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 الفصل األّول فى أّن مفهوم الوجود مشترك معنوى

 

 وجود، مشترك معنوى است

 متن

 الوجود بمفهومه مشترك معنوّى ... قريب من األّولّيات.

 ترجمه

شود به معناى واحدى حمل مفهوم وجود، مشترك معنوى است. و اين مفهوم بر آنچه حمل مى

ام مراجعه به ذهن و حمل وجود بر اشياء يا نفى وجود از اشياء روشن شود. و اين نكته به هنگمى

يا « خورشيد موجود است« »گياه موجود است« »انسان موجود است»گوييم كه مىاست، مانند آن

و چه خوب فرموده است «. اجتماع ضدين موجود نيست« »اجتماع نقيضين موجود نيست»

 «.بين ماهيات، قريب به قضاياى اولّيه استمشترك معنوى بودن وجود »صدرالمتألهين: 

 شرح

اشتراك، دو گونه است: لفظى و معنوى. اشتراك لفظى آن است كه يك لفظ، ميان معانى مختلفى 

مشترك باشد. يعنى يك لفظ از چند معناى مختلف حكايت كند. و به عبارت ديگر يك لفظ نماينده 

 لفظكه در فارسى چند معناى مختلف باشد، مانند آن

شود. يا لفظ عين كه به خورشيد و چشمه و به شير نوشيدنى، شير درنده و شير آب اطالق مى« شير»

 شود.جاريه و چشم و غيره اطالق مى

و اشتراك معنوى آن است كه لفظ، معناى واحدى داشته باشد لكن آن معناى واحد ميان چند مصداِق 

جا او ميان مرد و زن، پير و جوان مشترك است. اينكه معناى « انسان»نابرابر، مشترك باشد، مانند 

لفظ انسان، نماينده چند معناى مختلف، آن طور كه در اشتراك لفظى بود، نيست. لفظ، يك معنا 

 شود.بيشتر ندارد. اما همان يك معنا سعه و شمول داشته، مصاديق گوناگون را شامل مى

ى است، كه معانى مختلف و متغايرى دارد يا مشترك لفظ« وجود»اكنون بحث اين است كه آيا لفظ 

باشد؛ يكى ، لكن مصاديق آن، گوناگون مى«هست»مشترك معنوى است كه فقط يك معنا دارد يعنى 

وجود بالفعل است، ديگرى وجود بالقّوه، يكى واجب است ديگرى ممكن، يكى وجود جوهر است 

 ديگرى َعَرض و هكذا.

است و آن متفاوت با وجود َعَرض است، لكن از نظر مفهوم و از  وجوِد جوهر گرچه يك مصداق از وجود

 باشند.سان مىاند يك« وجود»جهتى كه هر دو 

گويد: اين كه مفهوم وجود مشترك معنوى بين ماهيات باشد آن گاه مؤلف به نقل از صدرالمتألهين مى

ن به قضيه بديهى و نظرى قريب به قضاياى اولّيه است در منطق قضيه را از جهت واضح بودن يا نبود
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آيد به شش قسم تقسيم اند و سپس قضيه بديهى را كه اصول يقينيات به شمار مىتقسيم كرده

 اند. كه عبارتند از اولّيات، مشاهدات، تجربيات، متواترات، حدسّيات و فطريات.نموده

ى حكم و جزم به قضاياى اوليه قضايايى هستند كه تصور طرفين با توجه به نسبت ميان آن دو برا

 «الكل اعظم من الجزء»كند مانند آن كه بگوييم صدق قضيه، كفايت مى

تر جا تصور كل و جزء ونسبت ميان آن دو براى حكم كردن انسان به اين كه كل از جزء بزرگدر اين

 كند.است كفايت مى

مشترك معنوى كه وجود در محل بحث تصور معناى وجود و تصور اشتراك معنوى براى حكم به اين

اند كند و اما اين كه مشترك معنوى بودن مفهوم وجود را قريب به بديهيات ذكر كردهاست كفايت مى

اين بدان جهت است كه معناى اشتراك معنوى كه محمول در اين قضيه است يك معنايى است كه 

باشد. نمى« من الجزءالكل اعظم »فهم آن نياز به اندكى تأمل دارد و اين قضيه در بداهت مانند قضيه 

زيرا نزد عقل ممتنع نيست كه مفهوم وجود متعدد باشد لكن كسى كه به ذهن و وجدان خودش 

 شود.شود به معناى واحد حمل مىيابد كه وجود بر هر موضوعى كه حمل مىكند مىرجوع مى

 ابطال نظريه اشتراك لفظى وجود

 متن

 يقضى بمغايرتهما. فمن سخيف القول ما قال ... مع الجزم باآلخر

 ترجمه

وجود مشترك لفظى است )و معانى مختلف و زيادى دارد( و معناى آن، »گويد: سخن كسى كه مى

 شود سخن ناصحيحى استبرابر است با معناى ماهيتى كه بر آن ماهيت، حمل مى

ممكن « »تواجب موجود اس»نمايد، مانند لزوم سقوط فايده در هلّيات بسيطه، اين ادعا را طرد مى

 «.عرض موجود است« »جوهر موجود است« »موجود است

عالوه بر اين، ممكن است با علم به معنا و ماهيت چيزى، در وجود يا عدم آن ترديد كنيم، مانند 

 دانيم( موجود هست يا نه.كه بپرسيم: آيا اتفاق )كه معنا و ماهيت آن را مىاين

كنيم در حالى كه جزم به وجود آن چيز داريم، مانند  يا )بالعكس( ترديد در ماهيت و معناى چيزى

كه بپرسيم: آيا نفس موجود انسانى، جوهر است يا عرض. و ترديد در يكى از اين دو )ماهيت و اين

 كند.وجود( با جزم و يقين به ديگرى، حكم به مغايرت آن دو مى

 شرح

اند، نكته را يك امر بديهى قلمداد كردهكه وجود، مشترك معنوى است و صدر المتأّلهين اين در عين آن

اند كه وجود، اند كه اين امر بديهى را انكار كرده و مدعى شدهلكن در ميان متكلمان كسانى بوده

 فرمايند: اين ادعا به دو دليل سخن درستى نيست:مشترك لفظى است. مؤلف مى
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هست، به طور كلى « هل بسيطه»اى كه در استعمال كه اگر وجود مشترك لفظى باشد، فايده. اين1

 ساقط خواهد شد.

دو گونه است: هل بسيطه و هل مرّكبه. ما با هل بسيطه از « هل»طور كه در منطق گفته شده همان

كنيم كه آيا كنيم، كارى به خصوصيات آن نداريم. مثالا سؤال مىاصل موجوديت يك موجود سؤال مى

دارند يا نه، مجرد و فرشته وجود دارند يا نه، كه جواب زيد وجود دارد يا نه، زمين و آسمان وجود 

سان است كه بله، زيد وجود دارد، زمين و آسمان وجود دارند، مجرد و فرشته وجود همه اينها يك

دارند. و در هل مركب سؤال از اصل موجوديت يك موجود نيست، بلكه سؤال از حاالت و خصوصيات 

 يا زيد عالم است؟ يا آسمان آفتابى است؟پرسيم كه آآن موجود هست. مثالا مى

اشكال اول به قائلين اشتراك لفظى اين است كه اگر لفظ وجود، معناى واحدى ندارد بلكه به تعداد هر 

شود، پس سؤال با هل بسيطه براى شود معناى وجود مختلف مىماهيتى كه وجود بر آن حمل مى

شود؛ زيرا لفظ موجود فايده مىلى منتفى و بىشنيدن جواب از اصل موجوديت هر موجود، به طور ك

داراى معنايى كه داللت بر بودن اشياء بكند، نخواهد بود، بلكه يك معنايى مرادف با ماهيت اشياء 

 بشنويم. و چون اين« موجوٌد»خواهد داشت، و ما نخواهيم توانست پاسخ سؤال هل بسيطه را با كلمه 

 فايده و غلط خواهد بود.پس به طوركلى اين سؤال بىكند، سؤال پاسخ خود را دريافت نمى

كه . گفتيم كه ما گاهى به موجوديت يك موجود يقين داريم، ولى شك در ماهيت آن داريم. مثل آن2

دانيم كه ماهيت او چيست، حيوان است يا آيد يقين داريم، ولى نمىبه وجود شبحى كه از دور مى

فهميم كه اتفاق و شانس يعنى دانيم، مثالا مىهيت يك چيز را مىانسان، يا چيز ديگر. يا بالعكس، ما

چنين وقتى علم به وجود نفس داريم اما دانيم كه آيا اين دو، وجود دارند يا نه. همچه، ولى نمى

جا علم به وجود نفس و شك در ماهيت دانيم كه نفس از نظر ماهيت جوهر است يا عرض در ايننمى

گواه بر آن هستند كه امر متيقن، غير از امر مشكوك است. ماهيت و وجود يك آن داريم. اينها همه 

 چيز نيستند، بلكه دو چيز و داراى دو حكم مختلف هستند.

شود به معناى همان ماهيت و اى كه استعمال مىدر هر قضيه« وجود»پس اين سخن مدعى كه 

 غير از وجود است. شود، سخن ناصحيحى است. ماهيت،موضوعى است كه بر آن حمل مى

النبات » يا «االنسان انسان» خواهيم بگوييمنمى «الّنبات موجود» يا «االنسان موجوٌد» گوييموقتى مى

 خواهيم بگوييم انسان و نبات، موجود هستند.بلكه مى «نبات

 نظريه غلط مشترك لفظى بودن وجود ميان واجب و ممكن و رّد آن

 متن

 سب إلى ... فحكم المغايرة إّنما هو للمصداق دون المفهوم.ونظيره فى الّسخافة ما ن

 ترجمه
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است كه  نظير سخن فوق )اشتراك لفظى بودن وجود( در ناصوابى، نسبتى است كه به بعضى داده شده

 گويند: وجود مشترك لفظى بين واجب و ممكن است.مى

م آيا از لفظ وجود، چيزى را كنيو اين سخن مردود است؛ زيرا ما وقتى وجود را به واجب حمل مى

بست و فهميم پس فكر ما در زمينه موجوديت واجب تعالى به ُبنفهميم؟ اگر نمىفهميم يا نمىمى

فهميم كه بر ممكنات حمل فهميم، يا همان معنايى را مىشود. و اگر بگوييم مىتعطيل كشيده مى

كنيم قتى وجود را براى خداوند اثبات مىكه نقيض آن را بفهميم، وكنيم يا نقيض آن را. بنابرآنمى

ايم. و بنابر اول )كه وجود در واجب و ممكن يك معنا داشته باشد( در حقيقت، عدم را بر او ثابت كرده

 شود.مطلوب، كه عبارت از مشترك معنوى بودن وجود است، ثابت مى

لفظى وجود از خلط ميان اند آن است كه قائل شدن به اشتراك طور كه ديگر محققان گفتهو حق آن

مفهوم و مصداق نشئت گرفته است. حكم مغايرت )بين واجب و ممكن يا هر موجود ديگر( براى 

 مصداق وجود است، نه مفهوم آن.

 شرح

اند كه: لفظ گونه كه به برخى از متكّلمان چون كّشى و اتباع او نسبت داده شده، ايشان قائل بودهآن

ه ممكنات، گرچه يك معنا دارد، اما وقتى بين واجب و ممكن استعمال وجود هنگام استعمال دربار

 باشد.شود دو معناى مختلف خواهد داشت. بنابراين، مشترك لفظى بين اين دو مىمى

اعتقاد ايشان به اشتراك لفظى بودن وجود، از آن جهت هست كه اگر گفته شود وجود در واجب به 

شود. به جهت پرهيز از واجب و ممكن، تشبيهى حاصل مى همان معناى وجود در ممكنات است، بين

ممكن »و « واجب موجود است»اند كه كلمه وجود در دو جمله: شباهت بين واجب و ممكن گفته

، ايشان شرح منظومه دو معناى مختلف و متغاير دارد. به قول محقق سبزوارى در« موجود است

 مفهوم را با

اند كه قول به اشتراك معنوى وجود، يعنى مصداق وجود در واجب اند و گمان بردهمصداق خلط كرده

گوييم معناى وجود و هستى در سان و برابر هستند. در حالى كه ما مىو مصداق وجود در ممكن، يك

اين دو، يكى است، گرچه چگونگى وجود اين دو، در يكى به نحو وجوب است، و در ديگرى به نحو 

 با هم در سنخ موجوديت اختالف دارند.امكان. و مصداقاا و خارجاا 

گوييم: خداوند موجود است، آيا از كنند اين است كه ما وقتى مىدليلى كه در رد اين سخن اقامه مى

فهميم، پس فهم ما در خصوص ادراك بود يا فهميم؟ اگر نمىفهميم يا نمىمعنايى مى« موجود»كلمه 

 ناميم.اصطالحاا آن را تعطيل مى بست و توقف رسيده است كهنبود خداوند به بن

فهميم و آن معنا برابر است با معناى موجود در ساير استعماالت، و اگر معنايى از كلمه موجود مى

پس وجود، مشترك معنوى است و در همه جا يك معنا دارد. و اگر معناى آن، نقيض معناى موارد 

خداوند معدوم »ايم در واقع گفته« استخداوند موجود »گوييم: استعمال ديگر است، پس وقتى مى
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ايم كه نقطه مقابل و نقيض معناى وجود، در موارد ديگر است. و اين ، يعنى معنايى را فهميده«است

 هم بالبداهه غلط است.

سان و برابر است و به كه بگوييم وجود از نظر معنا در همه جا يكماند مگر آنپس راهى براى ما نمى

 ك معنوى است.عبارت ديگر، مشتر

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . معنا و دليل بر اشتراك معنوى وجود چيست؟1

شود، باشد چه تالى فاسدى . اگر وجود، مشترك لفظى، و به معناى همان ماهيتى كه بر او حمل مى2

 به همراه دارد؟

 ها چيست؟دانند، منشأ اعتقاد آن. كسانى كه وجود را مشترك لفظى بين واجب و ممكن مى3

 . چه عاملى موجب شده كه جمعى به اشتراك لفظى وجود ميان تمام موجودات قائل شوند؟4

 فى أصالة الوجود واعتبارّية الماهّيةالفصل الّثانى

 

 وجود، امر اصيل است

 متن

 الوجود هو األصيل دون الماهّية، أى إّنه هو الحقيقة ... فيها من حيثّية الوجود.

 ترجمه

است، نه ماهيت. يعنى وجود، همان حقيقت عينى است كه ما او را ضرورتاا اثبات  وجود اصيل

كنيم. ما پس از قطع كردن ريشه شك و سفسطه، و اثبات اصيلى كه عبارت است از واقعيت اشياء، مى

يابيم. در حالى كه بعضى از ديگر مىدر اولين بازگشتى كه به اشياء داريم آنها را مختلف و جدا از يك

داد، كه كه همه در دفع اعتقادى كه سوفسطى احتمال آن را مىبعض ديگر مسلوبند، در عين آن

يابيم كه انسان مثالا همان بطالن و انكار واقعيت است، مشترك هستند. پس در آن حقيقِت عينى، مى

 موجود است، اسب موجود است، گياه موجود است، عنصر موجود است، خورشيد موجود است و هكذا.

ديگر، شوند و به سبب اختالف ماهيات با يكپس براى اشياء، ماهياتى هست كه بر آن اشياء حمل مى

شود و شوند. و نيز اشياء عالوه بر ماهيت، وجودى دارند كه حمل بر آن اشياء مىاشياء، متباين مى

 شترك است.معناى مشتركى در همه جا دارد. و ماهيت غير از وجود هست، چون كه مختص، غير از م

)دليل ديگر( و نيز ماهيت به مالحظه ذات خود اباء ندارد كه وجود بر آن حمل شود يا از آن سلب 

ء از شود. و اگر ماهيت، عين وجود بود، هرگز جايز نبود كه از خودش سلب شود؛ چون سلب شى

يثيت وجود كنيم، غير از حخودش محال است. پس حيثيت ماهيت كه ما آن را از اشياء دريافت مى

 آنهاست.

 شرح
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بحث، درباره آن امر اصيلى است كه مالك واقعيت داشتن اشياء است. و نيز درباره جدا كردن آن امر 

اصيل از امر اعتبارى و غير اصيل. مؤلف حكيم رحمه الله مقدمتاا در اين دو فقره به دو نكته 

 پردازند:مى

شويم، اعتقاد به گيريم و از آنها جدا مىها فاصله مىكه اولين گامى كه ما با سوفسطايىنكته اول: اين

ها به حقيقتى خارج از ظرف ذهن قائل نبوده واقعيت داشتن اشياء و وجود داشتن آنهاست. سوفيست

دانند و براى هيچ چيز در جهان، واقعيتى قائل نيستند. ما و تمام جهان را پندار و اوهامى بيش نمى

ا در خارج از ذهن خود يافتيم و اشياى فراوانى را در جهان موجود وقتى بداهتاا حقيقت وجود ر

 ايم و هيچ وجه اشتراكى ميان ما و آنها نخواهد بود.دانستيم، راه خود را از راه آنان جدا كرده

يابيم: يكى انسان اندازيم، آنها را مختلف و جدا از هم مىدر اين نگاهى كه ما به اشياى واقعيت دار مى

رى اسب، يكى شجر است، ديگرى شمس يا چيز ديگر، كه بدين مالك اشياء وجه است، ديگ

گردند. از سوى ديگر همه امور فوق را در موجود بودن، االختصاص پيدا كرده، از هم متمايز مى

شمس موجود »يا « شجر موجود است»يا « انسان موجود است»يابيم. معناى سان و برابر مىيك

باشند. پس اشياى موجود، بدين مالك يك قدر مشترك ود هستند يكى مىاز آن جهت كه موج« است

 كنند.پيدا مى

ء موجود دو دريافت داريم. دريافتى كه به ماهيت و چيستى آن يابيم كه ما از هر شىجا درمىاز اين

 نمايد.گردد و دريافت ديگرى كه به هستى و وجود آن بازگشت مىبر مى

 ديگرند.غير از امر مختص است، پس اين دو، غير از يكجا كه امر مشترك و از آن

 نكته دوم: ماهيت ذاتاا قابليت حمل وجود بر آن و سلب وجود از آن را دارد.

توان وجود را از ماهيت سلب كرد، همين كه مى«. نيست»يا « انسان موجود است»توان گفت مى

اهيت عين وجود بود، ممكن نبود كه آن را دليل بر آن است كه ماهيت، غير از وجود است. وااّل اگر م

انسان، انسان »كه بگوييم ء از نفس خود، محال است، مانند آناز خودش سلب كرد؛ زيرا سلب شى

 «نيست.

 تعليل بر اصالت وجود

 متن

 وإذ ليس لكّل واحد من هذه األشياء إاّل ... موجود بذاته والماهّية موجودة به.

 ترجمه

از اشياى خارجى بيش از يك واقعيت نيست، پس يكى از دو حيثيت، وجود يا و چون براى هر يك 

ماهيت، در برابر آن واقعيت خارجى خواهد بود. و مراد از اصالت، همين است. و حيثيت ديگر، 

 اعتبارى و انتزاع شده از آن امر اصيل خواهد بود و واقعيت نسبت بالعرض به او خواهد داشت.
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كند كه وجود بر آن حمل و متصف به آن گردد، ء، وقتى واقعيت پيدا مىو از آن جهت كه هر شى

گردد كه وجود، همان چيزى است كه برابر واقعيت است. ولى ماهيت چون با جا كشف مىازاين

گردد، پس فى نفسه غير اصيل بوده يابد و با سلب وجود، هيچ و باطل مىاتصاف به وجود، واقعيت مى

 گردد.ر آن بالعرض اصيل مىو با عارض شدن وجود ب

اند، كه مشائيان گفتهمتحصل از مباحث فوق آن است كه وجود، اصيل و ماهيت، اعتبارى است، چنان

 يعنى وجود به خويشتن خويش موجود و ماهيت به سبب وجود، موجود است.

 شرح

 تحت« صدرالمتأّلهين»بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت اولين بار توسط 

هاى فلسفى ان مستقل مطرح گرديد. گرچه قبل از آن جسته و گريخته اين بحث در كتابيك عنو

موجود بود و جمعى طرفدار اصالت وجود و جمع ديگرى طرفدار اصالت ماهيت بودند، لكن 

صدرالمتألهين، كه خود در مقطعى از زمان اصالت ماهوى بوده، از نظر خود عدول نموده و براهين 

 كنند.وجود اقامه مىمتعددى بر اصالت 

آورد و اشياء مقصود از اصالت، اين است كه آن چيزى كه در خارج از ذهن واقعيت اشياء را پديد مى

گردند، چيست؟ حال چون هر موجود يك واقعيت بيشتر ندارد، پس امر به سبب آن، حقيقت عينى مى

يد اصيل بوده و مالك عينيت و تواند باشد؛ يا وجود بااصيل از ميان وجود و ماهيت، يكى بيش نمى

 حقيقت خارجى را تشكيل دهد و يا ماهيت.

كند كه صالحيت براى حمل وجود را داشته باشد و بتواند و چون هر موجود وقتى واقعيت پيدا مى

شود كه آن امر اصيل كه مالك واقعيت هست، وجود جا كشف مىمتصف به وجود گردد، از اين

شود. و اگر وجود را از آن كنار زدند ديگر آن ماهيت، م وجود، موجود مىباشد. و ماهيت با انضمامى

آوريم. هر ماهيتى موجود نبوده پوچ و هيچ خواهد بود. كه از اين حالت به اعتباريت ماهيت تعبير مى

شود. و اگر از چون انسان، اسب، گياه، كوه و دشت به واسطه وجود و انضمام وجود به آن موجود مى

يم، وجود را منها كرديم، اين عناوين مفاهيمى خواهند بود كه واقعيت خارجى نخواهند اين مفاه

 داشت.

مقصود از اعتباريت، اين نيست كه ماهيت پس از آن كه وجود بر آن عارض شد و به سبب وجود، 

 واقعيت باشد. خير، هرگز چنين نيست. قطعاا ماهيتموجود شد باز هم در خارج، يك امر پندارى و بى

در خارج در پناه وجود و در پرتو آن موجود است، لكن موجوديت و واقعيت اوالا و بالّذات از آن موجود 

و » ناميم و ثانياا و بالعرض از آِن ماهيت. لذا مؤلف حكيم رحمه الله فرمودند:است كه او را اصيل مى

 يابد.ثانوى مى ماهيت به سبب عارض شدن وجود بر آن، اصالت «اّنما تتأّصل بعرض الوجود

 پس اعتبارّيت ماهيت به معناى اين است كه هر ماهيتى فى نفسه و بدون انضمام
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طور كه معدوم هم نيست. و هيچ موجود به مالك ماهيت خود واقعيت وجود، موجود نيست، همان

يابد. ولى وجود، فى نفسه موجود است، يعنى اصيل است. و ماهيات به سبب وجود، واقعيت نمى

ها بر دانند اشراقىگيرند. مشائيان وجود را اصل و ماهيت را اعتبارى مىيابند و اصالت ثانوى مىمى

انديشند كه چون هر دريافتى دانند و چنين مىعكس وجود را مفهوم اعتبارى وماهيت را اصيل مى

يط است از اين گردد. نه به وجود او كه يك امر بسء بر مىء موجود دارند به ماهيت آن شىكه از شى

بينيم گويند ما چون جسمى مانند كتاب را روى ميز مىاند آنها مىرو معتقد به اصالت ماهيت شده

كنيم و با قطع نظر از اين امور ما هيچ سطح و حجم و رنگ وديگر خصوصيات ماهوى او را درك مى

هاى اصيل و متحقق يتادراك مستقيمى از وجود او نداريم وجود مفهومى است كه ما در ذهن از ماه

 كنيم. و خود وجود با قطع نظر از ماهيت اصيل و متحقق در خارج واقعيتى ندارد.در خارج انتزاع مى

نظريه غالب تا زمان صدرالمتألهين نظريه اصالت ماهيت بود ولى از آن زمان به بعد نظريه غالب 

صالت وجود و هم اصالت ماهيت عقيده به اصالت وجود شد در ميان فالسفه، كسى را كه قائل به ا

باشد سراغ نداريم زيرا اين مستلزم آن است كه يك موجود داراى دو واقعيت مستقل از هم باشد و او 

 در عين وحدت كثير باشد و اين محال است.

 اشكال اول بر اصالت وجود و جواب آن

 متن

 غير حيثّية وجودها.وبذلك يندفع ما اوِرَد على أصالة الوجود ... التى حيثّية ذاتها 

 ترجمه

 شود. و آن اين است كه اگرو با توضيحات فوق اشكالى كه بر اصالت وجود وارد شده، مندفع مى

بود؛ چون حصول، همان وجود است. پس بايد كه داشت بايد كه موجود مىوجود در خارج، حصول مى

گر، و باز به وجود ديگر، و تسلسل كنيم به وجود ديبراى وجود، وجود ديگرى باشد. و ما نقل كالم مى

آيد. پاسخ آن است كه وجود به ذات خويش موجود است نه به وجودى ديگر يعنى وجود پيش مى

 باشد.عين موجوديت است به خالف ماهيت كه حيثيت ذاتى آن غير از حيثيت وجود آن مى

 شرح

در خارج، واقعيت پيدا اشكال نخست اين است كه اگر وجود، اصيل است و به مالك آن هر چيز 

طوركه ماهيت براى موجود شدنش نياز دارد كه وجود بر آن عارض شود، وجود نيز بايد كند، همانمى

كنيم بر آن براى موجود شدنش، وجودى بر آن وجود عارض شود تا موجود شود. سپس نقل كالم مى

، پس موجود است و براى وجود ديگر. آن هم اگر به نوبه خود، اصيل باشد و مالك واقعيت گردد

 رسد.موجود بودنش به وجود ديگرى نيازمند است. و هكذا سخن در موجوديت هر وجود به پايان نمى

 آيد.و تسلسل محال پيش مى
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جواب آن است كه درست است كه موجوديت ماهيت به وجود است، اما موجوديت وجود به وجود 

كه روشن بودن اشياء ديگر به واسطه نور است طور ديگرى نيست، بلكه به نفس خويش است. همان

 اما نورانيت نور به خودش هست نه به نور ديگرى.

اگر موجوديت ماهيت به وجود است به جهت آن است كه ماهيت در مرتبه ذات خود، از وجود تهى 

وجود  تواند وجود را به عنوان عارِض برخود بپذيرد. اما وجود در مرتبه ذات خود تهى ازاست. لذا مى

 باشد. پس نياز به وجود ديگرى ندارد.نيست، بلكه عين موجوديت مى

 اشكال دوم و جواب آن

 متن

 وأّما دعوى أّن الموجود فى عرف اّللغة إّنما يطلق على ما له ذاٌت ... انتهى.

 ترجمه

معروض  شود كه ذاتى داشته باشد كهكه لفظ موجود در عرف لغت بر چيزى اطالق مىاما ادعاى اين

وجود واقع شود، و الزمه آن استعمال، اين است كه وجود )چون ذاتى كه معروض وجود باشد، ندارد( 

غير موجود باشد، سخن صحيحى نيست؛ زيرا اين استعمال بر فرض صّحت، يا يك استعمال لغوى 

د( تابع گردد. و حقايق فلسفى )از جمله اطالق موجود بر نفس وجواست يا به غلبه استعمال بر مى

 استعمال الفاظ نيست.

