهت اين از حقيقى -6

 به دمور اين در ستمگر اينكه و است ظلم نهايت مقصود است، حقيقى ستم اين و است، خالص يعنى است، حقيقى طال

 .است افتاده اتفاق واقعا يعنى است، حقيقى حادثه اين و است؛ رسيده خود كار نهايت

 حلول
حلول چيزى در چيزى عبارت از دخول و نفوذ چيزى است در چيزى ديگر و فرود آمدن چيزى در چيزى ديگر و نزول در 

 ان است.مك
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و بالجمله حلول عبارت از بودن « حلول الشئ فى الشئ ان يكون وجود الحال فى نفسه عين وجود المحل»و از نظر فلسفه 

 باشد بر وجه اتصاف.« محل»فى نفسه وجودش براى چيز ديگر « حال»ء است به نحوى كه وجود آن شى

چيزى ديگر است به نحوى كه اشاره به هر يك عين  اند حلول چيزى در چيزى عبارت از اختصاص چيزى بهبعضى گفته

 اشاره به ديگرى است.

 اند كه حلول يا تحقيقى است مانند حلول اعراض در اجسام و يا تقديرى است مانند حلول علوم در مجردات و بعضى گفته

و وجود  رى موصوف باشدء ديگر به نحوى كه يكى صفت و ديگء است به شىاند كه حلول عبارت از تعلق شىبعضى گفتهو 

 .حال فى نفسه عين وجودش براى محلش باشد

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

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

، «الف»باشد؛ يعنى مفاد آن قضيه آن است كه مصاديق 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 گونهيا الاقل امكان اين را كه مصاديقى از آن واقعا تحقق يابد، دارد؛ و يا آن باشد، ومى

كه مصداقى از آن واقعا تحقق يابد نيز، وجود ندارد. و به ديگر سخن: موضوع قضيه يا يك امر محققى ندارد، بلكه امكان اين

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

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 از طال زرين است؛ دريايى از جيوه بارد و خنك مى

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

 رود.موضوع حكم روى مصاديق مى

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

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

توان خبر داد و مطلبى بيان كرد. و وجود ندارند، بلكه ما نيز از آنها تصورى نداريم؛ و روشن است كه از چنين امورى نمى

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

رود، بلكه حكم روى تحقق 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

كند؛ يعنى در واقع مفاد هاى فرضى و غير واقعى حكم مىگاه بر همين مصداقكند، و آنض مىمعدوم مطلق فر مصداق

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

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

حمول در ايى است كه منامند. هليه بسيطه قضيهاى كه حملش مركب باشد، هليه مركبه يا قضيه ثالثى مىثنايى، و قضيه

، «تخداوند موجود اس»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»
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هاى آن ايى است كه بيانگر وصفى از اوصاف موضوع و حكمى از احكام آن، و خالصه يكى از ويژگىاما هليه مركبه قضيه

ه برخالف هليه بسيطه ك -كندت از ثبوت چيزى براى چيزى مىباشد، نه اصل ثبوت آن. در يك كلمه هليه مركبه حكايمى

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

 اختيار است.

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

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

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

د. و گردشود، و در واقع مرتبه ضعيف علت و شأن و تجلى عليت بر مرتبه قوى علت حمل مىاست، بر علت حمل مىعلت 

شود؛ به اين صورت كه علت بر معلول خود، در حالى كه اين، حمل رقيقت بر حقيقت است. علت نيز بر معلول حمل مى

 شود.وى و كامل علت بر مرتبه ضعيف آن حمل مىشود. و در واقع مرتبه قمتقوم و وابسته به علت است حمل مى

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

ل ذاتى اولى آن است شود. مفاد و مضمون حمحمل 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 

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

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

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

 ويند:گمىو  آورند.ل اّولى به شمار مىعالمه طباطبائى حمل هريك از جنس و فصل بر نوع را، حم كند.باز و گشوده بيان مى

شود، بهتر آن است كه در تعريف آن ]به جاى مفهوم، ذات به كار رود چون اين نوع حمل گاهى در وجود عينى اعتبار مى»

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

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

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

 شايع صناعى عبارت است از:

 ن است.حسن انسا . حمل ماهيت جوهرى بر فردش، مانند:1

 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 وجه نام

 باشد. و ثانيا: تمام قضايايىقضايايى است كه تنها بيانگر اتحاد موضوع و محمول در وجود مى شود،ميان مردم رّد و بدل مى

دهد، مشتمل بر اين نوع حمل است؛ زيرا در هر علمى از عوارض ذاتى كه مسائل علوم و صناعات گوناگون را تشكيل مى
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ع است كه بدون واسطه در عروض بر آن شود؛ و عرض ذاتى، محمولى بيرون از ذات موضووگو مىموضوع آن علم گفت

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

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

 حمل مواطات و حمل اشتقاق
ء بر شود، و به تعبير ديگر: حمل شىون واسطه بر موضوع حمل مىء حقيقتا و بدحمل مواطات در جايى است كه شى