تر گذشت وجود، يك حقيقت خارجى دارد كه خودش براى خودش ثابت است. طور كه پيشو همان

 كه حقيقت وجود، در خارج است نه غير آن.خالصه آن»است: گفته تحصيل بهمنيار در كتاب

 «به او قائم است.( چگونه در خارج نباشد چيزى كه حقيقت آن، چنين است! )يعنى واقعيت اشياء

 شرح

بديهى است كه بحث لغوى جايگاهى دارد و بحث فلسفى جايگاهى ديگر. مرز بحث لغوى فراتر از 

كه آن معنا داراى چه موقعيتى است، آيا اصيل است يا وضع يك اصطالح براى يك معناست. اما اين

باشد. اما مى« هست»ف با گويد وجود، مرادشود. لغت مىاعتبارى، اين ديگر مربوط به لغت نمى

كه وجود، اصيل است يا ماهيت، اين در علم ديگرى بايد بحث شود. و متكّفل احكام كلى وجود، اين

 آيد. پس بحث، يك بحث فلسفى است، نه لغوى.فلسفه است و در اين علم، بحث از اصالت به ميان مى

شود بر در استعمال عرفى اطالق مى گويد: كلمه موجود در استعمال لغوى يادر اين اشكال مدعى مى

ماهيتى كه وجود بر آن عارض شده است. و چون وجود، ماهيت ندارد كه معروض وجود واقع شود، 

 تواند بگويد كه وجود، موجود است.پس كسى نمى

كند كه ماهيتى جواب همان است كه گفته شد، كه اگر لغت، موجود را در مواردى استعمال مى

شود كه ما نتوانيم لفظ موجود را بر خود وجود اطالق كنيم؛ ه باشد، اين دليل نمىمعروض وجود داشت
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زيرا از ديد فلسفه، موجود واقعى اوالا همان وجود است، سپس ماهياتى كه به واسطه وجود، موجود 

 شوند.مى

 گويدبهمنيار شاگرد برجسته بوعلى در عبارت كوتاهى به اصالت وجود اشاره كرده است ولى مى

گويند كه آن ها مىوجو كرد نه آن گونه كه اصالت ماهوىحقيقت وجود را بايددر خارج جست

شود زيرا وجود منشأ آثار در مفهومى است كه در ذهن فقط وجود دارد و ازماهيت اصيل انتزاع مى

 تواند در خارج موجود نباشد.باشد و چيزى كه منشأ آثار هست چگونه خود مىخارج مى

 و جواب آن اشكال سوم

 متن

 وَيْنَدَفُع أيضاا ما ُأِشكَل عليه بأّن كون الوجود موجودا بذاته يستتبع كون ... انتهى.

 ترجمه

شود. آن اشكال اين است كه اگر و با بيانات فوق )درباره اصيل بودن وجود( اشكال ديگرى دفع مى

جودات امكانى واجب الوجود وجود به خويشتن خويش موجود است، اين مستلزم آن است كه تمام و

سلب »باشند؛ زيرا وقتى وجود به ذات خود موجود شد، سلب آن از خودش جايزنخواهد بود؛ زيرا 

كنيم مگر )همين معنا را، يعنى( چيزى جايز نيست. و ما از واجب بالّذات قصد نمى« ء عن نفسهالّشى

 كه عدمش بر او ذاتاا ممتنع باشد.

كه مالك در واجب بودن يك موجود اين نيست كه موجوديت عين به اينشود اين اشكال مندفع مى

وجودش باشد، بلكه مالك در وجوب، آن است كه موجوديتش به اقتضاى ذات خود باشد؛ بدون آن كه 

نيازمند به ديگرى باشد. و هر وجود ممكنى در عين آن كه موجوديت آن عين وجود اوست، محتاج به 

 كه معناى حرفىشود. مانند معنى حرفى، كه در عين آناضه مىغير خود بوده و از او اف

كه قائم باشد(، ولى از نظر مفهومى تمام نيست مگر آناست )و از اين جهت محتاج به غير خود نمى

 به غير خود باشد )و تماميتش به غير است(. توضيح بيشتر در مباحث آتى خواهد آمد.

 است:فرموده اسفار صدرالمتألهين در

گوييم موجوديت واجب تعالى بنفسه هست، اين است كه موجوديتش به اقتضاى كه مىمعناى اين

ذات خودش است، بدون احتياج به فاعل و قابل. و معناى تحقق وجود بنفسه آن است كه وجود، 

موجود است، حال يا به ذات خود چنين است مانند واجب تعالى، يا قائم به فاعل است )مانند 

در هر دو صورت وجود مانند ماهيات نيست كه در حصول خود نيازمند به وجود ديگرى ممكنات(، 

 باشد كه به آن، وجود بخشد.

 شرح

گوييم موجوديت وجود به خود وجود كند، وقتى مىخالصه اشكال اين است كه مستشكل تصور مى

ايم وجود، ما گفته است نه به وجود ديگر يا چيز ديگرى غير از وجود، مفاد اين سخن اين است كه
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واجب است. پس تمام وجودات امكانى چون موجوديت وجودهاى آنان به خود آنها هست، همه 

 واجبند.

ء عين وجود او و خالصه جواب اين هست كه مالك واجب بودن، اين نيست كه موجوديت يك شى

به هيچ علتى. ولى  باشد، بلكه مالكش آن است كه وجود به اقتضاِى ذات موجود باشد؛ بدون وابستگى

در ممكنات در عين آن كه موجوديت آنها عين وجود آنهاست، نه به سبب وجود ديگر يا چيز ديگرى، 

كنند كه نقل مى اسفار وجودهاى آنان وجودهاى وابسته و غير مستقل است. سپس مؤلف عبارتى از

كنيم: يك بار در جايى كه را ما در دو مقام استعمال مى« بنفسه»فرمايند: كلمه قابل دقت است. مى

 گوييم وجود واجب،سخن از واجب الوجود در ميان هست. وقتى مى

بنفسه هست، معنايش اين است كه وجود در حق تعالى از خودش هست، ذاتى اوست و عاريه نيست، 

كند و به افاضه كه در ممكنات، چنين هست. در واجب ذات او اقتضاى موجوديت خودش را مىچنان

 كند.وجود پيدا نمىديگر، 

گوييم: موجوديت وجود بنفسه هست، بريم و مىاما وقتى كلمه بنفسه را در مطلق وجود به كار مى

شود به معنايش اين است كه موجوديت وجود مانند موجوديت ماهيت نيست. ماهيت اگر موجود مى

به وجود ديگر يا شود. ولى اگر وجود، موجود هست به خود وجود است نه سبب وجود، موجود مى

 چيز ديگرى غير از وجود.

گويد همان گونه كه معانى حرفى كند و مىآن گاه مؤلف وجود ممكن را به معناى حرفى تشبيه مى

خودشان، خودشان هستند نه چيز ديگر ولى در عين حال هيچ استقاللى هم ندارند و قائم به غير 

من البصرة الى الكوفه قائٌم به بصره و كوفه  در جمله ِسرُت« من والى»باشند به عنوان مثال مى

تواند معناى مفيدى داشته باشد ولى در عين حال معناى ِمن والى چيزى باشد و بدون آنها نمىمى

 نيست.« من والى»جز 

كه موجوديت، عين آنها است استقاللى هم ندارند. در پايان، مؤلف وجودهاى امكانى هم در عين آن

گويى وجود واجب، بنفسه گويد معناى اين جمله كه مىكند و مىين نقل مىسخنى از صدرالمتأله

هست اين است كه وجود او به مقتضاى ذات خود او هست و هيچ احتياجى به فاعلى كه او را موجود 

گوييم موجوديت وجود بنفس خودش است كند يا قابلى كه موجوديت او را بپذيرد ندارد اما وقتى مى

كه وجود براى تحقق خود به ديگرى احتياج ندارد تا او را موجود سازد بلكه  مفاد آن اين است

 موجوديتش به ذات خويش است.

 اشكال چهارم و جواب آن

 متن

 ويندفع عنه أيضاا ... واالختالف المذكور مصداقّى ال مفهومّى.

 ترجمه
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ود به ذات خود، موجود شود. و آن اين است كه اگر وجاز اصيل بودن وجود، شبهه ديگرى مندفع مى

باشد و ماهيت به وجود، موجود شود، پس مفهوم وجود، مشترك خواهد بود؛ بين وجودى كه بنفسه 

كه وجود، مشترك معنوى است، نه باشد و بين وجودى كه بغيره باشد. پس دليلى كه اقامه شده بر اين

 لفظى تمام نخواهد بود.

اشكال بين مفهوم و مصداق خلط شده و اختالف مذكور، كه در اين شود به ايناين شبهه مندفع مى

 مصداقى است نه مفهومى.

 شرح

جا تصور شده كه گفتيم وجود، موجود به خود هست ولى ماهيت به وجود، موجود است. در اين

مفهوم موجود در دو مورد استعمال شده است يكى در موجوديتى كه بنفسه باشد، مانند خود وجود و 

ديتى كه بغيره است، مانند ماهيت كه به وجود موجود است پس، مفهوم وجود، ديگرى در موجو

مشترك لفظى است نه معنوى. يعنى لفظ وجود، دو معنا دارد: يكى بودن بنفسه و ديگرى بودن بغيره. 

 «هست» دهند كه خير، وجود يك معنا بيشتر ندارد و آن به معناىمؤلف رحمه الله جواب مى

 باشد.مى

سان نيستند؛ بعضاا بنفسه هستند، بعضاا بغيره. اما اختالف مصاديق را نبايد به يق وجود، يكولى مصاد

حريم معناى لفظ، سرايت داد. و خلط مفهوم و مصداق منشأ خلطهاى بسيار در فلسفه شده، كه 

ه لفظ است. بنابراين موضوٌع لبه موارد متعددى از اين نوع خطاها اشاره كرده اسفار صدرالمتألهين در

باشد لكن مصاديق آن مختلفند بعضى واجب الوجود و بعضى مى« هست»وجود يك معنا به نام 

 له لفِظ وجود سرايت داد.باشند اختالف مصاديق را نبايد به حريم معنا و موضوٌعالوجود مىممكن

 نتيجه بطالن اصالت ماهيت

 متن

 رّى االستحالة.فتبّين بما تقّدم فساد القول ... عينّية انقالب ضرو

 ترجمه

كه اين سخن به شود، چناناز آنچه گذشت )اصيل بودن وجود( فساد قول به اصالت ماهيت، آشكار مى

اشراقيون نسبت داده شده است. البته ماهيت وقتى پيش ايشان اصيل است كه بتوان وجود را از آن 

كه وجودى كه از او انتزاع طور انتزاع كرد؛ گرچه ماهيت در حد ذات خود اعتبارى است، همان

 شود اعتبارى است.مى

اين ادعا مردود است؛ زيرا اگر ماهيت اعتبارى به سبب انتزاع مفهوم وجود كه آن هم اعتبارى است، 

دهد كه تغيير وضعّيت بدهد و از اعتبارّيت به اصالت و عينيت خارجى تبديل شود، انقالبى رخ مى

 محال بودن آن بديهى است.

 شرح
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توان مالك واقعيت را به ها قبول دارند كه ماهيت فى حد ذاتها اعتبارى است. و نمىاصالت ماهوىخود 

گويند: ماهيت وقتى صالحيت آن را پيدا كرد كه بتوان از آن اين امر اعتبارى استناد داد. لكن آنها مى

تا زمانى كه اعتبار  گاه اين ماهيت اعتبارى، اصيل خواهد شد. ماهيتمفهوم وجود را انتزاع كرد، آن

دارد استعداد اين كه از او مفهوم وجود را انتزاع كنيم ندارد اما وقتى تحقق « من حيث هى هى»

توان مفهوم وجود را از او انتزاع كرد در اين صورت ماهيت اصيل و وجود خارجى يافت اكنون مى

 اعتبارى خواهد بود.

 تبارى وجود از ماهيتى كه تا بهجواب اين ادعا اين است كه اگر انتزاع مفهوم اع

حال، خود هم اعتبارى بوده، دليل شود بر اين كه آن ماهيت از اعتباريت به اصالت، تغيير موضع داده 

و از اين پس، ماهيت يك حقيقتى شود كه واقعيت به آن مستند بوده و حقيقت خارجى به او قائم 

آمده و ذات آن را بدون هيچ دليل از اعتباريت  باشد، اين انقالبى خواهد بود كه در ذات ماهيت پديد

طورى كه بعدها خواهد آمد، محال است. بنابراين به اصالت منقلب نموده است. و انقالب ذات، همان

يابد در پناه وجود ماهيت در هر حال با قطع نظر از وجود يك امر اعتبارى است و اگر واقعيت مى

 ود اصالت از آن وجود است نه چيز ديگر.شكند معلوم مىچنين چيزى را پيدا مى

 نظريه دّوانى در مورد اصالت وجود يا ماهيت

 متن

 وتبّين ايضا فساد القول بَأصالة الوجود ... إلى الوجود اّلذى هو الواجب.

 ترجمه

وجود در واجب تعالى اصيل است و ماهيت در  -با بيانات قبلى فساد گفتار كسى كه قائل است كه

 طور كه دّوانى گفته است وى مطلب را چنين تقرير كرده است:شود. همانشكار مىآ -ممكنات

كند، حقيقت اند( اقتضا مىوجود آن طور كه ذوق متأّلهين )كسانى كه در علم خداشناسى غور كرده

خارجى و واحد شخصى است؛ كه همان واجب تعالى باشد. و ماهيات ممكنه به واسطه انتساب به آن 

 يابند. پس اطالق موجود بر خداوند تعالى به معناى آن است كه او عين وجود است.ت مىوجود، اصال

و اطالقش بر ماهيات ممكنه به معناى آن است كه آنها منتسب به وجودى كه آن واجب تعالى است، 

 باشند.مى

 شرح

عالى است كه يك شويم: يك امر اصيل وجود خداوند تبر اساس گفتار محقق دّوانى به دو اصيل قائل مى

باشد و ديگرى ماهيات ممكنه به دليل انتسابى حقيقت شخصى و عينى است و مبدأ تمام هستى مى

 كنند بر اين اساس وجودكه به او پيدا مى
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خداوند به عنوان يك واحد شخصى كه حقيقت عينى و خارجى دارد يك امر اصيل است و ممكنات به 

يابند. لكن اين نظريه مطابق آنچه در فقره بندى اصالت مىكنند، دليل نسبتى كه به او پيدا مى

 خواهد آمد باطل است.

 رّد نظريه دوانى

 متن

 َويُرّده أّن االنتساب المذكور إن اسَتوَجَب ... تأّصلها باالنتساب انقالبا، وهو محال.

 ترجمه

، اگر اين انتساب موجب كنندسخن وى مردود است؛ زيرا انتسابى كه ممكنات به واجب تعالى پيدا مى

شود، همانا آن واقعيت، وجود است؛ زيرا براى يك ماهيت عارض شدن يك واقعيتى بر ماهيات مى

موجود، جز دو حيثيت ماهيت و وجود، چيز ديگرى نيست. و زمانى كه واقعيت به ماهيت نسبت داده 

 نشد، پس از آِن وجود است.

كند و ماهيت قبل از انتساب و بعد از انتساب جاب نمىو اگر اين انتساب، چيزى را براى ماهيت اي

يابى و اصيل شدن ماهيت به واسطه انتساب آن به وجوِد واجب تعالى، سان است، پس واقعيتيك

 باشد.انقالب است. و آن محال مى

 شرح

 شود.خالصه جواب آن است كه چرا و چگونه ناگهان ماهيت اعتبارى، اصيل مى

قبول دارد ماهيت فى نفسه اعتبارى است، لكن مدعى است آن وقتى اصيل  خود محقق دّوانى كه

شود كه انتساب به وجود پيدا كند. سؤال اين است كه انتساب ماهيت اگر در حال آن تغييرى مى

بخشد، اين همان وجود است كه بر آن كند و اين تغيير به آن ماهيت، واقعيت و تحقق مىايجاد مى

جوديت بخشيده است؛ گرچه خصم از ذكر نام آن خوددارى كند. پس اصالت عارض شده و به آن مو

 از آِن وجود است نه ماهيت. و اگر ماهيت، قبل از انتساب و بعد از انتساب بر يك حال باقى است، پس

شود؟ و انقالب به اين معنا كه ذاتى، بدون هيچ چگونه ناگهان از اعتباريت به اصالت منقلب مى

 او، ذات ديگر شود، محال و ممتنع است. تغييرى در حال

 گيرد؟هاى ماهوى قرار مىچگونه وجود حيثيت تقييدى براى حمل

 متن

 يتفّرع على أصالة الوجود واعتبارية ... عارضاا لها، فلها ثبوت ّما كيفما فرضت.

 ترجمه

 شود:بر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت )ده مطلب( تفريع مى

شود به سبب آن است كه آن ماهيت، وجود ى كه بر حيثيت ماهيت حمل مىمطلب اول: هر محمول

دارد. و در هر حمل ماهوى، )حملى كه محمول در آن ماهيتى از ماهيات باشد( وجود، حيثيت 
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باشد. نتيجه تقيّيدى است. اين مطلب به آن جهت است كه ماهيت به خودى خود، باطل و هالك مى

 هيت براى خودش به واسطه وجود است.كه ثبوت ذات و ذاتيات مااين

كند، نه وجود، عين ذات آن است نه عدم، لحاظ مى« هى هى»پس، ماهيت گرچه وقتى عقل آن را 

در حالى كه معناى ارتفاع وجود از ماهيت آن است  -لكن ارتفاع وجود از آن به اين لحاظ )هى هى(

منافات با حمل وجود بر ماهيت،  -شدباكه وجود عين ماهيت نيست و مأخوذ در تعريف ماهيت نمى

به عنوان محمولى كه خارج از ذات ماهيت است، ندارد. پس در هر صورت براى ماهيت، ثبوتى هست 

 )يا در ذهن يا در خارج(.

 شرح

در معناى مصطلح وقتى موضوع حكمى را در يك قضيه مقّيد به قيدى ساختيم آن قيد را حيثيت 

موضوع ما « به مرد دانشمند اكرام كن»گوييم: ناميم. مثالا وقتى مىمى تقييدّيه براى موضوع آن قضيه

يك مرد مقيد به قيد دانشمند است. پس قيد دانشمند حيثيت تقييدّيه براى حكم مذكور است. لذا ما 

توانيم اكرام كنيم كه واجد اين قيد باشد. در توانيم به هر مردى اكرام كنيم. فقط به مردى مىنمى

 ضوع حكم مركبحقيقت مو

باشد اما در مورد وجود مقصود از حيثيت تقييدى بودن معنايى غير از معناى از ذات و قيد مى

مصطلح است زيرا مقصود آن است كه قيد كه همان وجود باشد خارج از موضوع يعنى ماهيت است 

وجود به نحو باشد بنابراين مقيد بودن ماهيت به لكن تقّيد به اين قيد داخل در موضوع حكم مى

چنان به بساطت خود باقى است برخالف معناى مصطلح در قضّيه حينّيه است پس موضوع هم

گردد مانند اكرام رجل مقيد به قيد علم، معناى حيثيت تقييدى كه موضوع مركب از ذات و قيد مى

ى كه جا اين است كه ذاتيات و لوازم ماهيت براى ماهيت ثابت است در حينقضيه حينيه در اين

 ماهيت وجود داشته باشد اما وجود در ثبوت لوازم ماهيت و ذاتيات آن دخالتى ندارد.

در ذات ماهوى « بقر»و « فرس»، «انسان»مانند « من حيث هى هى»خواهيم بگوييم ماهيت حال مى

ف باشند. لذا وجود و عدم در تعريآنها نه وجود مستقر است نه عدم. پس عارى از هر يك از اين دو مى

شوند. حال اگر بخواهيم يك محمولى را بر يك ماهيتى حمل كنيم، تا آن هيچ ماهيتى آورده نمى

ماهيت، مقيد به قيد وجود نشود و به عبارت ديگر تا وقتى آن ماهيت، موجود نشود، خواه در ذهن يا 

يم در توانيم بگويدر خارج صالحيت آن را كه موضوع يك حكم قرار بگيرد، نخواهد داشت. پس مى

شود همه قضايايى كه موضوع آنها ماهيتى از ماهياتند، وقتى محمولى براى آن موضوعات آورده مى

 كه آن موضوعات وجود داشته باشند.

هاى ماهوى است. وقتى ذات انسان را براى گوييم وجود، حيثيت تقييديه در حملجاست كه مىاين

 اگر موضوع ما، كه «حيوانٌ » يا «اإلنسان ناطقٌ » يا «اإلنسان إنساٌن» گوييمكنيم و مىانسان حمل مى
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هست، وجود نداشته باشد و به عبارت ديگر وجود، حيثيت تقييدى او نشود، چگونه امر غير  «انسان»

 تواند انسان يا ناطق ياموجود مى

 است بايد موجود باشد؛ ولو آن كه در« حيوان»يا « ناطق»يا « انسان»حيوان باشد؟ آن چيزى كه 

 ظرف ذهن وجود يابد.

هايى است كه موضوع و محموالت آنها ماهيت يا لوازم آن مانند هاى ماهوى، حملمقصود از حمل

گوييم وجود و عدم خارج از مرتبه ماهيت هستند بدين كه مىباشد. مطلب ديگر اين« االربعه زوٌج»

شوند و ف ماهيت هم واقع نمىرو در تعريمعناست كه وجود و عدم جزء يا عين ماهيت نيستند از اين

اين منافات ندارد كه وجود يا عدم بر ماهيت به حمل شايع حمل گردند زيرا مرتبه اعتبارى ماهيت 

 غير از مرتبه وجود خارجى يا عدم خارجى آن است.

 در حمل لوازم ماهيت بر ماهيت، وجود نيز حيث تقييدى است

 متن

 لوجود من لوازم الماهّية الخارجة عن ذاتها.وكذا لوازم ذاتها اّلتى هى لوازم ... ا

 ترجمه

چنين است حمل الزمه هر ماهيتى بر آن ماهيت، مانند حمل مفهوم ماهيت بر جميع ماهيات هم

)االنسان ماهّية، البقر ماهّية، الّشجر ماهّية( و حمل زوجّيت بر اربعه. كه اين لوازم براى ماهيات خود 

شود كه الزمه هر ماهيت الك ذات ماهوى خود. و با بيان فوق آشكار مىبه سبب وجود، ثابتند نه به م

 باشد.چنان كه دوانى گفته الزمه وجود خارجى و ذهنى آن مى

چنين است لوازم وجود ذهنى ماهيت، مانند نوعيت براى انسان و لوازم وجود خارجى ماهيت، و هم

ى ماهيات مانند كتابت براى انسان. اينها مانند سردى براى يخ و محموالتى كه غير الزم هستند برا

 هست.« موجوٌد»شوند، لكن موضوع، مقّيد به قيد همه براى موضوعات خود ثابت مى

آيد كه وجود )اعم از ذهنى يا خارجى( هميشه الزمه ماهيت و همراه از آنچه گفته شد چنين بر مى

 رود.آن هست؛ گرچه خارج از ذات ماهيت به شمار مى

 شرح

لوازم ماهيت، اعم از آن كه لوازم وجود ذهنى ماهيت باشند، مانند نوعيت براى انسان )زيرا انسان همه 

كلى در ذهن، نوع هست و آنچه در خارج هست افراد نوع هستند، نه خود نوع( يا لوازم وجود خارجى 

ما ندارند ماهيت، مانند برودت و حرارت براى يخ و آتش خارجى زيرا آتش و يخ ذهنى كه گرما و سر

يا لوازم وجود ذهنى و خارجى با هم، مانند زوجيت براى اربعه زيرا كه در ذهن و خارج زوجّيت، مالزم 

اوست و نيز محموالت غير الزم، مانند كتابت و علم براى انسان، همه و همه در جايى براى موضوع 

ر ذهن. و بدون وجود شوند كه موضوع آنها وجود داشته باشد، خواه در خارج يا دخود ثابت مى

 شوند.موضوع، اين محموالت براى امر معدوم، ثابت نمى
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انسان ماهيت »گوييم كنيم و مىهاى مختلف حمل مىچنين وقتى مفهوم ماهيت را بر ماهيتهم

توانند تا انسان و بقر و شجر موجود نباشند كه نمى«. شجر ماهيت است« »بقر ماهيت است« »است

طور كه هيچ چيز ديگرى هم نيست. پس مفهوم امر معدوم، ماهيت نيست، همانماهيت باشند؛ زيرا 

 هاى موجوده است.ماهيت از لوازم ماهيت

 گرچه آنها در ذهن موجود باشند.

 كه وجود، از لوازم ماهيت است.شود و آن اينجا نكته ديگرى آشكار مىو از اين

خارج، در معّيت وجود و مالزمت با او تحقق  يعنى هر جا ماهيت تحقق پيدا كند خواه در ذهن يا در

رود؛ گرچه خارج از حريم ماهيت و گوييم: وجود از لوازم ماهيت به شمار مىپيدا كرده است. پس مى

باشد، به اين معنا كه در تعريف هيچ ماهيتى وجود را جزء حّدى تعريف وجود بيرون از حّد آن مى

 آوريم.نمى

 كندنمىاحكام ماهيت به وجود سرايت 

 متن

 ء ... الصدق واالشتراك، كسائر المفاهيم.وثانياا أّن الوجود اليتصف بشى

 ترجمه

يك از احكام ماهيت، مانند كليت و جزئيت، جنسيت و فصليت، عرضيت خاصه و ثانياا وجود به هيچ

آن شود. زيرا همه اين احكام از عامه، جوهريت، كميت، كيفيت و ساير مقوالت عرضى متصف نمى

كند، مانند صدق شوند كه ماهيت بر فرد يا افراد، صدق و انطباق پيدا مىجهت بر ماهيت عارض مى

انسان و انطباقش بر زيد و عمرو و ساير افراد )كه مالك كليت ماهيت هست(. يا از جهت داخل بودن و 

، تحت اجناس خود مندرج شدن مصداقى تحت آن ماهيات، مانند اندراج افراد، تحت انواع خود يا انواع

)وجه اتصاف ماهيت به جوهريت وكميت وعرضيت و ساير مقوالت عرضى به مالك اندراج افراد، تحت 

 ماهيات خود است(.

و وجودى كه ذات او عينيت خارجى است، انطباق بر چيزى يا اندراج تحت چيز ديگر را قبول 

 نمايد.گرى از اين قبيل را قبول مىكند و قابل صدق و حمل بر چيز ديگر نيست، و نه عناوين دينمى

 كند.آرى، مفهوم وجود، همچون ساير مفاهيم، قبول صدق و اشتراك با افراد را مى

 شرح

مقدمتاا بايد بدانيم كه وجود، حقيقتى است عينى و خارجى و صاحب آثار ويژه، و هرگز از ذات خود 

حقيقت خارجى خود در ذهن  شود. پس، ظرف تحقق آن خارج است و هرگز بهمنفك و جدا نمى

شود در وعاى ذهن نيز موجود طور كه در ظرف خارج يافت مىكند. اما ماهيت همانحلول نمى

گردد از همين رو وجود به دليل عدم گردد. و به مالك حضورش در ذهن به احكامى متصف مىمى

تبار صدقش بر افراد شود، مانند كليت؛ زيرا ماهيت به اعحلولش در ذهن به آن احكام متصف نمى
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طور كه به اعتبار صدقش بر فرد واحد به جزئيت متصف گردد، همانكثيره به كليت، متصف مى

شود. و نيز ماهيت به لحاظ اشتراكش در انواع مختلف، به جنسيت و به لحاظ اختصاصش به نوع مى

انند مشى براى چنين است اتصاف ماهيت به عرضيت عامه )مگردد. همخاصى، به فصليت متصف مى

حيوان( و عرضيت خاصه )مانند ضحك براى انسان( كه به مالك حضور ماهيت در ذهن و صدق و 

 گردد.انطباقش بر افراد، به اين عناوين موصوف مى

اما اتصاف ماهيت به جوهريت يا عرضيت يا كميت يا كيفيت به مالك حضور ماهيت در ذهن و صدق 

رد خارجى جوهر هم جوهر است و فرد خارجى عرض هم عرض و انطباقش بر افراد نيست؛ زيرا ف

است. براى اتصاف ماهيت به جوهريت يا عرضيت، صدق و انطباق مفهوم ماهيت جوهرى يا عرضى بر 

 افرادش، شرط نيست.

فرمايند و آن عبارت است از اندراج فرد، تحت لذا عاّلمه حكيم رحمه الله مالك ديگرى را عنوان مى

 يا َعَرض. ماهيت كلى جوهر

كه وقتى يك فرد در خارج، از مصاديق جوهر يا عرض به شمار آمد طبعاا آن فرد، تحت نوع توضيح آن

جوهرى يا َعَرضى قرار خواهد گرفت. يا نوع خاصى مانند كيف مسموع يا مبصر، تحت جنس كيف 

يا كيفيت  مطلق قرار خواهد گرفت. در اين صورت، اتصاف آن ماهيت خارجى به جوهريت يا عرضيت

 و كميت، مشروط به حضور آن ماهيت در ذهن و صدق و انطباقش بر خارج نخواهد بود. و آن ماهيت

گرچه در خارج به عنوان يك فرد، موجود باشد، ولى چون مندرج تحت ماهيت جوهر يا عرض است، 

به از آن فرد را صالح براى اتصافش به عنوان جوهريت يا عرضيت خواهد كرد. لكن چون يك مرت

كند و نيز يك قبول صدق و انطباق بر وجود ديگر يا هر چيز ديگر را نمى -نه مفهوم آن -حقيقت وجود

كند آرى مفهوم شود از اين رو احكام وجود با ماهيت تفاوت مىوجود تحت وجود ديگر مندرج نمى

رآن منطبق گردد شمار از وجود عينى صادق آيد و بتواند كلى لحاظ گردد و بر مصاديق بىوجود مى

 ولى مفهوم وجود چيزى غير از حقيقت وجود است.

 وجود، برابر است با تشّخص

 متن

 ومن هنا يظهر أّن الوجود يساوق الّشخصّية.

 ترجمه

شود كه وجود مساوى با و از بيانات فوق )كه وجود قابل صدق و انطباق بر ديگرى نيست( آشكار مى

 تشخص است.

 شرح

ت مفهوماا متغاير و مصداقاا واحد هستند؛ زيرا معناى شخصيت عبارت است از كلمه وجود و شخصي

 تعين و امتناع انطباق بر فرد ديگر. و معناى وجود غير از معناى تشخص است.
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و اما اين دو مصداقاا واحدند؛ زيرا اگر مصداقاا يكى نبودند و تشخص عارض بر وجود نبود، پس بايد 

كه گفتيم وجود به باشد و به واسطه تشخص، جزئى گردد. حال آن وجود قبل از عروض تشخص، كلى

گردد و اين دو خاصه مفهوم ذهنى است، نه حقيقت خارجى. نتيجه كليت و جزئيت متصف نمى

شود و امكان اين معنا كه وجود فاقد يابد با تشخص متحقق مىگيريم هر كجا وجود تحقق مىمى

زيرا كليت از اوصاف ماهيت در ذهن است و هرگز وصف تشخص و به صورت كلى موجود شود نيست 

 شود.وجود واقع نمى

 وجود، مثل ندارد

 متن

ء ما يشاركه فى الماهّية الّنوعّية وال ماهّية ومن هنا يظهر أيضاا اّن الوجود ال مثل له، ألّن مثل الشى

 نوعّية للوجود.

 ترجمه

م ندارد؛ زيرا مماثلت يك فرد با فرد ديگر عبارت شود كه وجود، مثل هو نيز از مطالب فوق، آشكار مى

 است از مشاركت آن دو در يك ماهيت نوعى؛ و وجود، ماهيت نوعى ندارد.

 شرح

بيان شد كه در حريم وجود، كّليت و جزئيت راه ندارد. زيرا اين عناوين مربوط به ماهيت هستند نه 

د داشت؛ زيرا مماثلت عبارت است از وجود وقتى چنين بود مماثلت دو فرد از وجود معنا نخواه

مشاركت دو فرد در يك ماهيت كلى. مانند مماثلت زيد و عمر در ماهيت انسان و چون وجود خود، 

ماهيت كلى ندارد بلكه نقطه مقابل ماهيت است پس مشاركت دو فرد در آن هم معنا نخواهد داشت، 

 طبعاا مماثلت در افراد وجود هم معنا نخواهد داشت.

 ، ضد نداردوجود

 متن

 ٍء.ويظهر ايضاا اّن الوجود ال ضد له ... وال جنس له وال له خالف مع شى

 ترجمه

چون  -چنان كه خواهد آمد -شود.شود كه براى وجود، ضد هم فرض نمىاز مباحث گذشته روشن مى

هستند، ضدان عبارتند از دو امر وجودى كه تعاقب بر موضوع واحد پيدا كرده، داخل در جنس قريب 

شود، و كه نه براى وجود، موضوع يافت مىو بين آن دو نهايت مخالفت و معاندت حاكم است. حال آن

 نه او جنس دارد، و نه معاندت با چيزى.

 شرح

ديگرند چهار خصوصيت را دارند كه در وجود هيچ يك از آنها تحقق ندارد و چون دو شيئى كه ضد يك

 اين چهار خصوصيت وجود ندارد پس تضاد ميان آنها برقرار نيست.ميان دو فرد از وجود هيچ يك از 
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 اند. و وجود، فرد ماهيت نيست.اند؛ يعنى دو فرد از ماهيتند كه موجود شده. دو ضد دو امر وجودى1

. دو ضد تعاقب بر موضوع واحد دارند مانند سفيدى و سياهى كه تعاقب بر موضوعى چون كاغذ و 2

 از وجود چيزى وجود ندارد تا موضوع براى وجود شود. ديوار دارند. لكن خارج

. دو ضد داخل در جنس قريبند. مانند ترشى و شيرينى كه كيف مذوق جنس قريب آن دو است اما 3

 وجود، بسيط است، و جنس و فصل برايش معنا ندارد.

 . بين دو ضد نهايت معاندت حاكم است اما بين وجود و غير آن، نهايت معاندت4

گيريم كه چون ميان يك وجود با وجود ديگر يا ميان يك وجود با ماهيتى ن نيست. نتيجه مىدر بي

 شود.ديگر شروط چهارگانه تضاد موجود نيست از اين رو هرگز ميان آنها تضاد برقرار نمى

 وجود نه جزء چيزى است و نه جزء دارد

 متن

 لوجود بسيط فى ذاته.ء ... ايضاا اّن اوثالثاا اّن الوجود اليكون جزءا لشى

 ترجمه

كه وجود جزء چيز ديگرى نيست؛ زيرا جزء ديگر آن و نيز تمام مركب از دو جزء، اگر سوم اين

وجودند معنا ندارد كه وجود جزء خود شود. و اگر يكى از دو جزء يا هر دو جزء چيزى غير از وجود 

وجود، موجود نيست. پس اساساا تركيب  باشند همانا او هيچ و باطل خواهد بود؛ زيرا واقعيتى غير از

 در آن رخ نداده است.

طور كه خود، جزء ديگر شود كه براى وجود، جزء هم فرض ندارد )همانو به گفتار فوق آشكار مى

 شود كه وجود ذاتاا بسيط است.شد(. و معلوم مىنمى

 شرح

آن جزء چيست؟ اگر گفته شود گفتيم براى وجود جزء نيست؛ زيرا اگر جزء داشته باشد سؤال مى

شود آن جزء هم وجود است، در جواب گفته خواهد شد كه معنا ندارد كه وجود، جزء وجود قرار 

گيرد. و اگر آن جزء غير از وجود باشد گفته خواهد شد كه غير از وجود، چيزى جز عدم نيست. و 

 عدم هم صالحيت آن را ندارد كه جزء وجود قرار گيرد.

ى براى وجود، جزء نبود پس بسيط خواهد بود. و چون بسيط، جزء ندارد پس بديهى است كه وقت

ء، در اين صورت وقتى تعريف حّدى هم ندارد؛ زيرا تعريف حّدى عبارت است از تحليل اجزاى يك شى

 ء اجزاء نداشت تعريف حّدى هميك شى

 صور است.نخواهد داشت. بنابراين، وجود نه خود جزء چيزى است و نه جزء براى آن مت

 صفات وجود، بيرون از او نيست

 متن

 ورابعاا اّن ما يلحق الوجود حقيقة ... إذ لو كانت خارجة كانت باطلةا.
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 ترجمه

شود، امورى هستند كه خارج از وجود نيستند؛ چهارم، آنچه بر وجود از صفات و محموالت ملحق مى

 فراتر از مرز وجود، عدم است(. زيرا اگر خارج از مرز وجود باشند هيچ و نابودند )زيرا

 شرح

 قبالا گفتيم تمام محموالت مسائل فلسفى برابرند با موضوع فلسفه كه وجود باشد.

گوييم موجود كه مىو اگر اخص از موضوع هستند آنها و مقابالتشان برابر با موجود هستند. مانند آن

باشند. وصفاتى هم كه براى مى« وجوٌدم»يا علت است يا معلول، كه اين دو، روى هم رفته برابر با 

شود، مانند قّوه و فعل، حدوث و قديم، وجوب و امكان همه داخل در مملكت وجود وجود آورده مى

 كدام از مرز آن خارج نيستند؛ زيرا فراتر از مملكت وجود، ديار عدم و نيستى است.بوده، هيچ

 انقسام وجود به بالّذات و بالعرض

 متن

 للموجود من حيث أتصافه ... قبال ما ليس بموجوٍد بالوجود. وخامساا اّن

 ترجمه

شود. خود پنجم، موجود از حيث اتصافش به وجود، به موجود بالّذات و موجود بالعرض تقسيم مى

 وجود بالّذات، موجود است به اين معنا كه موجوديتش عين وجود است. و ماهيت بالعرض موجود

شود، در قبال ت، نفس وجود نيست؛ گرچه به واسطه وجود، موجود مىاست، به اين معنا كه ماهي

 شوند.چيزهايى كه به سبب وجود، موجود نمى

 شرح

در منطق گفته شده است كه كلى طبيعى در خارج، وجود دارد. و كلى طبيعى همان ماهيت است. 

جود است، چون وجود در خارج موجود است، لكن چون موجوديت او به واسطه وماهيت هم هم

گوييم گوييم موجود بالعرض است؛ در قبال وجود كه موجوديتش به نفس خويش است، لذا مىمى

 موجود بالّذات است.

كنند كه ماهيت در خارج، وجود ندارد. و ماهيت، پس از عروض وجود باز هم البته بعضى فكر مى

اند كه ارد. اينان چون شنيدهاى در خارج ند« محكٌى عنه»صرفاا يك امر اعتبارى و پندارى است و 

اند كه معناى اعتباريت يعنى ماهيت، اعتبارى است درقبال وجود كه اصيل هست، با خود پنداشته

وهمى و خيالى بودن، و يا ذهنى و پندارى بودن، به اين معنا كه هيچ ماهيتى در خارج وجود ندارد. 

دهى و عينيت بخشى، از آِن كه واقعيتجا به معناى آن است در حالى كه معناى اعتباريت در اين

ماهيت نيست بلكه از آِن وجود است و ماهيت با قطع نظر از وجود امر اعتبارى است اما حال كه 

 كند. و ديگر ماهيت امر اعتبارى نيست.وجود آمد ماهيت را هم موجود مى
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اين همه پيشرفت و بينيم كه منشأ شود: انسان را مىآثار ماهيت در خارج، بر ماهيت مترتب مى

دهد، سوزاند، و عسل را كه شيرين است، و گاو را كه شير مىبينيم كه مىتكامل هست، آتش را مى

هاى مختلفند. اگر ماهيت در خارج نبود اين همه اثرهاى گوناگون و متنوع همه اين آثار از آِن ماهيت

ند كه ماهيت هم موجود بالعرض است. و فرمايجا مىآمد. لذا عاّلمه حكيم رحمه الله در اينپديد نمى

گويند ماهيت، موجود بالمجاز است، مراد همان موجود بالعرض است نه اگر در جايى ديده شود كه مى

دهيم، و نسبت َجْرى را به ناودان مى« َجرى الميزاب»گوييم مجاز در مقابل حقيقت؛ زيرا وقتى مى

 قت، آب در ناودانحقيقت بوده و مجازى است. در حقياين نسبت بى

خواهيم گوييم ماهيت در خارج، وجود بالعرض دارد نمىكند، نه خود ناودان. ولى وقتى مىحركت مى

خواهيم بگوييم كه وجود بگوييم ماهيت در خارج، معدوم است و منشأ آثار ويژه نيست، بلكه مى

واصيل دارد. پس نسبت ماهيت، وجود تبعى و ثانوى است، در قبال موجوديت وجود كه تحقق اولى 

كه از مجازيت اراده بالعرض شود. بنابراين چون مجازيت به موجوديت ماهيت، صحيح نيست؛ مگر آن

 موجوديت ماهيت به سبب وجود است در حقيقت تمام آثار ماهيت هم از آن وجود است.

حقيقت در خارج يك  «فليس هناك ااّل حقيقة واحدةٌ » گوييمو اگر در تفريع ششم از همين فصل مى

بيش نيست، درست است، ولى ماهيت هم در پرتو همين يك حقيقت موجود شده است. و به تعبير 

عرفانى، نور وجود، ظلمت ماهيت را از بين برده و او را نيز روشن نموده، يعنى او را نيز موجود كرده 

يگر امر اعتبارى و پندارى است. بله، ماهيت منهاى وجود، امر اعتبارى است اما بعد از عروض وجود، د

يعنى  «وانما تتأّصل بعرض الوجود» نيست. از اين رو مؤلف حكيم رحمه الله در همين فصل گفتند

شوند. البته اين نكته يابند و از وهمى محض بودن خارج مىماهيات به تبع وجود اصالت ثانوى مى

انفكاك اين دو در ذهن است و در خارج  بايد معلوم باشد كه تغاير ماهيت و وجود تغاير تحليلى است و

تركيب اين دو تركيب اتحادى است نه انضمامى از اين رو آن دو به وجود واحد موجودند موجوديت 

اوالا و بالذات منسوب به خود وجود است و ثانياا و بالعرض به ماهيت، در خارج هيچ نوع انفكاك و 

 تغايرى ميان ماهيت و وجود نيست.

 ماهيت در ظرف ذهن تغاير وجود با

 متن

 ٌء من ذلك.وسادساا أّن الوجود عارض للماهية ... لها لما صّح شى

 ترجمه

تواند ماهيت را در ظرف ذهن از وجود شود؛ به اين معنا كه عقل مىششم، وجود عارض بر ماهيت مى

جا روشن و از اينجدا كند و آن را به تنهايى تعقل نمايد و هيچ عنايتى به وجود آن نداشته باشد. 

 شود كه وجود نه عين ماهيت است و نه جزء آن.مى
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دليل بر مطلب، آن است كه )اوالا( جايز است سلب كنيم وجود را از ماهيت، و )ثانياا( اتصاف ماهيت به 

سان است. و اگر وجود عين يا وجود نياز به دليل دارد، و )ثالثاا( ماهيت ذاتاا نسبت به وجود و عدم يك

 ماهيت بود هيچ يك از اينها صحيح نبود.جزء 

 شرح

تواند طور كه مىتواند حقايق را تجزيه و تحليل كند، همانهاى عقل آن است كه مىيكى از ويژگى

هاى عقل، تحليلى است كه درباره هر موجودى انجام حقايقى را با هم تركيب نمايد. از جمله تحليل

دريافت داريم: يكى مربوط به چيستى و ماهيت اوست و دهد. ما از همه موجودات امكانى دو مى

هاى مختلفى « چگونگى»و « هاچيستى»ديگرى مربوط به هستى و وجود او. انسان و گياه و حيوان 

توانند معروض عدم قرار بگيرند. و به عبارت ديگر توانند معروض وجود واقع شوند و مىهستند كه مى

 ممكن است موجود باشند يا معدوم.

كند و آن را به تنهايى كه عقل، ماهيت را از وجود جدا مىخواهيم بگوييم اينعد از توضيح فوق مىب

نمايد، گواه بر آن است كه حقيقت ماهيت، غير از حقيقت وجود است. مؤلف حكيم در تصور مى

 فرمايند:جا سه دليل اقامه مىاين

نيم بگوييم چيستى غير از هستى است. و تواكه وجود از ماهيت، صحت سلب دارد. يعنى مىاول آن

كه هيچ چيز از خودش كه اين دو، يكى نيستند. و اگر يكى بودند به دليل آناين دليل است بر اين

 شود سلب وجود از ماهيت ممكن نبود.سلب نمى

دليل دوم اتصاف ماهيت به وجود، نيازمند به اقامه دليل است، يعنى جاى سؤال هست كه فالن چيز 

 و به چه علت، موجود شد. و اين نيز گواه بر تغاير اين دوست؛ چرا

ء براى خودش بديهى است و نياز به اقامه دليل ندارد، كه ثبوت شىزيرا اگر يكى بودند، به دليل آن

 وجود براى ماهيت ثابت بود و نياز به اثبات و اقامه برهان نداشت.

نه معدوم. مثالا انسان و حيوان و گياه به عنوان كه ماهيت فى نفسه، نه موجود است دليل سوم اين

هاى گوناگون نه وجود بر ايشان حتميت دارد و نه عدم؛ اگر علل وجود در كنارشان قرار گيرد ماهيت

نظر شوند. پس فى نفسه و صرفشوند و اگر علل عدمى در كنارشان قرار بگيرد معدوم مىموجود مى

سان و على السوية هست. و اين نسبت متساوى جود و عدم يكاز علل وجودى و عدمى، نسبتشان به و

كه وجود، عين و يا جزء ماهيت نيست؛ زيرا اگر وجود، عين به وجود و عدم گواه ديگرى است بر اين

 سان است.ماهيت بود ديگر معنا نداشت كه بگوييم ماهيت ذاتاا نسبت به وجود و عدم مساوى و يك

 ست نه خارجىتغاير وجود و ماهيت تحليلى ا

 متن

 عقلّية، ... الماهيات الموجودة المباينة لالنسان. -كما عرفت -والمغايرة

 ترجمه
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گونه كه معلوم گشت، مغايرت وجود و ماهيت، عقلى است و منافاتى با اتحاد اين دو در ظرف همان

اصيل است و خارج و ذهن ندارد. در جهان چيزى جز يك واقعيت به نام وجود نيست؛ زيرا اوست كه 

شود، اختالف خاصى كه موجب اضافه ماهيت، اعتبارى. و وجود به سبب اختالف ماهيات مختلف مى

 گويند:گردد. و اين همان معناى سخن حكماست كه مىشدن چيزى بر وجود نمى

 «هاى وجودند.ماهيات، نمودها و چگونگى»

گردد. و اين معناى كالم آنان ات باز مىو تمّيز، بينونت و اختالف آثار ميان اشياء به اختالف ماهي

 «ماهيات، مرزهاى وجودند.»گويند: است كه مى

اش آن است كه كند. و الزمهپس، ماهيت هر موجود، مرزى است كه وجود آن از آن مرز تجاوز نمى

به عدد همه ماهياتى كه در جهان، وجود دارد از هر ماهيت، ماهيات ديگر سلب شوند. مثالا ماهيِت 

كند. پس او ديگر فرس و نساِن موجود، مرز وجود اوست و وجود او از اين مرز به ديگرى تجاوز نمىا

 كه شجر و حجر و ديگر ماهيات مباين با انسان، نيست.بقر نيست، چنان

 شرح

بريم. اما در در ظرف ذهن، جدايى وجود از ماهيت ممكن است كه از اين، به مغايرت تحليلى نام مى

ديگر جدايى و مغايرت ندارند همان گونه كه در ذهن اگر تغاير ميان آنها د و ماهيت از يكخارج، وجو

 اعتبار نشود انفكاكى از هم ندارند.

شود آن ماهيت با وجود خود متحد است همان گونه كه در خارج و هر ماهيتى كه در ذهن موجود مى

ر جدا سازيم. خواهيم توانست حكم به ديگچنين است تنها در صورتى كه آنها در ظرف تحليل از يك

تغاير نماييم. ماهيات مرزهاى وجوداتند. يعنى يك وجود، انسان است و چيز ديگر نيست. پس انسانيت 

حد و مرز اين وجود شد. وجود ديگر نبات و جماد است و چيز ديگر نيست. پس اين ماهيات مرزهاى 

 آن وجوداتند.

 و هكذا ....

وجود اختالفى نيست، چون وجود داراى حقيقت واحد است، آنچه بين جا كه در حقيقت از آن

ديگر شود از ناحيه ماهيات است. اين ماهيات است كه وجودات را از يكموجودات موجب اختالف مى

 دهد.متمايز نموده، هر كدام را منشأ يك اثر خاصى قرار مى

اهيات از آن خواهد بود. وقتى يك بديهى است كه صدِق هر ماهيت بر هر موجود، موجب سلب ساير م

موجود، انسان شد ديگر بقر و حجر و شجر نخواهد بود. پس به عدد همه ماهيات ديگر، سلب آن 

 ماهيات از آن صادق خواهد بود.

 نفس االمر چيست؟

 متن

 ء ... إذ كّل ما حّل فى واحٍد منهما فله وجوٌد.وسابعاا اّن ثبوت كّل شى
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 ترجمه

به هر نحو كه فرض شود، به جهت وجود خارجى آن است؛ وجودى كه عدم را از حريم ثبوت هر چيز، 

كند. پس براى تصديقات نفس االمرى كه مطاَبقى در خارج ذهن ندارند، مطاَبق ذات آن طرد مى

 ثابتى وجود دارد كه ثبوت آن، به تبع ثبوت موجودات حقيقى است.

انسان »هاى خارجى وجود دارد، مانند صادق ما، مصداقاى از تصديقات كه براى پارهتوضيح سخن اين

هاى ذهنى دارند، مانند برخى ديگر از تصديقات ما مصداق«. انسان كاتب است»، «موجود است

اى ديگر از آنها مصداق و مطابق دارند، لكن آن مصداق پاره«. حيوان جنس است»، «انسان نوع است»

 «.عدم علت، علت عدم معلول است»نند جمله نه در خارج موجود است و نه در ذهن، ما

بديهى است كه عدم، حقيقتى ندارد و ذات او بطالن محض است و براى او و احكام و آثارش نه 

شود. صحت اين نوع از قضايا به جهت مطابقت آنها با نفس حقيقتى در خارج و نه در ذهن، تصور نمى

ت، علت است براى وجود معلول، ناگزير تصديق االمر است؛ زيرا عقل وقتى تصديق كرد كه وجود عل

كنيم كه شود. و اين همان است كه ما از آن تعبير مىخواهد كرد كه معلول به انتفاى علت منتفى مى

عدِم علت، علت است براى عدم معلول. و مصداقى درخارج و در ذهن براى عدم، وجود ندارد؛ زيرا 

 سنخ وجود است. كند ازآنچه در ذهن و خارج تحقق پيدا مى

 شرح

انسان »گوييم كه مىتوان يافت. مانند آناى از قضايا را در خارج مىطور كه ذكر شد مصداق پارههمان

توان يافت، اى ديگر از آنها را فقط در ذهن مىو مصداق پاره«. انسان كاتب است»يا « وجود دارد

ت و جنسيت از معقوالت ثانيه بوده فقط در مانند نوعيت براى انسان و جنسيت براى حيوان؛ زيرا نوعي

 شوند نهظرف ذهن موجود مى

شود، بلكه وجود آن مقيد به ذهن شود اما خود نوع يافت نمىدر خارج. در خارج، فرد نوع يافت مى

 است.

لكن بخش ديگرى از قضايا هستند كه مصداق آنها نه در خارج موجود است و نه در ذهن، ولى در 

روند. سؤال اين است كه اگر مصداق آنها در خارج و مرو قضاياى صادقه به شمار مىعين حال در قل

عدم علت علت است » ذهن موجود نيست و در عين حال از جمله قضاياى صادقه هستند، مانند قضيه

و عدم هم كه مصداقى در خارج يا ذهن ندارد. پس مصداق اين نوع قضايا را بايد  «براى عدم معلول

دهند وجه صحت اين نوع از قضايا بدين سبب است كه اين وجو كرد؟ مؤلف پاسخ مىستدر كجا ج

 قضايا با نفس االمر مطابقت دارند.

شود؟ در كنيم نفس االمر چيست، كه انطباق قضايا با آن مالك صحت آن قضايا مىحال سؤال مى

ورد نظر مؤلف حكيم رحمه الله شود كه اولين آن ماى بيان مىگانهجا براى نفس االمر معانى سهاين

 كنند.گيرد و در دو معناى ديگر مناقشه مىقرار مى
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 اضطرارى ديگر براى عقل

 متن

 واّلذى ينبغى أن يقال بالّنظر إلى االبحاث ... ثّم الّتصديق بأحكامها.