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

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

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

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

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

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

شد، بااشتقاق مىحمل ضحك بر انسان، حمل بياض بر پنبه، حمل حرارت بر آتش و حمل برودت بر يخ، همه از قبيل حمل 

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

 حيات
 از تباعد و تباين حسب بر عالم موجودات از يك هر .است موجود آن آثار منشأّيت از عبارت عام طور به موجودى هر حيات

 مترتب هاآن بر وجودى آثار آن كه مادام كه است هاآن به مخصوص كه اىجداگانه خواص و آثار به متميزاند و مشخص هم

 موجودات حق در حيات: گويدمي آن بيان در صدرا كه دارد ديگرى معنى خود خاص معنى به حيات لكن ذوحياتند باشد

 ديگر جاى در و است احساس از عبارت حيوانات از اكثر حق در ادراك و ادراك واسطه به گرددمى تكميل و تمام جهان اين

 قوت دو از منبعث تحريك آن كه فعل و است احساس آن كه ادراك واسطه به گرددمى تكميل و تمام ما حق در حيات :گويد

 .«الفعال الدراك هو فالحى» گويد حق ذات مورد در و است مختلف

 احساس از اشرف ادراكش كه موجودى و است محركه ديگرى و مدركه يكى كه اندقوت دو از منبعث ادراك و فعل بالجمله و

 هك نفسى گاه هر و حيات اسم به است اولى مبدعات مانند است تحريك مباشرت از ارفع او فعل نحوه و ولعق مانند است

 زيرا است حيات اسم به احق باشد او ابداع و فعل او ادراك كه نحوى به تغاير بدون باشد فعل مبدأ عينه به است ادراك مبدأ

 نيست ذاتش بر زايد علمش چون و است حى است وجود مبدأ وا علم چون بالجمله و .است تركيب از مبرا موجودى چنين

 دش معلوم پس .است او حيات از عبارت او ذات پس كندمى تعقل و داندمى بذاته بلكه و ندارد آالت به نيازى فعلش در و

 او از دشو صادر كه نحوى به است ءشى بودن از عبارت حيات زيرا است آن وجود نحوه از عبارت موجودى هر حيات كه

 و بسايط از اعم اجسام تمام و است موجودات تمام در سارى حيات نوع اين و .شودمى احيا از صادر كه افعالى نحوه افعالى،

 به مگر نباشد عقليه امور افاضه و باشد عقلى امرى بايد ناچار هيولى مصور زيرا است نفسى و است حياتى را مركبات
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 آن كه مستمر است امرى هاآن در خود طبايع و صور با متحرك و سيال اجرام تمام يراز باشد نفس واسطه آن كه اىواسطه

 .  است نفسانى جوهر

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

فراوان به چشم « من حيث هى هى»يا « من حيث هو هو»به صورت  كند. اين قيد در عبارات عربىقضيه 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

مار قيد به ش ت،جهت در حقيقافزايد، بلكه تنها تكرار يا تأكيدى از همان موضوع قضيه است و بدينبر ذات موضوع نمى

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 « شناسد.خودش بهتر از هر كس خويشتن را مى

رش كند موضوع براى پذيتنها فايده حيثيت اطالقيه اين است كه بيان مى كند.ده نمىنيست و قيدى بر ذات موضوع افزو

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

 موضوع قضيه، نقشى ندارد.

 حيثيت تعليليه
تناد باشد، اما اين اسود كه حكم محمول براى موضوع مستند به علتى از علل مىشحيثيت تعليليه در قضايايى فرض مى

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

اين علت در متن قضيه منعكس  زده شدن(، اما، 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

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

 ت ممكن است.موجودا

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

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

اى بايد در باشد، بلكه عالوهكند كه موضوع قضيه بسيط نيست و به تنهايى شايسته پذيرش محمول نمىن مىكند، بيامى

 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»به عنوان مثال در قضيه 

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

 شود.و منهاى رنگ، قابل رؤيت نيست. و لذا جسمى كه هيچ رنگى ندارد، هرگز ديده نمى

كنند، همان واسطه در عروض معرفى مىهاى فلسفه حيثيت تقييديه را جا 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 غير ما هو له است، و اسناد آن به خصوص واسطه، حقيقى و از باب اسناد به ما هو له مى
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گر آن است كه محمول براى موضوع بيگانه است در حالى كه حيثيت تقييديه اين مدلول را ندارد، بلكه مدلولش عروض بيان

ارد، اى كه حيثيت تقييد وجود دباشد. بنابراين، در قضيهآن است كه موضوع حقيقى قضيه، امرى مركب است و بسيط نمى

 به خصوص قيد و نه به خصوص مقيد. شود، نهمحمول 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 « انسان ناطق است»يا « حيوان است

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

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

  .باشدوم مىاست، نه وجود، اما ماهيتى كه موجود است، نه ماهيتى كه معد
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