 ترجمه

موجود ء اصيل، همان هاى پيشين آنچه شايسته است گفته شود اين است كه شىبا توجه به بحث

هاى حقيقى است كه وجود باشد و هر حكم حقيقى از آن اوست. در مرتبه بعد چون ماهيات در ذهن

نمايد ما نمودهاى وجودند، عقل ناگزير توّسعى در معناى وجود داده، وجود را براى ماهيات اعتبار مى

 لوجودشود )اكند. لذا مفهوم وجود و ثبوت، هم برخود وجود حمل مىو بر آنها حمل مى

 شود.طور كه وجود بر احكام اين دو حمل مىموجود( و هم برماهيت )مانند االنسان موجود( همان

شود كه در حمل مفهوم وجود و ثبوت بر هر مفهومى كه آن را به تبع براى دفعه دوم عقل، ناگزير مى

ل؛ سپس )ناگزير كند، توسعه دهد، مانند مفهوم عدم، ماهيت، قوّه و فعوجود يا ماهيت اعتبار مى

 شود به( تصديق به احكام هر يك از اينها.مى

 شرح

شود. لذا عقل آنچه موجود واقعى است نفس وجود است، لكن ماهيت هم به بركت وجود، موجود مى

بيند و كند و آن را موجود مىما براى ماهيت هم كه فى نفسه فاقد وجود است اعتبار موجوديت مى

 كند.ل مىاحكام وجود را بر آن حم

يابد، بلكه براى دفعه دوم، عقل ناگزير است وجود را براى مفاهيمى كه مطلب به همين جا خاتمه نمى

آنها را به تَبع وجود يا ماهيت اعتبار كرده، معتبر بداند و آنها را نيز موجود ببيند، مانند مفهوم عدم 

پس « وجوِد علت، علِت معلول است»م گوييكند. مثالا وقتى مىكه به تبع وجود، وجود فرضى پيدا مى

شود. استناد عليت به عدم در حالى كه به تبع وجود علت، عدم علت هم، علت براى عدم معلول مى

عدم، فى نفسه باطل و تهى از وجود است بدين سبب است كه براى آن فرض وجود شده و آن وجود 

 فرضى، علت براى عدم معلول شده است.

كه مأخوذ از انسان و فرس و بقر و غيره هست، به تبع موجوديت هر يك از  چنين كلمه ماهيتو هم

جا در اين«. ماهيت وجود دارد»گويد: كند و مىباشد و عقل براى آن اعتبار وجود مىاينها، موجود مى

هاى ماهوى چون انسان و فرس و بقر، اعتباِر وجود ها و مصداقعقل براى مفهوم ماهيت به تبع نوع

 .كندمى

باشد. اين روند، مىهاى فوق، اعتباِر وجود براى قّوة و فعل كه از شئون وجود به شمار مىمانند مثال

 دو به تبع وجود، موجودند.

كند. مثالا سپس عقل براى هر يك از امور فوق كه اعتبار وجود براى آنها نموده، احكامى صادر مى

 د است. ياكند كه عدم، نقطه مقابل وجودرباره عدم، حكم مى
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كند. يا درباره قّوه و فعل هاى مختلف پيدا مىگويد به سبب ماهيت، وجود گونهدرباره ماهيت مى

 گويد هر امرى كه قّوه دارد موجود مادى است و هر فعليتى در ماده، مسبوق به قّوه است.مى

 معناى اول در باب نفس االمر

 متن

 .ت ... إن شاء الّله تعالىفالّظرف اّلذى يْفرُضه العقل لمطلق الّثبو

 ترجمه

پس ظرفى كه عقل آن را، به معناى اخير براى مطلق ثبوت و تحقق )براى مفاهيمى كه آنها را به تبع 

ناميم. و وسعت اين ظرف به حّدى است كه كند، آن ظرف را نفس االمر مىوجود يا ماهيت( اعتبار مى

و قضاياى صادقه خارجى )مانند انسان موجود است( و قضاياى صادقه ذهنى )مانند انسان نوع است(، 

اى را كه وجود خارجى و ذهنى ندارند )مانند عدم علت، علت است براى عدم معلول( قضاياى صادقه

كه امور نفس االمرى لوازم عقليه ماهيات هستند كه به ثبوت آنها ثبوت شود. مگر آنشامل مى

 به خواست خداوند خواهد آمد. اى است كهيابند. و براى سخن دنبالهمى

 شرح

معناى اول نفس االمر عبارت است از ظرف ثبوت، اعم از ثبوت واقعى، مانند ثبوت انسان در خارج و يا 

ثبوت ذهنى. مانند ثبوت انسان در ذهن، يا ثبوت اعتبارى و فرضى، مانند ثبوت مفهوم عدم. بنابراين 

ت، اين بدين معناست كه براى مفهوم عدم به تبع اگر گفته شود عدِم علت، علت عدِم معلول هس

گاه عليت را به آن استناد كند، آنشود و عقل براى آن اعتبار وجود مىمفهوم وجود، فرض ثبوتى مى

 دهد. پس ظرف نفس االمر اختصاص به مفاهيمى كه عقل براى آنها اضطراراا اعتبار وجودمى

شود. لكن اكنون كه سخن ما درباره مفاهيم هنى نيز مىكند ندارد، بلكه شامل قضاياى خارجى و ذمى

تبعى وجود است، نفس االمر به معناى ظرف فرضى مفاهيم تبعى است؛ اما نفس االمر فراتر از اين 

 شود.مفاهيم هست. و شامل قضايايى كه در خارج يا ذهن مصداق دارند هم مى

 ى است بيان كرديم.جا حكم نفس االمر را كه ظرف موجود واقعى و فرضتا اين

شود حكم لوازم عقليه ماهيات فرمايند: اما اصطالح امور نفس االمرى كه گاهى اطالق مىسپس مى

است. مانند كليت و نوعيت، كه الزمه عقلى ماهيت هستند و به ثبوت هر ماهيت اين الزمه هم ثبوت 

ظرف. نفس االمر ظرف است و  يابد. اين اصطالح )امور نفس االمريه( ناظر به حكم مظروف است نهمى

امور نفس االمرى مظروف اين ظرف است، گرچه نفس االمر ظرف خارج و ذهن و حتى ظرف اعتبار را 

شود. اما امور نفس االمرى كه مظروف است اصطالحى است كه اختصاص به لوازم عقلى شامل مى

شوند مانند مفهوم عدم ر مىماهيات دارد. امور نفس االمرى شامل مفاهيمى كه به تبع وجود، اعتبا

گيرد و بس مانند امكان براى موجود شود، بلكه مفاهيمى را كه الزمه عقلى ماهيتند، دربر مىنمى

 ممكن يا كليت و نوعيت براى ماهيات ذهنى.
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 معناى دوم در باب نفس االمر

 متن

 وقيل: المراد باألمر فى ... مطاَبقاا فيما وراءها تطابقه.

 ترجمه

در نفس االمر اشاره به عاَلم امر است. عاَلم امر عبارت است از عقل كلى كه در « امر»ه است گفته شد

 آن ُصَور همه معلومات، موجود است. و مراد از مطابقت قضيه با نفس االمر يعنى مطابقت

 هايى كه نزد آن عقل، موجود است.قضيه با صورت

هاى علمى كه نزد آن عقل، موجود است ه آن صورتشود كاالمر به اين معنا، ايراد مىبرتفسير نفس

 كند كه با مصداقى مطابقت داشته باشد )تا مالك صحت و صدق آنها باشد(.اقتضا مى

 شرح

است. طبق اين تفسير همه حقايق علمى كه براى اين تفسير دومى است كه از نفس االمر شده

هاى علمى كه در شند كه مطابق با صورتتوانند صادق باشود، از آن جهت مىصاحبان علم حاصل مى

نزد عقل كلى موجود است باشند اگر مطابقت داشتند صادق هستند و اگر مطابقت نداشتند صادق 

 نيستند.

كنند و مشائيان آن را در سلسله مراد از عقل كلى، موجود مجردى است كه فالسفه آن را اثبات مى

گويند تمام حقايق عالم هستى درمحضر او و مىنامند طولى عقول، عقل عاشر يا عقل فعال مى

كنند؛ نه اش را كه احاطه به تمام هستى دارد، اراده مىحاضرند. و از كليت آن، شمول و سعه وجودى

 كلى منطقى به معناى قابليت انطباق بر كثيرين.

علمى هاى گويند، كه ما نقل سخن به آن صورتكنند و مىسپس عاّلمه به اين تفسير اشكال مى

گوييم كه مالك صدق و صحت قضاياى موجود نزد عقل، كنيم و مىموجود در نزد آن عقل كلى مى

انطباق با چه چيزهاى ديگر است؟ در حالى كه چيز ديگرى وجود ندارد كه آن صور با آنها مطابق 

 باشند. پس از كجا قضاياى موجود در عقل كلى، صادق هستند؟

 معناى سوم در باب نفس االمر

 تنم

 ء ... النفسّية له حتى يطابقه هو وأحكامه.وقيل: المراد بنفس األمر نفس الشى

 ترجمه

ء است. پس امر، اسم ظاهرى است كه به جاى گفته شده كه مراد از نفس االمر شيئيت خود شى

شود عدم، فى نفس االمر ضمير گذارده شده است )نفس االمر يعنى نفسه(. پس وقتى كه گفته مى

 الّذات است، يعنى فى نفسه چنين است.باطل 
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ايراد اين تفسير اين است كه: چيزى، مانند عدم، كه نه در خارج و نه در ذهن حقيقتى ندارد، نفسيتى 

 ندارد، تا گفته شود كه او و احكامش با آن مطابق هست.

 شرح

ء نفسيت خود شى معناى دومى كه براى نفس االمر بيان شده اين است كه مراد از امر در نفس االمر

 است؛ نفس االمر يعنى نفسه.است و كلمه امر، لفظ ظاهرى است كه به جاى ضمير گذارده شده

اند اين است كه عدم، نفسيتى ندارد، چون حقيقِت عدم، بطالن ايرادى كه بر اين تفسير وارد كرده

ود كه مالك صدق مندى از واقعيت است. پس شيئيتى براى آن متصور نيست تا گفته شذاتى و تهى

، انطباق عدم «عدِم علت، علت است براى عدم معلول»قضايايى كه عدم در آنها به كار رفته، مانند 

 است با نفسيت و شيئيت خودش.

 شيئيت، مساوى وجود است

 متن

 .وثامناا أّن الشيئّية مساوقة للوجود ... فالّصفح عن البحث فيها أولى

 ترجمه

وجود داشتن است. پس چيزى كه وجود ندارد شيئيت ندارد. لذا معدوم از  ء بودن مساوىهشتم، شى

 ء نيست.آن جهت كه معدوم است شى

به معتزله نسبت داده شده است كه براى ماهيات ممكِن معدوم در عين عدم، شيئيتى هست. و بين 

صفت موجود، اند به گذارند. حال را تعريف كردهاى هست كه نامش را حال مىوجود و عدم واسطه

صفتى كه خود نه موجود است و نه معدوم، مانند ضاحكيت و كاتبيت براى انسان. لكن ايشان قائل به 

و « واجب الوجود»وجود واسطه بين نفى و اثبات نيستند. پس منفى يعنى محال و ثابت يعنى 

 «.حال كه نه موجود است نه معدوم»و « ممكنى كه معدوم است»و « ممكنى كه موجود است»

بافى نمايد. و اينها به اصطالحاين گفتار ادعاهايى بيش نيستند كه صراحت عقل آنها را دفع مى

 ترند تا به نظريات علمى. پس شايسته است كه از بحث درباره اينها اعراض شود.شبيه

 شرح

م وجود. ديگر و يا اتحاد دو مفهوم مختلف در مقامساوقت عبارت است از مساوى بودن دو مفهوم با يك

اند ء بودن برابر است. چيزى كه وجود ندارد شيئيت نيز ندارد. لكن متكلمان معتزلى گفتهوجود با شى

ما حقايقى داريم كه معدومند، در عين حال از شيئيت نيز برخوردارند. در واقع بين وجود و عدم به 

كه عبارت است اند به اينعريف نمودهرا ت حال گاهاند. آنگذارده حال اند و نام آن راواسطه قائل شده

 از صفت

موجودات، صفتى كه خود نه موجود است نه معدوم، مانند صفات انتزاعى، چون ضاحكيت براى انسان 

 يا كاتبيت، عاِلميت، قادريت و مانند اينها.
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كه اضافه بين دو چيز هستند و تحقق و تأصل گويند صفات انتزاعى محض به دليل آنايشان مى

كه باألخره هر يك از آنها، صفتى از تقل ندارند، طبعاا موجود نيستند. از سوى ديگر به دليل آنمس

 حال گونه صفات راصفات هستند و به تبع موصوف خود موجودند، پس معدوم هم نيستند. اين

 اند.اند و آنها را واسطه بين وجود و عدم انگاشتهناميده

اند. از نظر ايشان منفى يعنى محال و ثابت يعنى و اثبات نبوده لكن ايشان قائل به واسطه بين نفى

. ممكن الوجودى كه 3. ممكن الوجودى كه موجود است، 2. واجب الوجود، 1يكى از چهار موضوع: 

 كه نه موجود است و نه معدوم.« حال. »4معدوم است، 

باهاتى را از اين قبيل مرتكب اند و اشتكه متكلمان به واسطه بين وجود و عدم قائل شدهانگيزه اين

شدند براى گريز از مشكل، اند، اين بوده كه چون گاهى از حل مسائل بغرنج فلسفى عاجز مىشده

 اند كه هيچ با عقل و واقعيت مطابقت نداشته است.كردههايى مىحرف بافى

ها مورد بحث قرار مثالا در مورد مطلب فوق چون علم بارى تعالى نسبت به مخلوقات را قبل از خلق آن

اند اند: از يك سو خداوند بايد ازالا و ابداا به همه هستى عالم باشد و از سويى ديگر ديدهاند، گفتهداده

 اند.مخلوقاتى خواهند آمد كه هنوز موجود نشده

اند كه چطور علم، كه از صفات اضافه است، به موجوداتى كه رو شدهاز اين رو، با اين مسئله روبه

خواهد. براى حل ن معدوم است تعلق گرفته است در حالى كه اين نوع از صفات طرف اضافه مىاكنو

اند، شيئيتى كه موجود شوند يعنى وقتى كه معدوم بودهاند كه ممكنات، قبل از آناين معما گفته

 اند كه علم به آن تعلق گرفته است.داشته

 اى وجود دارد.پس بين وجود و عدم واسطه

سازد و حكِم روشن عقل، چراغ راه ل در گفتار ايشان واهى بودن سخن آنها را آشكار مىاندك تأم

 اى نيست.شود كه چيزى كه وجود ندارد معدوم است و بين وجود و عدم واسطهمى

 حقيقِت وجود، علت ندارد

 متن

 وتاسعاا، اّن حقيقة الوجود ... عن أحكام الموجود من حيث هو موجود.

 ترجمه

راى حقيقت وجود، سببى بيرون از آن وجود ندارد. به اين معنا كه حقيقت خارجى اصيِل او كه نهم، ب

طارد عدم است در تحقق خود، متوقف به سببى بيرون از حقيقت خود نيست؛ خواه آن سبب تام 

 باشد.باشد يا ناقص. و اين بدان جهت است كه وجود اصيل است و غير از آن همه چيز، باطل مى

در توقف بعضى از مراتب وجود بر بعض ديگر نيست، مانند توقف وجودات امكانى بر « منعى»آرى، 

 وجود واجب تعالى و توقف بعض ممكنات بر بعض ديگر.
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شود، راهى براى برهان لّمى شود كه در فلسفه الهى كه بحث از احكام موجود مىجا آشكار مىاز اين

 وجود ندارد.

 شرح

 دهد، وجود است.كه آنچه واقعيت را تشكيل مى در بحث اصالت وجود گذشت

شود به سبب وجود، بيرون از وجود، چيزى وجود ندارد تا سبب وجود شود. و هرچه موجود مى

شود. بنابراين براى وجود، علتى بيرون از آن متصور نيست، تا از طريق آن علت، به وجود موجود مى

به طريق برهان ِلّمى، يعنى پى بردن از علت به  كه معلول اوست پى ببريم، تا سنخ مسائل فلسفى

 معلول باشد.

قبالا در شرح مقدمه كتاب ذيل نكته پنجم، اين بحث مفصالا ارائه گرديد و بار ديگر شرح آن در فصل 

هشتم از مرحله چهارم و فصل سيزدهم از مرحله يازدهم و فصل دوم از مرحله دوازدهم خواهد آمد، 

 شاء الّله.إن

محموالت و مسائل فلسفى كه برابر با موضوع فلسفه هستند اثبات آنها به طريق برهان ِلّمى گفتيم 

شود، چه رسد به محموالت نيست؛ زيرا خود موضوع فلسفه كه وجود است به برهان ِلّمى ثابت نمى

ى آن. و نيز گفتيم كه فهم وجود به ادراك اولى و بديهى است و پى بردن به احكام وجود از قبيل پ

بردن از يك مالزم به مالزم ديگر است. كه مفاد برهان اّنى از قسم دوم است مانند آن كه از صرافت به 

 شويم.عدم ماهيت و عدم تركيب براى او منتقل مى

آرى، سخن فوق منافات ندارد كه بعضى از مراتب وجود بر بعضى ديگر متوقف باشند، مانند توقف 

يا ممكنى بر ممكن ديگر؛ زيرا آنچه گفته شد كه براى وجود،  ممكنات بر خداى تبارك و تعالى و

سببى و علتى نيست مراد آن بود كه براى وجود، علتى بيرون از وجود، متصور نيست. اين مطلب، 

 كه بعضى از مراتب وجود، سبب بعض ديگر از مراتب وجود شوند.ربطى ندارد به اين

 وجود، عين خارجيت است

 متن

 قيقة الوجود حيث كانت ... خارجّى ُيقّومه وتترّتب عليه آثارها.وعاشراا، أّن ح

 ترجمه

 باشد.دهم، حقيقت وجود از آن جهت كه عين حيثيت ترتب آثار هست، عين خارجيت نيز مى

پس، محال است كه )از خارجيت خود خارج شده( در ذهن حلول نمايد و حقيقت ذهنى شود و ديگر 

 . چون اين كار مستلزم انقالب محال است.آثار خارجى بر آن حمل نشود

شاءالّله خواهد آمد، از آن جهت كه عدم را از حريم خود زودى اثبات آن إنو اما وجود ذهنى كه به

شود. لكن از اين جهت وجود كند وجود خارجى به شمار رفته و آثارش بر آن مترتب مىطرد مى
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شود كه در مقايسه با مصداق خارجى كه در مقابل ذهنى محسوب شده آثار )خارج( بر آن مترتب نمى

 باشد.اوست مى

شود كه حقيقت وجود )كه عين خارجيت است و خارجيت، ذاتى اوست( از بيانات فوق آشكار مى

 چون ماهيات كه صورت ذهنى و عقلى دارند، صورت ذهنى و عقلى ندارد.هم

ى، مانند نسبت ماهيات كلى به افراد شود كه نسبت مفهوم وجود به وجودات خارجو نيز آشكار مى

 خارجى خود نيست.

شود اين است كه يك مفهوم هنگامى ماهيت به شمار مطلب ديگرى كه از مطالب فوق تبيين مى

رود كه براى آن ماهيت، فرد خارجى كه ماهيت، مقوم اوست و آثار بر آن در خارج مترتب مى

 شود، باشد.مى

 شرح

شود، خارجيت هم ذاتى وجود است و از آن انسان است و از او جدا نمى طور كه ناطقيت، ذاتىهمان

چون ماهيات در ذهن آورد. به توان وجود را از خارج جدا كرده و همشود. بنابراين نمىجدا نمى

عبارت ديگر، وجود يك ظرف تحقق بيشتر ندارد و آن خارج است، بر خالف ماهيات كه در دو موطن، 

 شوند.مىذهن و خارج، موجود 

آيد حقيقت وجود نيست، بلكه مفهومى است انتزاع شده از آن كه بنابراين، آنچه از وجود در ذهن مى

چون ماهيات در ذهن شود. اگر حقيقت وجود همبر افراد خارجى خود به عنوان َعَرض عام، حمل مى

 كرد طبيعتاا انطباقآمد و جنبه كلى پيدا مىمى

چون انطباق ماهيات كلى بر مصاديق خارجى خود بود. لكن اش همآن مفهوم بر مصاديق خارجى

تواند از خارج جدا شده و در ذهن بيايد. كه اگر چنين حقيقت وجود كه خارجيت، ذاتى اوست نمى

 شود انقالب محال پيش خواهد آمد، زيرا وجود از خارجيت خود منفك گشته امر ذهنى شده است.

كنيم مفهومى بر گرفته از آن بيش نيست و افراد خارجى آن، به مىآنچه ما از وجود، در ذهن تصور 

طور حقيقى، افراد مفهوم كلى نيستند. و اگر ما از وجودات خارجى به مصاديق آن مفهوم تعبير 

كنيم، اين يك تعبير مسامحى است. انطباق يك مفهوم كلى بر فرد خارجى در جايى معنا دارد كه مى

ك سنخ باشند. ولى در جايى كه منطبق عليه يعنى وجود خارجى، عين منطبق و منطبق عليه از ي

خارجيت است و آن مفهوم، عين خارجيت نيست، سنخيت ميان اين دو شبيه سنخيتى كه ميان 

باشد. لذا انطباق آن مفهوم بر افراد خارجى مانند انطباق ماهيات ذهنى و افراد خارجيشان هست، نمى

 .ماهيات بر افراد خارجى نيست

دهند. سؤال اين است كه چرا بر وجود ذهنى آثار جا مصنف به يك سؤال مقدر پاسخ مىدر اين

شود. شود. مگر نگفتيد وجود، عين خارجيت است و آثار خارجى بر آن مترتب مىخارجى مترتب نمى
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در پس چرا وجود ذهنى، از ميان وجودها استثنا شده است و آثار خارج، مانند سوزاندن براى آتش، 

 شود؟ذهن بر آن مترتب نمى

كند وجود خارجى دهند كه وجود ذهنى از آن جهت كه عدم را از حريم خود طرد مىپاسخ مى

محسوب شده )خارجى به معناى اعم كه شامل ذهنى هم بشود( و آثار خودش بر آن مترتب است، 

نهيم از جهت ذهنى نام مىشود. و اگر آن را وجود مانند كليت و نوعيت كه بر انسان ذهنى مترتب مى

مقايسه آن با مصاديقى است كه در خارج از ذهن، وجود دارند و نيز از اين جهت كه آثار خارج از 

كه در نظر از اين مقايسه هر چه وجود دارد، اعم از آنشود. و گرنه صرفذهن بر آنها مترتب نمى

 ذهن، باشد يا خارج

گردد؛ خارجى به معناى طارد عدم بر آن مترتب مىاز ذهن، خارجى است و آثار مخصوص خودش 

 بودن و آثار خاص خود را داشتن.

شود اين است كه هر مفهومى نامش ماهيت نيست. هاى گذشته روشن مىنكته ديگرى كه از بحث

مفهومى ماهيت است كه در خارج، فرد حقيقى داشته باشد. فردى كه ماهيت، مقوم آن و 

 آن ماهيت بر آن فرد مترتب شود. بخش آن باشد و آثارچيستى

شوند، چون در خارج، فرد حقيقى بنابراين، مفهوم انسان و شجر و حجر در ذهن، ماهيت محسوب مى

آنها موجود است. ولى مفهوم عدم و مفهوم وجود، ماهيت نيستند؛ زيرا حقيقت اين دو در ذهن 

يات كلى بر مصاديق خود نيست، آيند و انطباق اين دو بر مصاديق خود از باب انطباق ماهنمى

 كه بيانش گذشت.چنان

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . معناى اصالت و اعتباريت در باب وجود و ماهيت چيست؟1

 تواند اصيل باشد؟. چرا ماهيت نمى2

آيد موجودات امكانى واجب كه اگر وجود، موجود بذاته باشد الزم مى. اشكال بر اصالت وجود به اين3

 گردد؟جود باشند، چگونه دفع مىالو

 دانند؟ها در چه صورت، ماهيت را اصيل مى. اصالت ماهوى4

 . دّوانى چرا و چگونه به اصالت وجود در واجب و اعتباريت آن در ممكنات، قائل است؟5

 كه وجود، )حيثيت تقييديه( است، چيست؟. معناى اين6

 . چرا وجود، ضد و مثل ندارد؟7

 كه وجود، عين يا جزء ماهيت نيست، چيست؟. دليل بر اين8

 . معناى نفس االمر را بيان كنيد؟9

كند، بر خالف ماهيت كه هم در خارج و هم در ذهن . چرا حقيقت وجود در ذهن حلول نمى11

 شود؟موجود مى
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 فى أّن الوجود حقيقة مشّككةالفصل الّثالث

 

 اقسام كثرت

 متن

 ف ... حقيقة خارجة منه وال خارَج من الوجود.الريب أّن الهوّيات العينّية تتّص

 ترجمه

شوند از آن جهت كه اين انسان شكى نيست كه موجودات واقعى خارجى يك بار به كثرت متصف مى

شوند( از آن جهت كه اين است و آن فرس و ديگرى شجر و غير ذلك. و بار ديگر )به كثرت متصف مى

ست و آن كثير، اين حادث است و آن قديم، اين ممكن است و آن بالفعل است و آن بالقّوه، اين واحد ا

 واجب و هكذا.

در  -كه همان كثرت ماهيات باشد -شود كه كثرت از نوع اولاز آنچه در فصل پيش گفته شد ثابت مى

خارج، به سبب عارض شدن وجود )بر ماهيات( موجود است. و وجود به سبب عارض شدن ماهيات بر 

 متصف است، چون وجود، اصيل است و ماهيت، اعتبارى. وجود، به آن كثرت

 شود.و اما كثرت از نوع دوم بر وجود از ناحيه انقساماتى كه از سوى ذات وجود بر آن وارد مى

شود مانند انقسام وجود به واجب و ممكن و به واحد و كثير و به چيزى كه بالفعل است و عارض مى

 يا بالقّوه و امثال آن.

ابق گذشت كه وجود، بسيط است و غير از وجود، حقيقتى وجود ندارد. از آن مطلب و در فصل س

شود كه اين كثرت )از نوع دوم( مقوم وجود است. به اين معنا كه در نفس وجود نتيجه گرفته مى

است و بيرون از آن نيست وااّل )اگر كثرت در وجود و عين وجود نباشد يا( جزء وجود است، در حالى 

جزء ندارد، يا حقيقتى خارج از وجود است، در حالى كه خارج از حوزه وجود، چيزى وجود  كه وجود،

 ندارد.

 شرح

گيرند، مثالا يك بينيم گاهى از ماهيات آنها سرچشمه مىاختالف و تمايزهايى كه ميان موجودات مى

قساماتى كه بر ذات موجود، انسان است، موجود ديگر، فرس و موجود ديگربقر و امثال آن. و گاهى از ان

آيد، مانند وجود ممكن و وجود واجب، وجود هاى مختلِف وجود پديد مىشوند گونهوجود وارد مى

 بالفعل و وجود بالقوة، وجود واحد و وجود كثير و هكذا.

خواهيم بگوييم كثراِت ناشى از قسم دوم به مالكى بيرون از وجود پديد بحث، در قسم دوم است. مى

 ه عبارت ديگر كثرت و تمايز، مقوم خود وجود است.آيند. بنمى

باشد، نه جزء و هر وجود از خصوصيتى، خاص برخوردار است كه آن عين وجود است و مقوم آن مى

 نهيم.نه خارج از آن. ما اين كثرت را كثرت تشكيكى نام مى
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و مصاديق خود به  شود كه داللت آن بر افراداى اطالق مىدر اصطالح منطق، كلى مشكك بر آن كلى

تر يا در برخى مقدم ها شديدتر و در برخى ضعيفسان نباشد، بلكه معنى آن در بعضى مصداقطور يك

و در برخى مؤخر باشد. مانند اطالق نور بر نور شمع، نور چراغ، نور ماه و نور خورشيد. و مانند اطالق 

خى ممكن همان گونه كه برخى وجود بر مراتب مختلف آن زيرا برخى مراتب وجود واجبند و بر

 مقدمند و برخى مؤخر بعضى شديدند و بعضى ضعيف، در مقابل كلى مشكك، كلى متواطى قرار دارد

هاى خود كه اسب و درخت و انسان، بر مصداقسان است. چنانكه داللت معناى آن بر مصاديق، يك

تر يا ا درختى از درخت ديگر درختتر ينواخت داللت دارند. انسانى از انسان ديگر انسانبه طور يك

 تر نيست.اسبى از اسب ديگر اسب

گيرد چون او اصيل است و ماهيت اعتبارى و وجود كثرت خود ماهيت موجوديت خود را از وجود مى

كه وجود يك حقيقت گيرد چون ماهيات منشأ تعدد و كثرتند حاصل سخن آنرا از ماهيات مى

گيرد بلكه آن كثرت، از نفس وجود ى خارج از آن نشئت نمىتشكيكى است و كثرت آن از حيثيت

 شود و خود وجود مقوم آن كثرت است نه چيزى بيرون از آن.حاصل مى

 تشكيك در وجود

 متن

 فللوجود كثرة فى نفسه فهل هناك جهة ... كما نسب إلى المّشائين؟

 ترجمه

ا جهت وحدتى هست كه اين پس، براى وجود فى نفسه كثرتى هست. حال سؤال اين است كه آي

كه حقيقِت وجود، در عين وحدت، كثير كه كثرت از بين برود، تا اينكثرت به آن باز گردد، بدون آن

آيا  -كه به فهلويون نسبت داده شده استچنان -باشد و در عين كثرت، واحد باشد. و به عبارت ديگر

آن « ما به االشتراك»آن به « ه االمتيازما ب»وجود حقيقت مشّكك، و صاحب مراتِب مختلفى هست كه 

 باز گردد؟

جهت وحدتى ميان وجودات نيست تا بازگشت  -كه به مشائين نسبت داده شده استچنان -)و( يا

وجود، به حقايق متباينى باشد كه هر يك از ديگرى به تمام ذات بسيط خود متمايز است؛ نه به جزء 

 خود و نه به امرى خارج از خود.

 شرح

 عبارت فوق به اختالف ميان حكماى ايران زمين كه در منطقه خراسان در

كنند. حكماى اند، و ميان حكماى مشاء اشاره مىها معروف بودهاند و به فهلوّيون يا اشراقىزيستهمى

گويند: هيچ قدر جامع و مشتركى ميان موجودات مختلفه نيست. هر يك از آنها با ديگرى مشاء مى

طور كه اختالف ماهيات، ذاتى گردد، هماناختالف ميان آنها به ذات آنها باز مى متباين است و
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ديگر آنهاست. بر اين اساس هر وجودى ذاتاا با وجود ديگر مباين است و هيچ جهت خويشى با يك

 ندارند.

گويند: وجود، حقيقت واحدى است و كثراتى كه ميان موجودات مشاهده اما حكماى اشراق مى

انند كثرت به شدت و ضعف، اولويت و عدم آن، تقدم و تأخر، همه در حوزه وجود، وجود شود ممى

دارند و بيرون از وجود نيستند؛ زيرا حقيقتى از وجود، خارج نيست. و چيزى جزء وجود هم نيست؛ 

زيرا وجود بسيط است و جزء ندارد. بنابراين وجود دامنه گسترده و مراتب مختلفى دارد. هر مرتبه در 

عين حال كه با مرتبه ديگر اختالف دارد، اما از حيث وجود با وجود ديگر فرقى ندارد. و اين معناى 

گردد. از ها به حقيقت واحدى كه همان وجود است باز مىگويد همه كثرتجمله فوق است كه مى

 كنند.تعبير مى اختالف تشكيكى اين اختالف به

 دليل بر تشكيك در وجود

 متن

 ها حقيقة واحدة فى عين أّنها ... غير راجعة إلى وحدة ّما.الحّق أّن

 ترجمه

حق آن است كه حقيقت وجود در عين كثير بودن، حقيقت واحدى است؛ چون ما از جميع مراتب و 

كنيم. مفهومى كه واحد و شامل و بديهى است. و ممتنع است مصاديقش مفهوم وجود را انتزاع مى

 كه به وحدتى باز گردند.ق كثير بما هى كثير، بدون آنانتزاع مفهوم واحد از مصادي

 شرح

 شد لفظ وجود، معناى واحدى دارد كه بر همهقبالا در بحِث اشتراِك معنوى گفته

شود فصل اول از همين مرحله براى اثبات همين مطلب منعقد گرديد. سان منطبق مىمصاديقش يك

عين كثرت خود از جهت وحدتى برخوردار است، اكنون بحث اين است كه مصداق اين لفظ نيز در 

زيرا اگر جهت وحدت در مصاديق آن وجود نداشت محال بود انتزاع مفهوم واحد از مصاديق كثير بما 

هو كثير. در حقيقت، بحث اشتراك معنوِى وجود رابطه تنگاتنگى با بحث وحدت وجود دارد، اولى ناظر 

 دومى ناظر به حقيقت خارجى آن.باشد و به مفهوم آن كه امر ذهنى است مى

كه اگر ميان مصاديق وجود، تباين و كثرت مطلق حاكم بود انتزاع مفهوم واحد از آن حاصل سخن آن

كنيم شاهد آن است كه در افراد محال بود اين كه ما مفهوم واحدى را از جميع مراتب آن انتزاع مى

گردد مضافاا به جود به وحدت آن باز مىگوييم كثرت در وآن جهت وحدت وجود دارد ازاين رو مى

خورد زيرا هيچ كه اگر وجودات حقايق متباين بودند نظام عّلى و معلولى ميان آنها بهم مىاين

 سنخيتى بين علت و معلول وجود نداشت تا يكى علت باشد و ديگرى معلول.

 وجود هم، چون نور يك حقيقت تشكيكى است

 متن
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 يقة مشّككة ... والّتأّخر والعلّو والدنّو وغيرها.ويتبّين به أّن الوجود حق

 ترجمه

باشد. براى تشكيك، شود كه وجود، حقيقِت تشكيكِى داراى مراتب مىاز آنچه گذشت آشكار مى

كه مراتب مختلفى اند. نور در عين آنگونه كه فهم ساده آن را درك كند، به حقيقت نور مثال زدهآن

است. پيش روى ما نور قوى و متوسط و ضعيف وجود دارد. واحدهبه شدت و ضعف دارد، حقيقت 

گونه كه مرتبه ضعيف آن از نور چنين نيست كه مرتبه قّوى نور باشد و چيزى زايد بر نوريت. همان

بودن چيزى كم ندارد و يا با ظلمت كه مقابل نور است آميخته نيست. بلكه هيچ يك از مراتب آن نه 

زى را اضافه دارند و نه كم. همه مراتب در مرتبه خاص بسيط خود نورند. بر حقيقت مشترك نور، چي

 نه

است، بلكه به ذات بسيط اى از خارج به آنها اضافه شدهاند و نه ضميمهاز اجزاى گوناگون تأليف يافته

 شوند.خود هر يك از ديگرى ممتاز مى

 ر عين وحدت، كثير.پس نور، حقيقت واحد بسيطى است كه در عين كثرت، واحد است و د

چنين است وجود، آن نيز حقيقت واحدى است كه مراتب مختلفى به شدت و ضعف و تقدم و هم

 تأخر و برترى و پستى و غير اينها دارد.

 شرح

كه آيا حقيقت واحدى داريم كه شود: يكى در اينسخن در باب حقيقت مشكك، در دو مقام گفته مى

ذلك كه افراد آن همه از يك نوع هستند معيعنى در عين آندر آن تشكيك، وجود داشته باشد. 

هايى به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و مانند آن در آنها باشد. يا اصوالا چنين حقيقتى نداريم. تفاوت

 شود كه آيا وجود، تشكيك بردار هست يا نه؟و ثانياا در اين بحث مى

كه افراد آن همه از يك خانواده و داريم كه در عين آناما در مقام اول بايد گفته شود: آرى، ما حقايقى 

هايى از نظر شدت و ضعف و جهات ديگر وجود دارد. اين ذلك بين افراد آن، تفاوتباشند معيك نوع مى

چنان ديگر مغايرت و تباين پيدا نمايند. بلكه همشوند كه افراد آن حقيقت با يكها موجب نمىتفاوت

 شوند.كنند و از آن بيرون نمىرا حفظ مىخويشى و هم سنخى خود 

شما مثالا حركت را مالحظه كنيد. يك حركت، تند است، ديگرى ُكند. اين دو حركت از يك نوع 

هستند، در عين حال يكى تند است و ديگرى ُكند. آيا حركت ُكند حركت به اضافه سكون است و 

است؛ زيرا حركت، نقطه مقابل سكون حركت تند حركت بدون سكون؟ خير، چنين چيزى عقالا محال 

 است و معنا ندارد كه جزيى از آن را

 سكون تشكيل دهد. بنابراين، حركت تند و حركت ُكند هر دو از يك نوع ماهيتند.

تندى و ُكندى چيزى مغاير و بيرون از حركت نيست. نمود خاصى از حركت و مرتبه معينى از آن 

ما به »ميان آن دو، حركت و « ما به االشتراك»ديگر است كه عين خود حركت است. به عبارت 
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اش آن است گوييم. وجه تسميهآن دو به حركت است. ما اين حركت را حقيقت مشكك مى« االمتياز

كند كه اين دو، دو نوع مغاير هستند و اندازد. و انسان گمان مىكه اين حقيقت، انسان را به شك مى

باشد. لكن چنين نيست. هر حركت تندى، وجه اشتراكشان مىوجه امتياز اينها چيزى بيرون از 

نهايت همه اين مراتب از يك خانواده و رود. تا بىنسبت به حركت تندتر از خودش ُكند به شمار مى

 آورند.نوع بوده، اختالف تشكيكى را به وجود مى

ها را پهلوى تمايز تشكيكى را بيشتر از هر كس سهروردى به تبع حكماى ايران زمين، كه آن

 است.اند، بسط داده است. و صدرالمتأّلهين آن را به بحث وجود تعميم دادهگفتهمى

جا آورده و مورد استشهاد سهروردى است، حقيقت نور است. وى مثال ديگرى كه مؤلف، آن را اين

نوريت  گويد: نور شديد و نور ضعيف هر دو نورند. اشتراكشان در نوريت است و اختالفشان هم درمى

است. يكى نوريت افزون و ديگرى نوريت كمتر است. اين طور نيست كه نور شديد، نور باشد با چيز 

ديگرى غير از نور، و نور ضعيف نور باشد آميخته با ظلمت. )زيرا آميختگى نور و ظلمت، كه از دو 

 سنخ متقابل هستند، محال است(.

آيد كه قائل به كار كسى چون شيخ اشراق مى الزم به ذكر است مثال به نور و تشكيك در آن به

تشكيك در ماهيات است. اما اگر كسى چون صدرالمتألهين قائل به اصالت وجود بود و تشكيك در 

ماهيت را قبول نداشت، طبعاا تشكيك در نور را به ماهيت نور ارجاع نخواهد داد، بلكه آن را از آِن 

 تر توصيف خواهد كرد،تر و وجود ديگرى را ضعيفوجود او خواهد دانست. و وجود يكى را شديد

 نه ماهيت آن را. طبعاا تشكيك در ماهيت نور، َعَرضى و به واسطه وجود آن خواهد بود.

و صحيح نيست كسى گمان برد كه مراد شيخ اشراق از تشكيك در نور، تشكيك در وجود اوست؛ زيرا 

داند و بر مرام نيست و آن را اعتبارى محض مىشيخ اشراق براى وجود، حقيقتى بيشتر از مفهوم قائل 

ورزد. لذا تشكيك در وجود به گمان وى معنا ندارد. كسانى كه تشكيك در افراد يك نوع خود اصرار مى

اى از نور با دانند. بر اين اساس هر درجهمراتب يك نوع را انواع متغاير مىرا قبول ندارند افراد ذى

نهايت از آن حقيقت، موجود است، غاير از نور هستند. و چون درجات بىدرجه ديگر از نور دو نوع مت

 نهايت انواع از آن، موجود است.پس بى

اما مقام ديگر بحث، تشكيك در مراتب وجود است. از پيش گذشت كه: اوالا وجود، اصيل است نه 

جود، بسيط است و دهد نه ماهيت. و ثانياا واعتبارى. يعنى مالك واقعيت بخشى را وجود تشكيل مى

جزء ندارد؛ زيرا غير از وجود، چيزى واقعيت ندارد تا صالحيت جزء بودن براى وجود را داشته باشد. 

)نه ماهيت كه امر اعتبارى است و نه عدم كه نقطه مقابل وجود است، هيچ كدام چنين صالحيتى را 

 ندارند.(

حال ميان وجودات تمايزهايى به چشم كه وجود هم اصيل است و هم بسيط، در عين با توجه به اين

يابيم. اين خورد كه مالكى بيرون از خود وجود ندارند. مثالا وجود علت را مقدم بر وجود معلول مىمى
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يابيم، چنين بعضى از وجودات را شديدتر از بعض ديگر مىگردد؟ همتقدم و تأخر به چه چيز بر مى

ت به اجسام. اين شدت و ضعف به چه چيز بر مانند وجود عقول نسبت به نفوس يا نفوس نسب

گردد؟ يا يك وجود را كامل، ديگرى را ناقص، يكى را بالفعل ديگرى را بالقّوه، يكى را واجب ديگرى مى

 بينيم. اينها همه و همه اختالفاتى است كه در نفس حقيقت وجود، موجود است. ورا ممكن، مى

 گردد.از وجود بر نمى ميان اينها به امورى بيرون االمتيازمابه

 آمد كه حقيقت وجود از دو جزءبود الزم مى االشتراكمابه مغاير با االمتيازمابه اگر

مشترك و مختص تشكيل يافته باشد، در حالى كه قبالا برهانى گشت كه وجود، بسيط است و جزء 

ستى بيرون از حوزه وجود، بايندارد. و اگر ما به االمتياز آن به واسطه چيزى بيرون از وجود بود مى

داشت كه بتواند مالك امتياز يك وجود از وجود ديگر شود. )و فرض اين است كه حقيقتى وجود مى

شوند.( و اين تمايزها تمايزهاى ماهوى نيستند، بلكه تمايزهايى هستند كه به نفس وجود، موجود مى

يك وجود از وجود ديگر باشد نتيجه  بيرون از حوزه وجود چيزى وجود ندارد تا بتواند مالك امتياز

االمتياز آن عين ما شوند به عبارت ديگر مابهگيريم كه اين امتيازها به نفس خود وجود حاصل مىمى

 به االتحاد آن است.

 ما به االشتراك در وجود عين ما به االمتياز است

 متن

 لوحدة.ويتفّرع على ما تقّدم امور: ... االشتراك والّسنخية إلى جهة ا

 ترجمه

 گردد:از آنچه گذشت امورى تفريع مى

االشتراك آن اول: تمايز بين هر مرتبه از مراتب وجود و مرتبه ديگر از آن، به ذات بسيطى است كه مابه

كه عقل، تمايز بين وجودات را به باشد. و اين مطلب، منافات ندارد با اينعين ما به االمتياز آن مى

 ك را به وحدت آن ارجاع دهد.جهت كثرت آن و اشترا

 شرح

گردد، لكن تعدد اعتبارات، مالك تعدد احكام گرچه كثرت وجود به وحدت آن و بالعكس باز مى

گردد. وجود از آن جهت كه داراى مراتب كثير است )يكى واجب، يكى ممكن، يكى واحد، يكى مى

از آن جهت كه حقيقت واحد است  گردد. وكثير و ... است.( همين مالك تمايز هر يك از ديگرى مى

 همه وجودها در حقيقت وجود، مشترك و هم سنخ و هم معنا هستند.

بنابراين منافاتى وجود ندارد كه عقل، هم ميان مراتب وجود قائل به تمايز باشد به جهت كثرتى كه 

جود در دارند و هم قائل به اشتراك باشد به جهت وحدتى كه ميان مراتب وجود حاكم است. زيرا و

 اى نيز دارد.عين آن كه بسيط و واحد است كثرت مرتبه

 اطالق و تقييد در مراتب وجود
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 متن

 األمر الّثانى: أّن بين مراتب الوجود ... غير محدودة بالّنسبة إلى المرتبة الّضعيفة.

 ترجمه

اطالق و دوم، بين مراتب وجود در مقايسه بعضى با بعض ديگر به جهت شدت و ضعف و مانند آن، 

كنيم ناگزير بين آن دو، تقييد وجود دارد. وقتى ما دو مرتبه شديد و ضعيف از وجود را فرض مى

گردد. مرتبه ضعيف، كمال مرتبه شديد را ندارد، لكن هر كمالى كه براى مرتبه اى واقع مىمقايسه

افته است از يك ضعيف وجود دارد مرتبه شديد، واجد آن كمال هست. پس، مرتبه ضعيف گويا تأليف ي

حيث دارايى و يك حيث نادارى. ذات ضعيف، مقيد است به عدم بعض كماالتى كه قوى دارد. و به 

عبارت ديگر ضعيف، محدود است )نسبت به شديد( ولى ذات شديد، نسبت به مرتبه ضعيف مطلق و 

 غير محدود است.

 شرح

كنيم ميان آن دو اطالق و مقايسه مىديگر وقتى دو مرتبه از مراتب شديد و ضعيِف وجود را با يك

جا معناى خاصى است غير از آن معنايى كه در گردد. مقصود از اطالق و تقييد در اينتقييد برقرار مى

جا مربوط به شود و آن مربوط به مبحث الفاظ است اطالق و تقييد در اينعلم اصول از آن بحث مى

 وجود خارجى دو موجود است.

قيد موجودى است كه در مقايسه با مرتبه فوق خود مقيد به خصوصيات خود بوده مقصود از موجود م

فاقد كماالت مافوق خود هست به اين معنا كه از سعه و كماالت كمترى برخوردار خواهد بود برخالف 

 مطلق كه صفت مرتبه شديد نسبت به

او هم دارد و عالوه بر مرتبه ضعيف است و او مقيد به كماالت ضعيف نيست بلكه هرچه ضعيف دارد 

 آن بيشتر نيز دارد.

هاى هاِى خاِص به خود و نادارىماند كه از دارايىبنابراين، مرتبه ضعيف مانند يك معناى مركب مى

باشد. البته اين تركيب يك تركيب فرضى است. حاصل آن كه مرتبه وجود مرتبه فوق خود تأليف يافته

باشد بر خالف وجود مطلق كه نسبت به تبه وجود مطلق دارد مىمقيد، فاقد مقدارى از كماالتى كه مر

 مرتبه ضعيف مقيد نيست بلكه عالوه بر كماالت وى كماالت ديگرى نيز دارد.

 نسبت مراتب وجود به يك ديگر

 متن

 وإذا فرضنا مرتبةا اخرى فوق الّشديدة ... من الفعلّية إاّلفعلّية أن ال فعلّية لها.

 ترجمه

مرتبه شديد، مرتبه ديگرى را فرض كنيم نسبت اين شديد به آنچه فوق اوست، مانند وقتى ما فوق 

طور كه نسبت به ما نسبت ما دون او، به اوست. و اين شديد نسبت به ما فوق خود محدود بوده، همان

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

41 

 

رود تا جايى كه دون خود مطلق است. و بر همين قياس مراتب وجود در سير صعودى به پيش مى

گردد، مگر « حدى»كه محدود به ن فوقى نيست. پس او مطلق )حقيقى( بوده، بدون آنديگر فوق آ

 كه براى او حدى نيست.« حد»اين 

تر از خودش در دهد اگر ما از مرتبه ضعيف شروع كنيم و آن را با ضعيفعكس مطلب فوق، روى مى

فعليتى نماَند )مانند بى سير نزولى مقايسه نماييم، تا جايى كه از كمال و فعليت، چيزى جز فعليت

 هيوال(.

 شرح

در ميان مراتب وجود، در مقايسه يكى با ديگرى اختالفى به شدت وضعف وجود دارد. اگر دو فرد از 

وجود مانند علت و معلول را مالحظه كنيم. وجود علت از معلول شديدتر است و اگر علِت علت را به 

دتر است. و هكذا تا برسد به ذات اقدس الهى كه علت بعدى مقايسه كنيم علت قبلى از بعدى شدي

علت العلل است. پس فوق هر مرتبه شديد مرتبه شديدترى وجود دارد تا به ذات حق تعالى كه شديد 

 رسيم.غيرمتناهى است مى

 هر مرتبه ضعيف نسبت به مرتبه شديد محدود است. محدود به فقدان كماالت او.

ق است يعنى فقط مقيد به كماالت او نيست بلكه عالوه بر و هر مرتبه شديد نسبت به ضعيف مطل

طور كه ضعيف نسبت كماالت ضعيف افزون نيز دارد. پس مطلق و رها از تقيد به مرتبه اوست. همان

به قوى مقيد است. يعنى، مرتبه معين از كمال را دارد و بيش از آن ندارد و به همان حد مقيد 

شويم در اين سير به اضعف تر از او منتقل مىاز ضعيفى به ضعيف ماند. هنگامى كه در سير نزولىمى

فعليتى و قّوه محض رسيم. براى هيوال هيچ فعليت و تعينى جز بىمراتب وجود كه در هيوال باشد مى

حدى و اطالق او طور كه حد خداوند در بىفعليتى است همانبودن نيست. لذا فعليت او در بى

در دو قوس صعود و نزول از ذات اقدس الهى شروع و به انزل مراتب وجود باشد. پس عالم هستى مى

 شود.كه هيوال است ختم مى

 مراد از تركيب در مراتب وجود

 متن

 األمر الّثالث: تبّين من جميع ما مّر أّن ... األجزاء الخارجّيه أو العقلّيه أو الوهميه.

 ترجمه

حدهايى هستند؛ مگر ه همه مراتب وجود، محدود بهگردد كسوم، از مجموع آنچه گذشت آشكار مى

 برترين مرتبه از وجود )ذات اقدس الهى( كه محدود به بى حدى است.

در حالى كه وجود، اصيل و  -ها با حدهاى وجودىها و نادارىها و عدمبديهى است مالزمت سلب

است كه بين مراتب از باب ضيق تعبير است. و گرنه عدم، نقيض وجود بوده، محال  -بسيط است

 وجود راه پيدا كند.
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كه  -ها با مراتب محدود وجود و عدم دخول و مالزمت آنو اين معنا، يعنى دخول و مالزمت عدم

نوعى بساطت و تركيب در وجود است؛ غير از آن بساطت و تركيب  -شودمنتهى به صرافت وجود مى

 جهت اجزاى خارجى يا عقلى يا وهمى. اصطالحى در موارد ديگر. يعنى غير از بساطت و تركيب از

 شرح

اگر يك موجود، انسان شد ديگر درخت و بقر و جماد نخواهد بود. پس حد وجودى انسان مالزم با نبود 

ها وجود ها و عدمشمار ديگر سلبچيزهاى فراوان ديگر است همراه با وجود انسان. به عدد ماهيات بى

م چيزهاى ديگر، تركيبى است غير از تركيب اصطالحى كه دارند، لكن آميختگى وجود انسان با عد

ميان اجزاى خارجى، مانند ماده و صورت يا اجزاى عقلى، مانند جنس و فصل يا اجزاى وهمى، مانند 

اجزاء مقدارى كه بالقوه در خط متصل وجود دارد. عدم، نقيض وجود است و محال است كه يك چيز 

 با نقيض خودش در آميزد.

هايى كه مالزم با اوست، يك تعبير مسامحى است. ء و عدمركيب ميان وجوِد يك شىتعبير به ت

گيرد، مثالا در ء كه هر يك با هم از جهتى مغايرت دارند، صورت مىاصطالحاا تركيب ميان دو شى

شوند، يا ماده و صورت به عنوان اجزاى خارجِى جسم مادى با هم خارج، آب و شكر با هم تركيب مى

شوند و شوند، يا در ذهن، اجزاى تحليلِى ماهيت چون جنس و فصل با هم تركيب مىمىتركيب 

 ماهيت را پديد

كند تركيب، معنا ندارد. و مراد از تركيب آورند. اما بين وجود و عدم كه هر يك ديگرى را طرد مىمى

 جا مالزمت و معّيت است.در اين

 سعه و ضيق در مراتب عالى و دانى وجود

 متن

 مر الّرابع: أّن المرتبة كّلما ... من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية.األ

 ترجمه

تر شان بيشتر و دايره وجودشان تنگكنند محدوديتچهارم، مراتب وجود هر مقدار كه تنّزل پيدا مى

، شوندشود. و هر مقدار كه سير صعودى پيدا كرده و به برترين مرتبه )ذات اقدس الهى( نزديك مىمى

كند. تا برسد به اعلى مراتب وجود كه مشتمل بر محدوديتشان كمتر و سعه وجودى بيشترى پيدا مى

 باشد.كل كماالت وجود است، بدون هيچ محدوديت. و مطلق و رهاى از هر قيد مى

 شرح

ترين مراتب وجود كه ذات ال يزال الهى است به سوى پايين، هر مقدار كه در ترتب وجود از رفيع

گيرد محدوديت بيشتر و سعه از سرچشمه هستى، يعنى خداوند تبارك و تعالى فاصله مى وجود

تر باشند از كمال بيشتر و شمول و سعه كند. و هر مقدار كه وجودات به او نزديككمترى پيدا مى

ت تر برخوردارند. عالم عقول بر عالم نفوس و عالم نفوس بر عالم جمادات تقدم داشته، از كماالافزون
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ترين مرتبه را به خود اختصاص رسيم به هيوال كه در سلسله وجودات پايينبيشتر برخوردارند. تا مى

داده، در نهايت ضعف و ناتوانى است. بهره هيوال از كمال، صفر است. لذا تنها فعليت او نادارى و صرف 

 القّوه بودن است.

كماالت موجود عالم امكان است و افزون نقطه مقابل هيوال ذات اقدس الهى است كه مشتمل بر تمام 

 بر آن كماالت خاص به خود را نيز دارد.

 دو ساحل براى وجود

 متن

 األمر الخامس: أّن للوجود حاشيتين ... بكون الوجود حقيقة مشّككة.

 ترجمه

اى از ضعف، متصور است. و اين، همان چيزى است كه اى از شدت و حاشيهبراى وجود، حاشيه

 كند.يكى وجود بدان حكم مىحقيقت تشك

 شرح

گفتيم وجود، حقيقت و طبيعت واحد است، لكن در آن، مراتب به شدت و ضعف، وجود دارد، كه اين 

ناميم. حاشيه شديد و ضعيف در وجود براساس آن است كه وجود، طبيعت را تشكيك در وجود مى

باشد. اما اگر اعتقادى همچون واحد و داراى مراتب مختلف باشد؛ به عبارت ديگر حقيقت تشكيكى 

دانند و به تباين آنها ديگر مىكه آنها افراد وجود را مغاير با يك -نظرى كه به مشائين منسوب است

پيوستى به شدت و ضعف، ميان آنها حاكم نخواهد بود و مسانختى ميان  -باشيمكنند داشتهحكم مى

ده نخواهد شد، همچون گسيختگى كه ميان شديد و ضعيف كه آنها را از يك طبيعت واحد بداند دي

ستاره بزرگ و گياه كوچك وجود دارد. زيرا بر اساس نظر مشائيان هر مرتبه از وجود با مرتبه ديگر آن 

باشد يعنى همه آحاد وجود با متباين و با آن بيگانه است و مجموع هم محكوم به حكم اجزاء مى

طبيعت واحدى وجود نخواهد داشت. تا يك ساحل از  ديگر بيگانه و متباين هستند در اين صورتيك

آن طبيعت محكوم به شدت و ساحل ديگر آن محكوم به ضعف باشد از اين رو اعتقاد به شدت و 

 ضعف در مراتب وجود بامبناى تشكيكى بودن وجود سازگار خواهد بود.

 براى وجود، سه نوع تخصص وجود دارد

 متن

 حقيقته من الّسعة ... أمر يعرضه بعرض الماهّيات.األمر الّسادس: أّن للوجود بما ل

 ترجمه

وجود، با سعه و شمولى كه دارد )سه نوع تخصص دارد. اول:( تخصصى كه به سبب حقيقت خارجى 

اى كند، مرتبهاى از مراتب بسيط خود پيدا مىيابد. )دوم:( تخصصى است كه به مرتبهبسيط خود مى
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باشد. )سوم( تخصصى است كه از سوى ماهياتى كه بر االشتراك مى االمتياز آن عين ما بهكه ما به

 يابد.خواسته از وجود و محدود كننده اويند، مى

شود. اما تخصص از نوع سوم به واسطه بديهى است تخصص از نوع اول و دوم ذاتاا بر وجود، ملحق مى

 شود.ماهيات بر وجود عارض مى

 شرح

يابد و خصص اول تخصصى است كه وجود به ذات بسيط خود مىيابد توجود به سه مالك تخصص مى

سازد، بديهى است هر موجودى از هويت ذاتى خاص به خود برخوردار او را از ديگر چيزها جدا مى

سازد هويت ذاتى وجود بساطت، خارجيت، و ها جدا مىاست و اين هويت ذاتى او را از ديگر هويت

 منشأيت آثار است.

اى از مراتب هستى كه واقع است آن مرتبه عين ذات آن كه هر وجودى در هر مرتبهدر نوبت دوم اين

شود، همچون اعداد، كه هر كدامشان در يك جايى واقعند و از جاى خود بيرون است و از آن جدا نمى

نشيند. بدين سبب، وجود، تخصصى ديگر پيدا روند. مثالا عدد دو به جاى سه و بالعكس نمىنمى

مرتبه وجود علت، سابق بر مرتبه وجود معلول است. تبديل مرتبه اين دو و مقدم داشتن كند. مى

واسطه براى آن وجود معلول بر وجود علت، امرى محال است. اين دو تخصص، ذاتى وجود بوده، بى

 حاصل است.

ست گردد. مثالا يك موجود، انسان ااما تخصص سومى براى وجود به واسطه عروض ماهيات، حاصل مى

و چيز ديگر نيست، ديگرى درخت است و چيز ديگر نيست و سومى سنگ است و هكذا. اين تخصص، 

 شود.به واسطه ماهيات، كه خارج از حقيقت وجودند، براى وجود حاصل مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . تشكيك در وجود به چه معناست؟1

 . دليل بر تشكيكى بودن حقيقت وجود چيست؟2

 و تقييد در مراتب وجود به چه معناست؟. اطالق 3

 . بساطت و تركيب در باب وجود چه معنايى دارد؟4

 يابد؟. وجود به چه چيز تخصص مى5

 فى شطٍر من َأحكام العدمالفصل الّرابع

 

 شودتمايز به سه چيز حاصل مى

 متن

 قد َتَقّدم أّن العدم ال شيئّية ... إلى ما بين الوجودين من الّتوّقف.

 ترجمه

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

45 

 

 از پيش گذشت كه عدم، واقعيتى ندارد. پس محض نيستى و بطالن است.

شود اين است كه درعدم، تمايزى نيست؛ زيرا تمايز بين دو چيز يا به آنچه بر اين مطلب تفريع مى

آيند )مانند انسان كه تحت مقوله جوهر تمام ذات است، مانند دو نوعى كه تحت دو مقوله در مى

حت مقوله كم است( يا به بعض ذات است، مانند دو نوعى كه تحت يك مقوله باشند است و خط كه ت

شوند، مانند دو )مانند انسان و بقر كه تحت مقوله جوهرند( يا به اعراضى است كه بر ذات عارض مى

 فرد از يك نوع )زيد و عمر از نوع انسان( و براى عدم، ذاتى وجود ندارد.

 گيرد و به دنبال آناى از وجود مىشود. بدين سبب بهرهفه مىآرى، گاهى عدم به وجودى اضا

شود، مانند عدم بصر كه كورى است درحالى كه متميز از عدم سمع كه كرى تمايز برايش حاصل مى

 باشد. يا عدم زيد كه متميز از عدم عمرو هست.است مى

دهد، در مقابل آنچه م نسبت مىو به اين طريق )اضافه عدم به وجود( عقل، عليت و معلوليت را به عد

گويد عدم علت، علت است براى عدم معلول. و از براى وجود از عليت و معلوليت حاصل است. و مى

گردند. سپس آن رهگذر كه عدم به علت و معلول نسبت و اضافه پيدا كرد آن دو از هم متمايز مى

 داند.عقل عدم معلول را مبتنى بر عدم علت مى

وجود معلول، متوقف و مبتنى بر وجود علت بود. و اين )استناد عليت و معلوليت به طور كه همان

اى است به توقفى كه وجود معلول بر وجود علت عدم( نوعى مجاز گويى است كه در حقيقت اشاره

 دارد.

 شرح

اقعيت اى از وعدم يعنى نيستى، نيستى در برابر هستى به معناى هيچ و پوچ بودن. لذا عدم، هيچ بهره

اى از وجود برايش گردد و به سبب اضافه، بهرهكه گاهى به يك امر وجودى اضافه مىندارد، مگر آن

كه اضافه كلمه مذكر به مؤنث و بالعكس، براى مضاف  -شود. شبيه آنچه در ادبيات آمدهحاصل مى

شود، صر اضافه مىجا، هم كه عدم به امر وجودى مانند سمع و بدر اين -كندكسب تأنيث يا تذكير مى

كند. و بدين سبب نمايد؛ وجودى كه در ذهن، عدمى را از عدم ديگر متمايز مىاز آنها كسب وجود مى

و عدم شنوايى « عدم عمرو»متمايز از « عدم زيد»گوييم شود. لذا مىها تمايز حاصل مىبين عدم

وجود ذهنى است. و فراتر از  متمايز از عدم بينايى است. بديهى است حّظ عدم، از وجود محدود به

 شود.اى از وجود برايش حاصل نمىذهن، بهره

شود به خودى خود، بين آنها نظر از تمايزى كه براى اعدام به واسطه مضاف اليه آن حاصل مىصرف

كه دو ذات به طور كلى با تمايزى نيست؛ زيرا تمايز بين موجودات يا به تمام ذات است، مانند آن

 اين بوده و تحت دو مقوله مستقل قرارديگر متبيك

 بگيرند، مانند تباين انسان كه تحت مقوله جوهر است با خط كه تحت مقوله كم است.
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روند، لذا جنس هر دو، يكى است اما يا به بعض ذات، مانند دو نوعى كه از يك مقوله به شمار مى

له جوهرند ولى به فصول خود از فصولشان با هم فرق دارد، مانند انسان و بقر كه هر دو تحت مقو

شود، مانند زيد و عمرو كه شوند. يا تمايز به واسطه اعراِض خارِج از ذات، حاصل مىديگر جدا مىيك

شوند. در هر سه قسِم تمايز، ذاتى در به كوتاهى يا بلندى، الغرى يا چاقى و مانند آن از هم جدا مى

كند. اما براى يا بعض يا اعراض خارج از ذات جدا مىبين هست كه آن را از ذات ديگر به تمام ذات 

 دهد.عدم، ذاتى نيست تا از ذات ديگر جدا شود؛ زيرا ذات آن را نيستى و پوچى تشكيل مى

دهيم در واقع اشاره به نقطه مقابل عدم كه وجود است و اگر به عدم، عليت و معلوليت را نسبت مى

خواهيم بگوييم وجود ابر، علت وجود ِم باران است در واقع مىگوييم عدِم ابر، علِت عدداريم. اگر مى

 باران است. بنابراين، نسبت عليت و معلوليت به ذاِت عدم، يك نسبت تسامحى و مجازى است.

 تصور مفهوم عدم و فرض مصداق براى آن

 متن

 ونظير العدم المضاف العدم المقّيد بأّى ... العدم المقابل للوجود قبال الوجود.

 ترجمه

مانند عدم ذاتى و عدم زمانى و عدم  -مقيد به هر قيدى كه باشد -نظير عدم مضاف، عدم مقيد است

كند و براى آن همچون ساير مفاهيم، مصداق ازلى. در همه اين موارد، عقل مفهوم عدم را تصور مى

شود. متميز مى كند. سپس آن مفهوم را مقيد نموده و به تبع آن، مصداِق )فرضى(، مقيد وفرض مى

كه كند، مانند آنكند احكام متناسب صادر مىسپس عقل بر مصداقى كه براى آن فرض ثبوت مى

 دهد.طور كه عدم مقابل وجود را در مقابل وجود قرار مىدهد، همانعدم العدم را مقابل عدم قرار مى

 شرح

شود مقيد نمودن آن به هر ايز مىطور كه عدم به واسطه اضافه به امور وجودى از عدم ديگر متمهمان

 كند؛ مانند عدم ذاتى، كه از عدم زمانى و عدم ازلى، متمايز است.قيد، آن را از عدم ديگر متمايز مى

كه عدم، اضافه شود يا مقيد به قيدى گردد، عقل مفهوم عدم را به نحو در همه اين موارد چه آن

كند. سپس مفهوم عدم مطلق را مقيد به بار مىكند و يك مصداق فرضى براى آن اعتمطلق تصور مى

شود و از ساير مصاديق فرضى متمايز كند. ناگزير مصداق فرضى آن، مقيد به قيد مىقيدى مى

 گردد.مى

تواند بر مصاديِق فرضِى عدم، احكام متناسبى صادر نمايد، مثالا عدم را به عدم جا عقل مىدر اين

عدم العدم مقابٌل »دهد و بگويد سپس آن را مقابل عدم مطلق قرار مىاضافه نموده، آن را مقيد نمايد. 

گونه كه گاهى عدم مقابل وجود را كه نوعى و قسمى از عدم مطلق است و مقيد به همان«. للعدم

نمايد. و نيز مقابل بودن با وجود است او را مقابل وجود قرار داده و حكم به تقابل ميان آن و وجود مى
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ست حكم عقل به تمايز عدم ذاتى از عدم زمانى و عدم ازلى و حكم عقل به تمايز عدم از اين باب ا

 مقيدى از عدم مقيد ديگر يا حكم او به تقابل نوعى از عدم با نوع ديگر آن.

 عدم ذاتى

گيرد. هر ماهيتى عدمى است كه در مرتبه ذاِت ماهيات قرار مى -نامند، كه آن را عدم ُمجامع نيز مى

گيرد. پس به اين لحاظ خود، وجود ندارد، بلكه وجود را، حتى در حين موجوديت از غير مىدر ذات 

تمام ماهيات، عدم ذاتى دارند. و اين نادارى و بى موجوديتى براى ذات ماهيات، ثابت است؛ حتى در 

 اند.اى كه موجودند. به همين جهت آن را عدم مجامع نام نهادهلحظه

 عدم زمانى

 گويند براى موجودى ثابت است كه درعدم غير مجامع نيز مى، كه آن را 

است، كه نبود آن در زمان قبل و بودنش در زمان بعد قابل زمانى نبوده و در زمان بعد موجود شده

 جمع نيست.

 عدم ازلى

كه زمان هاى سابق و نه قبل از آن، عدمى است كه هيچ گاه مسبوق به وجود نبوده است. نه در زمان

هاى سابق و نه قبل از د آيد شريك البارى مسبوق به عدم ازلى است، يعنى هيچ گاه نه در زمانپدي

گاه موجود نخواهد پيدايش زمان موجود نبوده است همان گونه كه ابداا نيز چنين است، يعنى هيچ

 گشت.

 طرح يك ُشبهه

 متن

 قابل ال يجتمعان اْلَبّتة.وبذلك يندفع االشكال فى اعتبار عدم العدم ... والّنوعّية والّت

 ترجمه

شود. )اشكال، عبارت از اين است و به جهت تمايز اعدام )به واسطه اضافه يا قيد( اشكال زير، دفع مى

شود به عدم، نوعى از عدم است. از سوى ديگر از آن جهت كه عدم مضاف، كه( عدمى كه اضافه مى

حو تقابلى كه بين دو نقيض، وجود دارد. و نوعيت و رافع عدم مضاٌف اليه است مقابل عدم است، به ن

 شوند.ديگر جمع نمىتقابل قطعاا با يك

 شرح

 رود؛ زيرا مقيد، نوعى از مطلق است.عدم العدم نوعى از عدم به شمار مى

ء، نقيض آن محسوب از سوى ديگر عدم العدم مقابل عدم است؛ زيرا رافع اوست. و رافع هر شى

 دارد.عدم مضاف، عدم مضاف اليه را بر مى شود. بديهى استمى
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شود. گيرد و تقابل تناقض بين آن دو بر قرار مىپس اين عدِم مقيد، نقطه مقابل عدم مطلق قرار مى

اشكال اين است كه چطور ممكن است عدم العدم، هم نوعى از عدم مطلق باشد و هم نقيض آن. و 

 كه جمع بين نوعيت و تقابل، محال است.حال آن

 پاسخ به شبهه

 متن

 كما أفاده صدرالمتألهين رحمه الله ... للّنقيض يقابله العدم المضاف. -وجه االندفاع

 ترجمه

اين است كه جهت، مختلف است. عدم العدم  -استطور كه صدر المتألهين فرمودههمان -دفع اشكال

عى از عدم است. و از آن نو -عدم، مقيد به عدم گرديده -از آن جهت كه اخص از مطلِق عدم بوده

دارد، جهت كه براى عدِم مضاف اليه ثبوت فرضى در نظر گرفته شده كه عدم مضاف آن را بر مى

 گيرد.مانند برداشتن نقيض، نقيض خود را، عدِم مضاف مقابل عدم مضاٌف اليه قرار مى

 شرح

جا دو جهت وجود دارد نشود. در ايشود تعدد جهات، مالك تعدد احكام مىدر پاسخ اشكال گفته مى

كه حكم به نوعيت و تقابل به سبب هر يك از اين دو جهت است. از آن نظر كه مفهوم عدم العدم 

رود. اما از آن نظر كه براى عدم مضاٌف اخص از مفهوم عدم مطلق است، او نوعى از عدم به شمار مى

، عدم «ٍء رفعهنقيض كل شى» كهدارد، به حكم آناليه فرض ثبوت شده و عدم مضاف آن را بر مى

 رود.مضاف مقابل عدم مطلق قرار گرفته، نقيض آن به شمار مى

پس، عدم العدم به جهت اخصيت مفهومى، قسمى و نوعى از عدم مطلق بوده است. اما به جهت 

شود. و ما موارد فراوان داريم كه يك چيز به دو مالك، محكوم به دو رافعيت او، نقيض آن محسوب مى

شوند. بنابراين عدم العدم از آن جهت كه از عدم مطلق محدودتر است نوعى از او به م مختلف مىحك

 آيد و از آن جهت كهشمار مى

آيد حكم به نوعيت به عدم مضاف در اين كلمه عدم مضاف اليه را رفع كرده نقيض عدم به شمار مى

باشد از اف، عدم مضاف اليه را مىجهت اخصيت مفهومى و حكم به تناقض، به جهت رافعيِت عدم مض

اين رو اين دوحكم مختلف، به مالك اين دو حيث مختلف است و مانعى ندارد كه دو حكم در يك 

 موضوع بر اساس دو اعتبار مختلف وجود يابد.

 طرح شبهه معدوم مطلق

 متن

 وبمثل ذلك يندفع ما اوِرَد ... يخبر عنه بأّنه ال يخبر عنه.

 ترجمه
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« المعدوم المطلق الُيخَبر عنه»بيان فوق )در خصوص تعدد جهت( ايرادى كه بر جمله و به مثل 

شود. ايراد، عبارت از اين است كه اين قضيه با محتواى خودش، تناقض دارد؛ زيرا اين هست دفع مى

شود، در حالى كه همين خودش يك خبر از معدوم گويد كه از معدوم مطلق، اخبار نمىقضيه مى

 .مطلق است

كه معدوم مطلق از آن جهت كه در خارج، بطالن محض است خبرى شود به ايناين ايراد مندفع مى

ال »كه شود، به اينشود. و از آن نظر كه مفهوم آن ثبوت ذهنى دارد، از او خبر داده مىاز آن داده نمى

به حمل شايع از پس، دو جهت مختلف در آن وجود دارد. و به تعبير ديگر معدوم مطلق «. يخبر عنه

 شود به عدم اخبار از آن.شود، ولى به حمل اولى از آن خبر داده مىآن خبر داده نمى

 شرح

 شود اين خود، خبرى از آن است.نمىگوييم از معدوم مطلق، خبر دادهوقتى مى

 شود، تناقض دارد.گويد از معدوم مطلق، خبر داده نمىپس اين قضيه با محتواى خودش كه مى

 جا همچون مسئله سابق تعدد جهت وجود دارد.شود كه در اينب داده مىجوا

معدوم مطلق از آن جهت كه عين نيستى و بطالن است و در خارج، واقعيت ندارد قابل اخبار نيست. 

توان از اين مفهوم ذهنى خبر داد به و از آن جهت كه يك مفهوم دارد كه در ذهن ثبوت يافته، مى

 نه.كه ال ُيخبر عاين

به عبارت ديگر به مالك حمل شايع كه مقام، مقام وجود و مصداق خارجى است، معدوم مطلق قابل 

ٍء ٍء لشىثبوت شى»كه شود، به دليل آناخبار نيست؛ زيرا چيزى كه وجود ندارد از آن خبر داده نمى

دارد. لكن به مالك باشد. وقتى مثبت له، ثبوت نداشت اخبار از آن معنا نمى« فرُع ثبوِت المثبت له

حمل اولى كه حمل در مقام مفهوم است، هر مفهومى خودش براى خودش ثابت هست و در ذهن 

معدوم مطلق »توان آن را موضوع حكم و مبتداى خبر قرار داده و گفت: ثبوت پيدا كرده است، مى

 «.ُيخبُر عنه بعدِم االخبار

شود: حمل اولِى ذاتى و حمل سم، تقسيم مىگوييم كه حمل به دو قآوريم و مىتوضيح بيشترى مى

كه عنايت به شايع صناعى. حمل اولى ذاتى عبارت است از حمل يك مفهوم بر خودش، بدون آن

مصداق و وجود عينى آن باشد. به عبارت ديگر حمل اولى حملى است كه موضوع و محمول مفهوماا با 

ودش ثبوت بّين دارد آن حمل را حمل اولى و جا كه هر مفهومى براى خديگر متحد باشند و از آنيك

اند. مانند انسان، انسان است. اما شود آن را حمل ذاتى گفتهاز آن جهت كه ذات بر ذات، حمل مى

اند، مانند انسان، حمل شايع، حمل دو مفهوم مختلف است كه مصداقاا و وجوداا متحد شده

ات اين نوع حمل شيوع دارد و بسيار استعمال است. وجه تسميه آن است كه در علوم و صناعنويسنده

 شود.مى

 گوييم وقتى به مفهوم معدوم مطلق به مالك حمل اولى، كه همان حمل درحال مى
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توان خبر داد. ولى وقتى به مالك حمل شايع، كه مقام مفهوم است، نظر داريم از معدوم مطلق مى

بينيم كه معدوم دهيم مىد توجه قرار مىاتحاد موضوع و محمول در مقام وجود است، قضيه را مور

 تواند وجود داشته باشد. و چيزى كه چنين است قابل اخبار نيست.مطلق نمى

 رودموارد ديگرى كه ايهام تناقض در آنها مى

 متن

 وبمثل ما تقّدم أيضا يندفع الّشبهة ... فيه بالحمل األّولّى، ثابت فيه بالحمل الشائع.

 ترجمه

رود، مندفع اى از قضايايى كه شبهه تناقض در آنها مىه جواب داده شد، شبهه از پارهو به مثل آنچ

 در حالى كه خود اين قضّيه، كلى بوده و بر كثيرين صدق«. جزيى، جزيى است»شود، مانند مى

در حالى كه )اجتماع نقيضين( ممكنى است موجود «. اجتماع نقيضين، ممتنع است»كند. و مانند مى

خود نيز در « ال ثابت»يا ثابت است در ذهن يا ال ثابت. در حالى كه « ءشى». و مانند جمله در ذهن

 نماييم و موجود ذهنى است.ذهن ثابت است؛ چون خود آن مفهومى است كه تعقلش مى

)حل شبهه اين است كه( جزئى، جزئى است به حمل اولى، كلى وصادق بر كثيرين است به حمل 

ن ممكن است به حمل اولى، ممتنع است به حمل شايع. و ال ثابت در ذهن ال شايع. اجتماع نقيضي

 ثابت است به حمل اّولى، ثابت در ذهن است به حمل شايع.

 شرح

كنند. و پاسخى شبيه پاسخ رود، ذكر مىسه مورد ديگر از قضايايى را كه ايهام تناقض در آنها مى

جزيى،  -كه هر چيز خودش، خودش هستحكم آن به -كنيمدهند. وقتى جزيى را تصور مىسابق مى

مفهومى است كه هزاران  مايمتنع صدقه على كثيرين جزيى است. و از سوى ديگر، جزيى به معناى

مصداق دارد؛ زيد جزيى است، عمرو جزيى است، بكر و خالد جزيى هستند، و .... پس مفهوم جزيى، 

كند. از اين رو، جزيى هم جزيى است هم مىخود يك كلى است كه برتمام اين مصاديق خود صدق 

 كلى. و اين همان تناقض محال است.

 -دهند كه مفهوم جزيى به حكم حمل اولى كه هر مفهومى خودش، خودش هست ال غيرجواب مى

يصدق على »تواند غير از اين باشد. اما به حكم آن كه خود، مفهومى است كه جزيى است و نمى

اين حمل حمل « زيد و عمرو و بكر جزئى هستند»گوييم راين وقتى مى، كلى است. بناب«كثيرين

 شمار قابل حمل است.شايع است و به حمل شايع جزيى، كلى است و بر مصاديق بى

گويند از يك سو اجتماع كنند. و مىرا مطرح مى« اجتماع نقضين ممتنع است»در مثال دوم جمله 

عنوان يك مفهوم در ذهن، موجود شده، ممكن هست  نقيضين، ممتنع است و از سوى ديگر چون به

است. جواب آن است كه مفهوم ديگرند شدهنه ممتنع. پس، جمع بين امكان و امتناع كه نقيض يك

 اجتماع نقيضين به مالك حمل اولى
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شود و آن امر ممكنى است؛ اما حقيقِت اجتماع نقيضين به وجود خارجى بر خود در ذهن حمل مى

 شايع هست، ممتنع است. كه مالك حمل

كنند. مفهوم ال ثابت به عنوان يك ء را به ثابت در ذهن و ال ثابت در ذهن تقسيم مىدر مثال سوم شى

مفهوم در ذهن، وجود ذهنى پيدا كرده، ثابت در ذهن شده است. از سوى ديگر مطابق تقسيم، ال 

 ثابت در ذهن ال ثابت هست. پس هم ال ثابت است و هم ثابت.

دهند كه ال ثابت، ال ثابت است به حمل اّولى، كه حمل مفهوم بر مفهوم باشد؛ جا هم جواب مىايندر 

كه اين مفهوم در ذهن، شود كه مفهوم ال ثابت چيزى غير از ال ثابت باشد. اما به عنوان اينچون نمى

ام وجود است پيدا است، يعنى ثبوت ذهنى يافته و مالك حمل شايع را كه اتحاد در مقوجود پيدا كرده

 باشد.نموده است، موجود مى

اين حمل، حمل شايع است و امر ممكن و جايزى « ال ثابت موجوٌد فى الّذهن»گوييم وقتى مى

 باشد.مى

 شود.در تمام اين موارد با تعدد جهِت حمل، مشكل تناقض حل مى

اضافه، مكان، شرط، جزء وكل،  صدرالمتأّلهين عالوه بر وَحدات ثمانّيه )وحدت موضوع، محمول، زمان،

قّوه وفعل( كه در تناقض، شرط است، وحدت حمل را هم مصحح تناقض دانسته و شروط تناقض را نه 

 تا شمرده است.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . تمايز بين دو ماهيت به چند وجه ممكن است؟1

 يابد؟. چگونه عدمى از عدم ديگر تمايز مى2

به اين بيان كه اين جمله خود، خبرى از « المعدوم المطلق ال ُيخبر عنه»جمله  . توّهم تناقض در3

 شود؟معدوم مطلق است، چگونه دفع مى

 . جزئى به اعتبار كدام حمل، جزئى و به اعتبار كدام حمل، كلى است؟4

 فى أّنه ال تكّرر فى الوجودالفصل الخامس

 

 در وجود تكرار نيست

 متن

 ن فإّن هوّيته العينّية ... مع فرض االثنينّية، فى الّصورتين سواء.كّل موجود فى األعيا

 ترجمه

كه بيان آن گذشت. و براساس اصالت وجود، هويت عينى هر موجود خارجى، وجود اوست، چنان

هويت عينى كه عبارت از تشخص هر موجود باشد از صدق بر كثيرين امتناع دارد. پس تشخص براى 
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ل است. لذا اگر براى يك موجود، دو وجود فرض شود هويت عينى واحد آن وجود به ذات خود، حاص

 در عين وحدت، كثير خواهد بود. و اين محال است.

با بيان فوق )تشخص، عين هر وجود است و يك موجود، دو وجود ندارد( محال بودن وجود دو مثل 

نگى بين آنهاست، و الزمه شود؛ چون الزمه فرض دو مثل، تمايز و دوگامن جميع الجهات آشكار مى

 فرض تماثل من جميع الجهات عدم تمايز است، و اين خود، اجتماع نقيضين است كه محال است.

كه ممتنع است كه يك موجود به بيش از وجود واحد يافت شود؛ خواه آن دو وجود در يك خالصه آن

شان فاصله اندازد و در دو زمان كه عدم بين آنها فاصله بيندازد موجود شوند يا عدم بينزمان بدون آن

در هر دو صورت  -كه عبارت از لزوم عينيت همراه با فرض دوگانگى است -موجود شوند. محذور

 سان است.يك

 شرح

هيچ وجودى قابل انطباق بر وجود ديگر نيست. هر  -تعين و تشخص، ذاتى وجود هر موجود است، لذا

تواند دو وجود داشته اين رهگذر يك موجود نمىوجودى فقط خودش، خودش هست نه چيز ديگر. از 

باشد؛ زيرا مستلزم آن است كه موجود در عين هويت واحد دو هويت داشته باشد. به عبارت ديگر، در 

 كه واحد است كثير نيز باشد.عين آن

از كه وجوِد دو مثلى كه شود و آن اينجا )كه تكرار در وجود نيست( نكته ديگرى نيز روشن مىاز اين

جميع جهات، تماثل داشته باشند محال است؛ زيرا مثليِت همه جانبه بين آن دو وجود، به عينيت و 

شود. و فرض مثليت من جميع الوجوه كه مالزم با عدم تمايز است با فرض وحدت آن دو منجر مى

 دوگانگى و تعدد كه مالزم باتمايز است، جمع بين نقيضين است.

شود؛ زيرا دو وجود، خواه در زمان واحد باشند يا در دو زمان، يافت نمىكه يك موجود به خالصه آن

مستلزم محذورى است كه گفته شد، يعنى اگر آن دو وجود از جميع وجوه مثالن هستند پس عين 

 اند مماثل من جميع الوجوه نيستند.ديگرند و دو وجود نيستند. و اگر دو وجوِد جداگانهيك

تكرار در »به جهت مناسبتى است كه بحث « ال تكرار فى الوجود»ل بحث طرح بحث امتناع مثالن ذي

 دارد.« مثالن»با وجود « وجود

 كندبراى تمايز دو وجود، تمّيز وهمى كفايت نمى

 متن

 والقول بأّن الوجود الّثانى متمّيز ... بين الوجودين وبطلت العينّية.

 ترجمه

كه مسبوق به از وجود اول متمايز است به سبب آناين سخن مردود است كه كسى بگويد: وجود دوم 

عدم بعد الوجود است، به خالف وجود اول )كه گرچه مسبوق به عدم هست اما نه عدم بعد الوجود(. و 
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زند؛ زيرا تمّيز به كند و زيانى هم به عينيت نمىهمين مقدار تفاوت در ايجاد دوگانگى كفايت مى

 است.واسطه عدم، حاصل شده

ود بودن اين سخن به اين است كه عدم، بطالن محض است؛ كثرت و تميزى در آن نيست و وجه مرد

ذاتى ندارد كه متصف به عدم شود. تا پس از رفع عدم، وجود بر آن ذات ملحق شود. از پيش گفته 

شد كه اينها )تمّيز و كثرت در اعدام( با مالحظات عقلى و به كمك قّوه واهمه براى عدم حاصل 

از آن جهت كه عقل، عدم را به ملكات اضافه نموده، به عدد ملكات، عدم متعدد و متكثر شود؛ مى

 شود.مى

ء مسبوق الوجود به عدم و ملحوق الوجود به عدم و خالصه احاطه عدم از و حقيقِت بودن يك شى

پيش و پس، چيزى جز اختصاص وجودش به مقطع خاصى از واقع و نارسا بودن او از گستردگى بر 

ء، وجودى در ظرفى از ظروف واقع هست و براى كه براى يك شىير ظروف و مقاطع نيست. نه اينسا

 عدم هم واقعيتى در ساير ظروف متصور است، تا عدم دست رد بر سينه وجود زده او را از

جايگاه خود طرد نموده خودش به جاى او مستقر شود؛ زيرا )مفاد اين تصور ناصحيح اين است كه( به 

ايم( و اين جمع بين نقيضين است. حاصل طور كه به وجود اصالت دادهايم )هماناصالت دادهعدم 

گردد. واگر تمّيز كه تمّيز وجود دوم )از وجود اول( تمّيز وهمى است و اين موجب تمّيز واقعى نمىآن

ين خواهد واقعى را موجب گردد دوگانگى و بينونت بين دو وجود را ايجاب خواهد كرد و عينيت از ب

 رفت.

 شرح

گفتيم وجود دو مثل من جميع الوجوه محال است؛ زيرا اگر مماثلت صد در صد باشد منجر به عينيت 

جا ممكن است شود، واگر تمايزى در بين باشد مماثلت من جميع الوجوه نخواهد بود. در اينمى

من بعض »تمايز  اشكال شود كه چه مانعى دارد كه ما مسئله را طورى فرض كنيم كه در عين

طور فرض كنيم كه: وجود اول محفوظ بماند. و مسئله را اين« من جميع الوجوه»مماثلت « الوجوه

مثالا ساعت هشت صبح واقع شده در حالى كه مسبوق به عدم خود است. و وجود دوم ساعت ُنه واقع 

. وجه مشترك اين شده در حالى كه مسبوق به عدم خود هست. واين عدم، مسبوق به وجود اولى است

دو وجود اين است كه هر دو مسبوق به عدم خود هستند، با اين تفاوت كه وجود دومى مسبوق به 

عدم مخصوصى است و آن عدم بعد از وجود اول است، ولى وجود اولى مسبوق به عدم بعد از وجود 

مقدار فرق براى اول نيست، گرچه مسبوق به عدم هست اما نه عدمى كه بعد از وجود باشد. و همين 

ديگر كافى است؛ در عين شود در تمايز اين دو وجود از يكاين دو وجود كه به واسطه عدم حاصل مى

زند، زيرا وجه تمايز، به يك امر خارجى حاصل نشده تا به كه زيانى به مماثلث اين دو وجود نمىآن

 است.مماثلث زيان وارد كند، بلكه آن به واسطه عدم، حاصل گرديده
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شود. و چون واقعيت وجود، تصور نمىدهند كه براى عدم در خارج از ذهن ما واقعيتى همجواب مى

ذاتى هم در خارج ندارد، لذا بين اعدام هم تمايزى نيست، مگر به اعتبار مضاٌف اليه آن. يعنى تكّثر 

 اعدام به واسطه ملكاتى است كه عدم به آنها اضافه

مع. و گرنه در خود عدم، تكثر و تمايزى متصور نيست. پس تمّيزى شود، مانند عدم بصر، عدم سمى

شود تمّيز وهمى و ذهنى است و براى دو وجود خارجى مالك تمايزى به كه به واسطه عدم حاصل مى

رود. و بر فرض اگر مالك تمايز، بين دو وجود خارجى باشد عينيت آن دو وجود از بين رفته شمار نمى

 گردد.جوه، باطل مىو مماثلت من جميع الو

مقصود اين است كه عدم مانند اشياء موجود نيست كه داراى ذات  قوله و ليس فيه ذاٌت مّتصفة بالعدم

شود و اگر وجود از آنها گرفته شود عدم بر آنها عارض و ماهيتى هستند كه مفروض وجود واقع مى

شود و و ماهيت خود جدا مى جا هم به همان قياس گفته شود كه عدم از ذاتشود تا در اينمى

گردد خير براى عدم ذات و ماهيتى كه مفروض چيز ديگر قرار سپس وجود بر آن ذات عارض مى

 گيرد وجود ندارد.مى

 اشكال بر وحدت وجوِد سابق و ال حق، به سبب وحدت صورت علمى آن، به همراه پاسخ آن

 متن

 بيهاٌت بناء على ضرورّية المسألة.والقول بأّنه لَم اليجوز أن يوجد الموجد ... تن

 ترجمه

اين سخن كه چرا جايز نيست خداوند چيزى را ايجاد كند، سپس آن را معدوم كند، در حالى كه 

صورت علمى آن نزد او يا بعض مبادى عالى )مجردات( باقى بماند. سپس آن را دفعه دوم بر اساس 

يت بين دو وجود به سبب حفظ صورت آن صورت علمى ايجاد كند. در اين صورت، وحدت و عين

ماند مردود است؛ زيرا كه وجود دوم هر گونه كه فرض شود وجودى است پس از علمى، محفوظ مى

كه پس از اوست، بديهى است. و هرگز وجود )اول(. و غيريت و دوگانگى با وجود اول، به دليل آن

 شوند.ديگر جمع نمىعينيت و غيريت با يك

ء با فاصله افتادن عدم ميان آن دو، همان چيزى ال است تكرار وجود براى يك شىو اين مطلب كه مح

گويند. و شيخ الرئيس از آن سخن مى« اعاده معدوم بعينه محال است»است كه فالسفه به عنوان 

 است.را ضرورى دانسته« امتناع اعاده معدوم بعينه»مسئله 

ساس بديهى بودن مسئله، آنها يك امر تنبيهى خواهند اند كه بر او بر اين مطلب براهينى اقامه كرده

 بود.

 شرح

ء از بين برود لكن صورت علمى آن موجود پيش خداوند شايد كسى بگويد: ممكن است وجود يك شى

يا كارگزاران خلقت كه ايادى او هستند باقى بماند و بار ديگر خداوند يا فرشتگان به آن چيز بر اساس 
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جا وحدت بين وجود اول و دوم به دليل محفوظ وجود ببخشند. در اينآن صورت علمى محفوظ، 

 شود.ماند و زيانى به عينيت و يگانگى آن دو وارد نمىء، محفوظ مىبودن صورت علمى آن شى

شود كه در هر حال، وجود دوم، وجودى است پس از وجود اول. ناگزير به چنين كسى پاسخ داده مى

ء در هر دو حال نزد خدا يا رود. گرچه صورت علمى آن شىز بين مىدوگانگى حاكم است و وحدت ا

 مبادى عاليه محفوظ بماند.

شود همان چيزى مطرح مى« ال تكرار فى الوجود»الزم به ذكر است آنچه در اين فصل تحت عنوان 

ن كنند و محال بودن آمطرح مى« اعاده معدوم بعينه محال است»است كه فالسفه آن را تحت عنوان 

شود كه در صورت بديهى شمارند. مع ذلك براهينى بر امتناع اعاده معدوم، اقامه مىرا از بديهيات مى

 بودن مسئله، آن داليل جنبه روشنگرى خواهند داشت.

 دليل اول بر امتناع اعاده معدوم

 متن

 منها: اّنه لو جاز للموجود فى زمان ... فى زمانين، بينهما عدٌم متخلل.

 ترجمه

گر براى موجودى كه در زمانى واقع است روا باشد كه در زمان دوم، معدوم شود و بار ديگر در زمان ا

ء و خودش فاصله بيندازد. و اين محال آيد كه عدم بين شىسوم همان وجود بعينه باز گردد، الزم مى

ين آن دو، عدم است؛ زيرا مستلزم آن است كه وجود يك موجود در دو زمان، واقع شود، در حالى كه ب

 فاصله انداخته است.

 شرح

زند. و آن اين بديهى است بحث، در باب اعاده معدوم و امتناع آن بر اساس يك محور اصلى دور مى

است كه آنچه معدوم شده بدون كم و كاست همراه با تمام شرايط و ضمايم، زمان و مكان و عوامل 

با گذشت لحظه لحظه زمان و پديد آمدن شرايط عّلى و معلولى به حال اول بازگردد. طبيعى است 

جديد، اگر معدوم بخواهد دوباره باز گردد چيزى شبيه سابق خواهد بود نه عين آن و اگر بخواهد عين 

موجود سابق باز گردد بايد تمام شرايط و عوامل همراه با وجود اول نيز بازگردند. اين اعاده به داليل 

اند كه جنبه ارشادى و تنبيهى دارد. اعاده، داليل بسيارى ذكر كردهمنطقى، محال است. براى امتناع 

 و ااّل اندك تأمل در مسئله، براى تصديق به حكم امتناع، كافى است.

اولين دليل اين است كه اگر چيزى در زماِن اول موجود بود و در زمان دوم معدوم شد و در زمان 

كه بين دو وجود )در زمان اول و سوم( كه در واقع  آيدسوم مجدداا همان وجود، موجود شد الزم مى

عدم، فاصله بيندازد. و محال است كه عدم ميان  -الفرض عين اولى استزيرا دومى حسب -يك وجودند

 ء و خودش فاصله بيندازد؛ زيراشى
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امتناع »ء از خودش به واسطه عدم يا چيز ديگر، محال است. اين استحاله، تحت عنوان جدا شدن شى

 شود.مطرح مى« ء عن نفسهنفكاك الشىا

 دليل دوم

 متن

 ء ... عدم الّتمّيز بينهما وهما اثنان متمايزان.ومنها َأّنه لو جاز إعادة الّشى

 ترجمه

ء معدوم بعين وجود اول، جايز خواهد بود ايجاد مماثل من جميع الوجوه اگر جايز باشد اعاده شى

. مالزمه ميان اين دو )اعاده معدوم و ايجاد مماثل( از آن جهت ابتدائاا، در حالى كه اين محال است

ديگرند. و حكم امثال در آنچه جايز است و آنچه جايز نيست، است كه اين دو در حكم، مثل يك

سان است. بنابراين اگر جايز باشد ايجاد معدوم بعين وجود اول پس خلق مثل وجود اول، من اول يك

كه اين مستلزم امر محالى است( و محال الزم عبارت از اين است كه  االمر جايز است. )در حالى

كه مماثل من جميع الوجوه كند عدم تمييز بين آن دو )به حكم آناجتماع مثلين در وجود، اقتضا مى

 هستند، فرقى بين آن دو نيست( در حالى كه آن دو، دو وجود، متمايز هستند.

 شرح

، بدون هيچ تفاوتى با وجود اول، شبيه و هم خانواده ايجاد دو مثل ء معدوم بعين وجود اولايجاد شى

ماند كه از ابتدا ايجاد شوند و از نظر مماثلت هيچ تمايزى بين آن ها نباشد. و از آن رهگذر كه مى

خلق دو مثِل از جميع وجوه از ابتدا، به دليل آن كه تماثل صد در صد منجر به عينيت و وحدت آن 

، محال است، اعاده معدوم هم كه شبيه و هم خانواده دو مماثل هست به حكم قاعده شوددو وجود مى

 محال است.« ُحكُم اال مثال فيما يجوز و فيما ال يجوز واحد»

است؛ استمداد شده« امتناع َخلق دو مثل از جميع وجوه»در اين برهان، بر امتناع اعاده معدوم از 

 مالزمه ميان اعاده سان است. بيانچون مالك، در هر دو يك

معدوم و ايجاد مماثل بدين صورت است كه اگر اعاده معدوم با تمام خصوصيات موجود اول صورت 

بگيرد و از جميع خصوصيات، شبيه موجود اول باشد اين از نظر حكم شبيه است به اين كه از اول دو 

باشد اعاده معدوم هم مانند آن مماثل با هم ايجاد شوند، بنابراين اگر ايجاد مماثل جايز باشد يا ن

خواهد بود بيان الزم چنين است كه ايجاد دو مماثل از جميع وجوه منجر به عينيت شده محال 

 باشد پس حكم به استحاله همان گونه كه براى مثلين ثابت است براى اعاده معدوم هم ثابت است.مى

 دليل سوم

 متن

 ة اإلعادة عين حيثّية االبتداء.ومنها أّن إعادة المعدوم بعينه ... وحيثّي

 ترجمه
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كند كه ُمعاد همان مبتدا باشد؛ چون فرض عينيت ايجاب اعاده معدوم بعين وجود اول ايجاب مى

 كند كه ُمعاد، ذاتاا و در تمام مشخصات حتى زمان، همان مبتدا باشد.مى

گردد. ان( حيثيت ابتدا مىشود و حيثيت اعاده )با حفظ عنوپس معاد )با حفظ عنوان معاد( مبتدا مى

 )و اين محال است(.

 شرح

اگر وجود دوم، عين وجود اول شد معاد كه وجود دوم است عين مبتدا كه وجود اول است خواهد بود. 

به اضافه آن كه بايد تمام خصوصيات وجود دوم حتى زمان وجود دوم، عين خصوصيات و زمان وجود 

گشت خصوصيات وجود دوم از جمله زمان به خصوصيات وجود كه بازاول باشد. اين جا عالوه بر آن

اول، امرى نامعقول است الزم خواهد آمد عنوان معاد به عنوان مبتدا و حيثيِث اعاده كه نقطه مقابل 

حيثيت ابتداست به حيثيت ابتدا باز گردد. و اينها همه محال و ناممكن است؛ زيرا بازگشت معاد به 

 يثيت ابتدا و زمان دوممبتدا و حيثيت اعاده به ح

 به زمان اول، بازگشت يكى از دو امر متقابل به امر متقابل ديگر است، و امتناع آن بديهى است.

 دليل چهارم

 متن

ومنها أّنه لو جازت االعادة لم يكن عدد العْود بالغاا حّدا معّينا يقف عليه، إذ ال فرق بين الَعودِة اأُلولى 

وهكذا إلى ما ال نهاية له، كما لم يكن فرق بين الُمعاد والمبتدأ وتعّين العدد من لوازم  والّثانّية والّثالثة

 ء المتشّخص.وجود الّشى

 ترجمه

شود؛ زيرا فرقى بين بازگشت اول اگر اعاده معدوم جايز باشد عدد عودها به يك حد معينى متوقف نمى

ين معاد و مبتدا نيست. درحالى كه تعين عدد طورى كه فرقى بنهايت نيست. همانو دوم و سوم تا بى

 باشد.ء تشخص يافته مىاز لوازم شى

 شرح

ء قبل هم به قبل خود و قبل از ء به قبل خود بازگردد شىاگر اعاده معدوم جايز باشد و بتواند يك شى

ست. مثالا نهايت باز خواهد گشت؛ زيرا فرقى بين اعاده اول و دوم و سوم نيآن هم به قبل خود تا بى

اگر كودك بتواند به دوران جنين بودن خود باز گردد بايد جنين هم به دوره مضغه بودن خود و مضغه 

نهايت بودن به دوره علقه بودن و علقه بودن به دوره نطفه بودن و نطفه بودن به دوران قبل تا بى

 هاى قبلى وجود ندارد.هكه فرقى ميان اعاده اول به قبل و ميان ساير اعادبازگردد؛ به دليل آن

ايم. و اگر ُمعادها به صورت مبهم باقى ها يكى را برگزيديم ترجيح بالمرجح دادهاگر از ميان اين اعاده

شود، كه هر موجود تا تشخص نيابد موجود نمىبمانند و يكى را از ميان آنها انتخاب نكنيم به حكم آن
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از لوازم وجوِد موجود متشخص هست، هيچ ُمعادى وجود  ِء اعاده شدهو تعّين مرتبه و تعّين عدد شى

 گونه كه عددكند. و همانپيدا نمى

ها، شود. و در صورت عدم انتخاب يكى از اعادهمبهم، موجود نمى شود ُمعاد مبهم هم موجود نمى

جود و تعّين العدد من لوازم و» يابد. جملهماند و قابليت وجود نمىُمعاد به صورت مبهم باقى مى

اشاره به همين معناست. بديهى است اگر ُمعاد عين مبتدا گشت پس نه مبتدا كه  «ء المتشّخصالّشى

در مرتبه نخست بوده و نه ُمعاد كه در مرتبه دوم بوده هيچ كدام متعين به عدد خاص به خود 

 شود.ء، جايگاه ويژه خود را نيابد موجود نمىاند. در حالى كه تا شىنگرديده

 كّلمان درباره اعاده معدومنظر مت

 متن

 وذهب جمع من المتكّلمين ... وليس إيجادا بعد اإلعدام.

 ترجمه

اند و َمعاد، اعاده معدوم هست، جمعى از متكلمان نظر به آن كه شرايع حّقه درباره معاد سخن گفته

معدوم بعينه ممتنع باشد اند كه اگر اعاده اند. و چنين استدالل نمودهقائل به جواز اعاده معدوم شده

امتناع يا به جهت ماهيت معدوم است يا به جهت الزمه الينفك ماهيت معدوم، كه اگر چنين باشد از 

شد. يا به دليل يك مانع از بين رفتنى است، كه در اين صورت با از بين بايست موجود مىاول نمى

 شود(.ق، اعاده مىرود. )و معدوم به حال سابرفتن مانع، امتناع هم از بين مى

نظر متكلمان مردود است، از آن جهت كه امتناع اعاده به دليل مانعى است كه مربوط به وجود معدوم 

اند در حقيقت، انتقال از است نه ماهيت آن. و آنچه اديان راستين درباره َمعاد و حشر و قيامت گفته

 يست.يك خانه به خانه ديگر است، و از باب ايجاد بعد از اعدام ن

 شرح

اند: يا مانع از اعاده، مربوط به متكلمان، امتناِع اعاده معدوم را در يكى از اين سه مانع خالصه كرده

هاى ممتنعه است، كه هرگز موجود ماهيت معدوم است. يعنى ماهيت يا در قلمرو مفاهيم و ماهيت

ماهيت است. در اين دو  شود، مانند اجتماع ضدين و نقيضين. يا مانع به جهت الزمه الينفكنمى

گشت. يا شد، سپس معدوم مىكه موجود مىشد؛ نه آنبايست موجود مىصورت ماهيت، از ابتدا نمى

امتناِع اعاده به جهت يك مانع زايل شدنى است. خوب، در اين صورت مانع را زايل، و معدوم را موجود 

 كنيم.مى

از سه امر فوق نيست، بلكه مانع يك امر چهارمى  شود مانع از اعاده هيچ يكدر جواب اينها گفته مى

گردد، زيرا وجود دوم خواه عين وجود اول باشد يا نباشد است. و آن اين كه مانع به وجود معدوم برمى

 شد قابل بازگشت به قبل خود نيست. به ادله امتناع مراجعه شود.به داليلى كه گفته
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ت آمده، همه حق است و هيچ كدام به اعاده معدوم مربوط اما آنچه در تمام اديان الهى مربوط به قيام

شود؛ زيرا اوالا مردن و از اين جهان رفتن معدوم شدن نيست، بلكه خانه كوچك را به خانه بزرگ نمى

شده تبديل كردن است. ثانياا حيات انسان به بدن مادى اونيست، بلكه به نفس و روح اوست، لذا گفته

شود و هاى جديد مىهاى بدن انسان تبديل به سلولهفت سال، تمام سلولدر همين جهان در امتداد 

 ماند. در قيامت هم مطلب چنين است.در عين حال حيات و وحدت شخص، محفوظ مى

كند؛ زيرا حيات او قائم به نفس تبديل جلود به جلود جديد، تغييرى در وحدت شخص ايجاد نمى

 از بحث اعاده معدوم، خارج است. اوست، نه بدن او. پس مسئله قيامت تخصصاا

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 ء به چه چيز اوست، چرا؟. تشخص يك شى1

 . چرا وجود مثَلين من جميع الجهات محال است؟2

 . چرا اعاده معدوم بعينه محال است؟3

 . دو دليل از داليل امتناع اعاده معدوم را بيان كنيد؟4

 ه معدوم چيست؟. دليل متكلمان بر جواز اعاد5

 وجود مستقل ورابطمرحله دوم

 

 «مشتمل بر سه فصل»

 

 فى انقسام الوجود إلى المستقل والّرابطالفصل األّول

 

 تقسيم موجود به مستقل و رابط

 متن

 ينقسم الموجود الى ما وجوده ... بالطرفين رابطاا بينهما.

 ترجمه

ا آن را وجود مستقل يا محمولى يا نفسى شود به موجودى كه فى نفسه هست، و مموجود تقسيم مى

 ناميم.ناميم. و به وجودى كه فى غيره هست، و ما آن را موجود رابط مىمى

اى داريم كه موضوع و محمولشان منطبق با خارج است، كه ما قضاياى خارجّيهتوضيح مطلب اين

كه مأخوذ از قضاياى فوق اى است و نيز مركبات تقييدّيه« االنسان ضاحٌك»و « زيٌد قائٌم»مانند 

يابيم كه نامش را بين اطراف اين نوع قضايا چيزى مى«. ضحك انسان»و « قيام زيد»هستند، مانند 

 گذاريم، كه آن را در موضوع يا محمول تنها يا موضوع با محمولى ديگر يا محمول بانسبت و ربط مى
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ضوع و محمول، چيز ديگرى هم هست شود در اين جا غير از مويابيم. معلوم مىموضوعى ديگر نمى

ء سوم و مفارق از آن دو باشد، مانند مفارقت كه آن چيز جداى از طرَفين نبوده، به طورى كه شى

موضوع از محمول. و گرنه )اگر نسبت، يك موجود مستقل باشد( ما محتاج به رابط ديگرى هستيم كه 

د رابط را به محمول. در اين صورت، اجزاى ربط دهد رابط را به موضوع، و به رابط ديگرى كه ربط ده

شدند و آن پنج جزء به چهار رابط ديگر نيازمند بودند كه جمعاا نه قضيه كه سه تا هستند پنج تا مى

كرد. كه نتيجتاا اجزاى يك قضيه يا مركب تا شدند. و مطلب به همين سبك ادامه پيدا مىتا مى

 آن اجزاء، محصور بين حاصَرين )موضوع و محمول( بودند.كرد؛ در حالى كه نهايت تسلسل پيدا مىبى

و اين محال است. پس رابط، موجود در دو طرف بوده، قائم به آنهاست. به اين معنا كه خارج از آنها 

 نبوده، و عين يا جزء آن دو، يا يكى از آن دو نيست.

شود كه بعضى از ابت مىجا ثاما دو طرف )موضوع و محمول( بر خالف رابط، مستقل هستند. از اين

موجودات، وجود فى نفسه و مستقل دارند و بعضى ديگر وجود فى غيره )و غير مستقل( دارند، كه آن 

شود كه وسط قرار گرفتن نسبت بين طرفين عبارت از قائم جا معلوم مىوجود، رابط است. و از اين

 بودن نسبت به طرفين و رابط بودن آن است.

 شرح

شود كه بعضى از موجودات چه موضوع يك قضيه باشند يا ه به سادگى روشن مىاز بيانات گذشت

«. زيٌد قائٌم»محمول آن يا اجزاى يك مركب، از وجود مستقلى برخوردارند، مانند زيٌد و قائٌم در جمله 

اما عالوه بر موضوع و محمول، نسبتى در ميان اين دو هست كه اين نسبت بين عمرو و قيام يا زيد و 

 س، وجود ندارد. در واقع پيوند مخصوصى بين موضوع و محمول حاكم هست كه ما از آن بهجلو

 بريم.نام مى وجود رابط

وجود رابط، عامل اتحاد موضوع با محمول است و خود، قائم به آنهاست و در موجوديت، استقاللى 

حمول و رابط كه اين شوند از سه جزء: موضوع، مندارد. بر اساس مطلب فوق اجزاى قضيه عبارت مى

 زند.دو را به هم پيوند مى

 حال اگر فرض كنيم كه رابط، وجود مستقلى دارد بايد به دو رابط ديگر نياز داشته

 باشيم تا يكى از آن دو، رابط را به موضوع و ديگرى رابط را به محمول مرتبط سازد.

آن جهت كه حسب الفرض روابط، بنابراين اجزاى قضيه از سه جزء به پنج جزء خواهد رسيد. و از 

وجودات استقاللى دارند به چهار رابط ديگر نيازمند خواهيم بود تا آنها، روابط قبلى را به قبل و بعد 

مرتبط سازند؛ دو تاى آنها دو رابط قبلى را به موضوع و محمول مرتبط سازند و دو تاى ديگر، 

يابد. و چون، بنابر قضيه ما به نه جزء ارتقا مى رابطهاى قبل را به رابط قبلى مرتبط سازند، كه جمعاا 

فرض، روابط همه از وجودات استقاللى برخوردارند باز به روابط ديگر جهت ارتباط آن ها با موضوع 

نهايت ادامه پيدا ومحمول و روابط قبلى نيازمند هستيم. و اين سير تصاعدى در نياز روابط تا بى
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ت. و آن عبارت است از قرار گرفتن اجزاى نامتناهى يك قضيه كند. و اين مستلزم يك محال اسمى

)روابط نامتناهى( بين دو حاصر، يعنى بين دو چيز محدود و متناهى كه موضوع و محمول باشد. و 

 بديهى است قرار گرفتن نامتناهى بين دو امر متناهى، محال و ممتنع است.

نيازمند به رابط ديگرى جهت مرتبط ساختنش به گيريم كه وجود رابط، استقاللى ندارد، تا نتيجه مى

« زيٌد قائٌم»موضوع و محمول باشد. بلكه آن، وجود غير مستقل و قائم به طرفين است. و اجزاى قضيه 

 سه تا بيشتر نيست: موضوع، محمول و نسبت ميان آن دو.

 ظرف تحقق وجود رابط، همان ظرف طرفين اوست

 متن

 ... الدائرة بينهما وبالعكس.ويتفّرع عليه امور: األّول: 

 ترجمه

 گردد:از آنچه گذشت مطالبى تفريع مى

 يابد همان ظرف طرفينى است كه رابط، قائمظرفى كه وجود رابط در آن تحقق مى« نكته اول»

به آن هست؛ خواه آن ظرف، خارج باشد يا ذهن. اين به دليل طبع وجود رابط است كه در ضمن 

پس وعاى وجود طرفين هم برابر با وعاى وجود رابط است. نسبت خارجى با  طرفين خود، تحقق دارد.

يابد. ضابطه، سنخيت وجود طرفين با وجود طرفين خارجى و نسبت ذهنى با طرفين ذهنى تحقق مى

 باشد.رابط و بالعكس مى

 شرح

كه قائم به آن از آن نظر كه وجود رابط، استقاللى از خود ندارد و قوام آن به موضوع و محمولى است 

 -«االنسان كّلى»يا « اإلنسان نوٌع»است، اگر طرفين آن در ذهن تحقق داشتند، مانند آن كه بگوييم 

طبعاا رابط بين آنها هم ذهنى خواهد بود.  -كه نوعيت و كليت دو امر ذهنى براى انسان ذهنى هستند

يد متحقق است( خارجى بودند رابط )كه در خارج، قيام براى ز« زيد قائم»اما اگر طرفين آنها مانند 

ميان آنها هم خارجى خواهد بود. پيوسته بين طرفين و رابط از نظر وجود ذهنى و خارجى، سنخيت 

 برقرار است.

وجود نسبت از جهت ذهنى بودن يا خارجى بودن تناسب و سنخيت تام با طرفين نسبت دارد اگر 

 ست، وجود رابططرفين نسبت فقط وعاى ذهنى داشتند مانند مثال نخ

 هم ذهنى خواهد بود ولى اگر طرفين نسبت خارجى بودند رابط ميان آن دو هم خارجى خواهد بود.

 وجود رابط، موجب اتحاد طرَفين آن است

 متن

 الّثانى: أّن تحقق الوجود الّرابط بين طرفين ... اليخلو من ضرب من االّتحاد.

 ترجمه
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فين، يك نحو اتحادى حاصل گردد. دليل آن اين است كه كند بين طردوم، وجود رابط ايجاب مى

وجود رابط متحقق در طرفين بوده، متمايز از آن دو نبوده، و خارج از آن دو نيست. وحدت شخصى 

كند؛ خواه مانند قضايا، حملى در كار باشد يا مانند وجود رابط، حكم به نوعى اتحاد بين طرفين مى

 مه اين موارد، طرفين خالى از نوعى اتحاد نيستند.مركبات، حمل در بين نباشد. در ه

 شرح

همان قائم باشد و قائم همان زيد. به عبارت « زيٌد قائٌم»شود كه زيد در جمله وجود رابط، سبب مى

در « نوٌع ِمن االّتحاد»كند. و مراد از ديگر رابط، بين موضوع و محمول در مقام وجود، وحدت ايجاد مى

ديگر متحد به واسطه حمل شايع و در مقام وجود، موضوع و محمول با يك متن، اتحادى است كه

يا حملى در « زيٌد قائٌم»شوند. اتحاد طرفين خواه به صورت حمل در ضمن يك قضيه باشد مانند مى

بين نباشد بلكه در ضمن يك كلمه مركب مانند قيام زيد باشد در هر دو صورت ميان طرفين، حكم به 

 يرد.گاتحاد صورت مى

 رابط در حمل اولى و قضاياى بسيطه، وجود ندارد

 متن

 ء ونفسه.الّثالث: اّن القضايا المشتمله على الحمل ... لتحقق الّنسبة الرابطة بين الّشى

 ترجمه

اى در آنها وجود رابطه« انسان، انسان است»سوم، قضايايى كه مشتمل بر حمل اولى هستند، مانند 

؛ زيرا معنا ندارد كه «انسان موجود است»هنى. و نيز در هليات بسيطه، مانند ندارد، مگر به اعتبار ذ

 ء و نفس آن برقرار شود.رابط، بين شى

 شرح

از آن جا كه در حمِل ذاتِى اولى، حمل مفهوم بر مفهوم و ذات بر خودش هست، مباينتى بين موضوع 

انسان، »آن دو باشد. مثالا در جمله و محمول حكم فرما نيست تا نياز به وجود رابط، جهت ربط بين 

 به جهت آن كه محمول، عين موضوع هست مبايّنت و دوگانگى حقيقى بين آنها نيست.« انسان است

يعنى گرچه در حمل اولى، حمل مفهوم « ااّل بحسب االعتبار الّذهنى»فرمايد: سپس مؤلف حكيم مى

لى نيز بايد بين موضوع و محمول بر مفهوم هست، لكن در جاى خودش گفته شده كه در حمل او

تغاير ذهنى ولو به اجمال و تفصيل حاكم باشد تا ُمصّحح و مجّوز حمل باشد. زيرا در هر حملى يك 

انسان، مجمل « انسان، حيوان ناطق است»گوييم جهت اتحاد و يك جهت اختالف الزم است. وقتى مى

براى حمل انسان بر انسان وجود دارد كه  و حيوان ناطق، تفصيل آن است. البته توجيه ديگرى نيز

 نمايد تا ُمصّحح و ُمجّوز حمل محمول بر موضوع گردد.بين موضوع و محمول مغايرتى ترسيم مى

افتد تا آن حال كه در حمل اولى، تغاير را به حسب اعتبار ذهنى فرض كرديم به وجود رابط نياز مى

 اعتبار ذهنى است زيرا دو را به هم پيوند دهد. لكن آن رابط بر حسب
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گيرد وگرنه خارجاا انسان با انسان متحد حكم به اتحاد محمول با موضوع در ظرف ذهن صورت مى

 است و انفكاكى ندارد تا به رابط نياز داشته باشد.

نيز رابط، وجود ندارد؛ زيرا براى انسان صرف « انسان موجود است»چنين در هليات بسيطه، مانند هم

او حقيقتى نيست تا رابط، ميان او و وجود او ارتباط برقرار كند. هل بسيطه كه مفاد كان  نظر از وجود

تامه است نظر به اثبات اصل وجود براى موضوع دارد بر خالف هل مركبه كه نظر به اثبات صفت براى 

 موضوع دارد.

 شوداز عدم، رابط ساخته نمى

 متن

 الّلهّم إاّلبحسب االعتبار الذهنّى. الّرابع: أّن العدم اليتحّقق منه رابط ...

 ترجمه

آيد؛ زيرا عدم نه شيئيتى دارد نه تمّيزى. و الزمه اين حرف اين چهارم، از عدم، رابط به وجود نمى

شريك البارى »يا « زيٌد معدوٌم»اى كه يك طرف آن يا دو طرفش مانند جمله است كه قضاياى موجبه

ا نباشد؛ زيرا معنا ندارد كه عدم، قائم به دو عدم يا يك وجود و عدم هست، رابط عدمى در آنه« معدوٌم

 يك عدم شود. براى عدم، شيئيت و تمّيزى جز به اعتبار ذهنى، وجود ندارد.

 شرح

گفته شد وجود رابط وجه ارتباط ميان وجود موضوع و محمول است؛ خواه آن موضوع و محمول از 

بگوييم: از عدم، رابط ميان موضوع و محمول ساخته  خواهيمخارج حكايت كند يا از ذهن. حال مى

شود؛ زيرا عدم واقعيتى ندارد تا بتواند ميان موضوع و محمول نقش رابط را ايفا كند. و هيچ نمى

 «.عدم غير رابط»شود و ديگرى « عدم رابط»عدمى هم از عدم ديگر متمايز نيست تا يكى 

. يعنى گرچه عدم، حقيقت و تمّيز «بحسب االعتبار الّذهنىالّلهّم إاّل » فرمايد:گويد مىسپس مؤلف مى

 از عدم ديگر ندارد، ولى به واسطه ثبوِت فرضى كه براى آن

تواند بر موضوع واقعى يا يابد كه بدان مالك محمول عدمى مىشود در ذهن نحو وجودى مىمى

محمول، به « بارى معدوٌمشريك ال»يا « زيٌد معدوٌم»هاى طور كه در مثالفرضى، حمل گردد. همان

عنوان اين كه براى آن ثبوت فرضى وجود دارد، بر موضوع حمل گرديده است. در اين جا قضيه به 

دليل آن كه در قلمرو قضاياى ايجابى است، حكم به ايجاب دارد كه امر ثبوتى است. يعنى رابط از 

 .«زيد يا شريك البارى معدوم است»گوييم: سنخ وجود، دارد؛ چون مى

كه در « است»ايم و با توجه به حكم به تصور نشود كه چون ثبوِت فرضى براى محمول در نظر گرفته

 نهاية الحكمه است، چنان كه در بعضى از تعليقات بررود، عدم، رابط قرار گرفتهاين جمالت به كار مى

 چنين گفته شده است.
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ايم؛ گرچه وعاى تحقق راى موضوع نمودهبنابراين بر اساس وجوِد فرضِى محمول، حكم به ثبوت آن ب

طرفين، ظرف ذهن است. ولى جاى پاى عدمى جهت رابط قرار گرفتن در ميان نيست. بنابراين، 

باشد؛ كه مفاد مى« وال شيئّية وال تمّيز»جمله  «إاّل بحسب االعتبار الّذهنى» مستثنى منه در جمله

كه براى آن فرض ثبوت و وجود ندارد، مگر آنشود كه براى عدم، تميز و حقيقتى مجموع اين مى

باشد، تا چنين  «إذ ال معنى لقيام عدٍم بعدَمْين» كه مستثنى منه، جملهوجود در ذهن بكنيم. نه اين

رابطى از سنخ عدم، موجود است؛ زيرا معنا ندارد كه در »استفاده شود كه در ثبوِت فرضِى محمول، 

 شود عدم، رابط قرار گيرد.واقعى يا فرضى بر موضوع مى قضيه ايجابى كه حكم به ثبوت محمول

پس در پاسخ به اين سؤال كه آيا اساساا در قضاياى موجبه معدولة المحمول يا معدولة الّطرفين به 

گوييم كه اگر براى محموِل طور كلى رابط نداريم يا رابط داريم لكن رابط از سنخ عدم نداريم مى

 مى، فرض ثبوت بشودعدمى يا موضوع و محموِل عد

است. و در صورتى كه فرض رابط شده عدم كه بين امر مفروض الوجودوجوِد رابط متحقق است؛ نه آن

ثبوت براى عدم محمول يا طرفين نشود اساساا رابط، وجود ندارد؛ زيرا نبود زيد يا نبود شريك البارى 

 ربط چيزى به چيزى را استدعا نخواهد داشت.

 گيردنيز عدم، رابط قرار نمىدر قضاياى سالبه 

 متن

 ونظيرتها القضايا الّسالبة، كقولنا: ... رابطا فيها إاّلبحسب االعتبار الّذهنى.

 ترجمه

در اين سنخ قضايا «. انسان حجر نيست»باشد، مانند نظير قضاياى موجبه معدوله، قضاياى سالبه مى

 نى.گيرد، مگر به حسب اعتبار ذهنيز عدم، رابط قرار نمى

 شرح

فرق بين قضاياى موجبه معدوله و سالبه اين است كه در قضاياى موجبه حكم به ايجاب وجود دارد، 

ولى در قضاياى سالبه سلب حكم و سلب ربط وجود دارد. در سوالب بر خالف موجبات، محمول از 

عدم كه ذهن همين سلب ربط را شود. پس اساساا ربطى در ميان نيست، مگر آنموضوع سلب مى

طور كه براى عدم العّلة رابط بداند و براى سلب ربط اعتبار وجود كند و آن را چيزى بپندارد. همان

 گذاشت.كرد و نامش را علت عدمى مىكرد و آن را علت براى عدم معلول فرض مىفرض ثبوت مى

 جا نيز ذهن سلب ربط را ربط سلبى فرض كند و نامش را عدم رابط بگذارد.در اين

طور كه عدم در موجبات، رابط ت قضاياى سالبه و موجبه معدوله از اين جهت هست كه همانشباه

توان براى سلب محمول از موضوع، اعتبار كه در سوالب مىشوند، مگر اينجا نيز نمىشدند در ايننمى

رابط  ثبوتى كرد و نامش را عدم رابط گذارد، ولى در موجبات پس از فرض ثبوت براى يك يا دو طرف،

 آيد نه از سنخ عدم.از سنخ وجود به ميان مى
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 شوداز وجود رابط، ماهيت انتزاع نمى

 متن

 الخامس: أّن الوجودات الرابطة ال ماهّية لها ... المفهوم لها مستقاّل بالمفهومّية.

 ترجمه

شوند. در جواب ما هو گفته مىبراى وجودات رابط، ماهيتى نيست؛ چون ماهيات آنهايى هستند كه

 پس ماهيات، مفاهيمى مستقلند، در حالى كه براى وجودات رابط، مفهوم مستقلى نيست.

 شرح

كنيم. مثالا از يك موجود به نام ماهيات، مفاهيم مستقلى هستند كه آنها را از موجودات انتزاع مى

يگر مفهوم انسان، حيوان ناطق را و از يك موجود ديگر به نام فرس، حيوان صاهل را واز موجودى د

كنيم. ماهيات، مرزهاى وجودى موجوداتند، ولى از وجودهايى انتزاع مستقل ديگرى انتزاع مى

شوند كه استقاللى در موجوديت داشته باشند. حال اگر وجودى، استقالل در وجود نداشت، به مى

؛ زيرا ماهيت، توان از آن، مفهوم مستقلى به نام ماهيت انتزاع كردعبارت ديگر وجود رابط بود، نمى

 باشد.خود يك مفهوم كامل و مستقل است و منتزع از يك منتزٌع منه مستقل مى

شود، چنين توّهم نشود كه گويد: ماهيت از وجودات رابط انتزاع نمىاز عبارت مؤلف رحمه الله كه مى

جودات شود، پس چه طور ايشان ماهيت را منتزع از وانتزاع مى« وجود بما اّنه وجود»ماهيت از 

، «وجود بما اّنه وجود»شود اما نه از اند؟ جواب آن است كه ماهيت از وجود انتزاع مىمستقل دانسته

بلكه به عنوان اين كه ماهيت مرزهاى وجودى يك موجودند و وجود، ُمظِهر ماهيت است. پس انتزاع 

تا اشكال « بما أّن الوجود وجوٌد»باشد؛ نه مى «بما أّنه وجود ُمظِهٌر و مقّوٌم للماهّية» ماهيت از وجود

 شود.شود چه طور ماهيت از وجود انتزاع مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . وجود نفسى ورابط را شرح دهيد؟1

 . چراوجود رابط، جداى از طرفين نيست؟2

 . ظرف وجود رابط كجاست؟3

و هلّيات بسيطه، مانند « ساناالنسان ان». چرا ميان قضايايى كه مشتمل بر حمل اولى است، مانند 4

 وجود رابط در بين نيست؟« االنسان موجود»

 . چرا ميان اعدام، رابط نيست؟5

 شود؟. چرا از وجود رابط، ماهيت انتزاع نمى6

 فى كيفّية اختالف الوجود الّرابط والمستقلالفصل الّثانى

 

 اختالف وجود مستقل و رابط چگونه اختالفى است؟
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 متن

بين الوجود المستقل والّرابط اختالف نوعّى أو ال، بمعنى أّن الوجود الّرابط وهو ذو معنى  هل االختالف

تعّلقّى هل يجوز أن ينسلَخ عن هذا الشأن فيعود معنىا مستقالا بتوجيه االلتفات إليه مستقالّا بعد ما 

 كان ذا معنى حرفّى او ال يجوز؟

 ترجمه

شود وجود رابط ختالف نوعى است، يا نه؟ به اين معنا كه آيا مىآيا اختالف بين وجود مستقل و رابط ا

شود در حالى كه معناى تعلقى دارد، از اين حالت جدا شده و به سبب التفات مستقلى كه به او مى

 شود؟كه معناى حرفى و غير مستقل داشت، يا نمىمعناى مستقلى پيدا كند، پس از آن

 شرح

 اختالف نوعى باشد هيچ گاه وجود رابط از اگر اختالف وجود رابط و مستقل

دهد. لذا هميشه وجود رابط، وجود دارد و جاى خود را به نوع ديگرى نمىنوعيت خود دست بر نمى

طور كه انسان هيچ گاه نوعيت خود را با انواع ماند همانرابط مانده و وجود مستقل، وجود مستقل مى

 ند.كحيوانى، مانند فرس، بقر و غنم عوض نمى

اما اگر اختالف اين دو، اختالف نوعى نباشد وجود رابط خواهد توانست از حالت غير مستقل بودن 

 معزول شود و وجود استقاللى پيدا كند.

توان كه مى -گويد: حق، سخن دوم است. وجود رابط همچون معانى حرفيهمؤلف حكيم رحمه الله مى

توان به عنوان مى -عنوان كلمات مستقل التفات نمودآنها را به چشم مستقل نگاه كرد و به آنها به 

مستقل عنايت كرد و آنها را وجود مستقل قرار داد. اگر حروف را مستقل لحاظ كنيم، خواهيم 

روند. براى ابتدا و انتها به كار مى« الى»و « ِمن»توانست آنها را مبتدا و خبر قرار دهيم. مثالا بگوييم 

مانده بودند چنين كارى ممكن نبود. زيرا حرف، مبتدا و خبر قرار  «حرف»در حالى كه اگر آنها 

 گيرد.نمى

 ديدگاه مؤلف در مورد اختالف وجود مستقل و رابط

 متن

 الحّق هو الّثانى، لما سيأتى فى أبحاث ... المفهوم المستقل المنتزع من المستقل.

 ترجمه

بحث علت و معلول خواهيم گفت كه  كه درحق، سخن دوم است )عدم اختالف نوعى(. به جهت آن

نياز معلول به علت، در ذات معلول نهفته است. بدين معنا كه معلول، عين حاجت به علت و قائم به 

 اوست و استقاللى بدون علت ندارد.

مقتضاى اين سخن اين است كه وجود هر معلول، خواه جوهر و خواه َعَرض، گرچه موجود فى نفسه و 

 آيد؛ اگرچه به خودى خود وقايسه با علتش وجود رابط به حساب مىمستقل هست لكن در م
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گردد كه جا تثبيت مىباشد. از ايندرمقايسه بعضى با بعض ديگر موجود فى نفسه و مستقل مى

اختالف وجود رابط و مستقل اختالف نوعى نيست به اين معنا كه مفهوم غير مستقلى كه از وجود 

 گردد نباشد.يل به مفهوم مستقلى كه از وجود مستقل انتزاع مىشود قابل تبدرابط انتزاع مى

 شرح

در بحث علت و معلول خواهد آمد كه نياز معلول به علت در تار و پود وجود معلول نهفته، معلول به 

تمام ذات خود محتاج به علت است و استقاللى بدون علت ندارد. به عبارت ديگر وجود معلول در 

، وجود رابط و غير مستقل است. در عين حال، معلول در رابطه با معلول ديگر مقايسه با وجود علت

 خواه جوهر باشد يا عرض، مستقل بوده و وجود فى نفسه دارد.

شود كه يك چيز مانند معلول به دو لحاظ و به دو مالك هم وجود رابط است و هم از اين جا معلوم مى

ان رابط و مستقل به دو مالك در يك وجود، امر شود كه جمع عنووجود مستقل. نتيجه حاصل مى

ممكن بوده و اختالف آنها نوعى و ذاتى نيست، بلكه بستگى به اعتبار ُمعِتبر دارد. اگر او آن وجود را با 

علت خود مقايسه كند آن وجود، وجود رابط و غير مستقل است. و اگر با ساير وجودات مقايسه نمايد 

 باشد يا َعَرض.وجود مستقل است؛ خواه جوهر 

 مفهوم در استقالل و عدم آن تابع وجود خود

 متن

 ويتفّرع على ما تقّدم أمور: األّول: ... النظر عن وجودها ال مستقّلة وال رابطة.

 ترجمه

گردد: اول آن كه مفهوم در استقالل و عدم استقالل، تابع وجودى از آنچه گذشت مطالبى تفريع مى

شود. و از پيش خود چيزى جز ابهام ندارد. پس حدود جواهر و اعراض، در است كه از آن انتزاع مى

 مقايسه بعضى با بعض ديگر و با عنايت به خود آنها ماهيات جوهرى و عرضى محسوب

شوند. و آن مفاهيم با شوند. و در مقايسه آنها با خداى تبارك و تعالى، روابط وجودى محسوب مىمى

 تقل هستند و نه رابط )بلكه محكوم به ابهام هستند(.قطع نظر از وجود آنها نه مس

 شرح

گردند. اگر ماهيات و مفاهيم در استقالل و عدم استقالل تابع وجوداتى هستند كه از آنها انتزاع مى

وجود آنها مانند وجود جوهر يا َعَرض، وجود فى نفسه و مستقل بود آن مفاهيم هم مستقلند. لذا آن 

هيات ناميد؛ زيرا ماهيات مفاهيمى هستند كه استقالل مفهومى داشته باشند. و توان مامفاهيم را مى

 اگر وجود آنها مانند وجود روابط، غير مستقل بود آن مفاهيم نيز غيرمستقلند.

شوند كه وجودات آنها به لحاظ مستقل پس، مفاهيم جوهرى و َعَرضى وقتى ماهيات محسوب مى

ودات آنها در رابطه با علت آنها مورد لحاظ قرارگيرد وجوداتشان مورد عنايت واقع شوند. اما اگر وج

گيريم روابط محسوب شده، مفاهيم انتزاعى از آنها، ماهيات جوهرى و َعَرضى نخواهد بود. نتيجه مى
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نظر از وجود آنها نه محكوم به استقاللند نه محكوم به عدم كه مفاهيم انتزاع شده از وجودات، َصرف

 استقالل و عدم استقاللشان تابع و برگرفته از وجود آنهاست.استقالل، بلكه 

 قيام وجود رابط به يك يا دو طرف

 متن

 الّثانى: أّن من الوجودات الّرابطة ... كوجودات سائر الّنسب واإلضافات.

 ترجمه

و  اى از وجودهاى رابط قائم به يك طرفند، مانند وجود معلول كه قائم به علت خود هست.دوم، پاره

 ها.ها و اضافهباشند، مانند وجودات ساير نسبتبرخى ديگر قائم به دو طرف مى

 شرح

 اند برخى قائم به يك طرف هستند وبرخى قائم به دووجودات رابط دو گونه

طرف ما گفتيم وجود هر معلول در مقايسه با علت خود از آن جهت كه از خود، هيچ ندارد و هرچه 

رود؛ لكن طرفى كه معلول قائم به او ود رابط و غير مستقل به شمار مىدارد از علت خود هست وج

باشد. در اين موارد وجود معلول فقط داراى يك طرف هست علت او بوده كه يك طرِف ربط مى

 باشد.مى

زيد قائم »در ساير وجودهاى رابط دو طرف ربط، وجود دارد: يكى موضوع و ديگرى محمول؛ مانند 

 باشد.وجود رابط بين زيد و قائم مى« تاس»كه كلمه « است

 در عالم هستى فقط يك وجود مستقل، وجود دارد

 متن

 الّثالث: أّن نشأة الوجود ال تتضّمن إاّل ... و الباقى روابط ونسب وإضافات.

 ترجمه

سوم، در جهان هستى به جز يك موجود مستقل، موجود مستقل ديگرى نيست كه او خداى متعال 

 روند.ها و اضافات به شمار مىجودات هستى )در مقايسه با او( روابط و نسبتاست. ساير مو

 شرح

گفتيم وجود هر معلول در مقايسه با علت خود به مالك عدم استقاللى كه دارد وجود رابط به شمار 

رود. و از آن جهت كه هستى، سر تا سر، معلول ذات خداوند متعال است وجودهاى غير مستقل و مى

شوند، و جز ذات اقدس او در جهان، وجود مستقلى نيست. )بديهى است اين ديدگاه حسوب مىرابط م

يكى را با ديگرى  -با قطع نظر از علت آنها -هاى هستى راكه ما وجود معلولمنافات ندارد با آن

 مقايسه كرده بعضى را به وجود رابط و بعضى را به وجود مستقل جوهرى و بعضى را به وجود َعَرضى

 تقسيم نماييم.(

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش
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 . آيا اختالف ميان وجود مستقل و رابط، اختالف نوعى است يا نه، چرا؟1

 كه مفاهيم در استقالل و عدم استقالل تابع وجود خود هستند، يعنى چه؟. اين2

 . اقسام وجود رابط را بيان كنيد؟3

 . نشئه وجود، متضمن چند وجود مستقل است؟4

 الّثالث فى انقسام الوجود فى نفسه الى ما لنفسه وما لغيرهصل 

 

 تعريف وجود لغيره

 متن

 ينقسم الموجود فى نفسه إلى ما وجوده لنفسه ... الذى هو عدم ّما عن موضوعه.

 ترجمه

شود به چيزى كه وجودش لنفسه باشد يا لغيره. مراد از وجود لغيره آن موجود فى نفسه تقسيم مى

بعينه طارد  -كندكه وجودى است كه عدم را از حريم ماهيت خود طرد مى -ود فى نفسهاست كه وج

كه در اين صورت الزم مى آيد  -عدم از چيز ديگر نيز باشد؛ اما نه طارد عدم ماهيت آن چيز ديگر

بلكه طارد عدمى باشد كه زايد بر ماهيت و ذات  -براى يك وجود، دو ماهيت باشد و اين محال است

و براى اين وجود، نوعى مقارنت و همراهى با آن موجود ديگر )موضوع( هست، مانند علمى كه اوست 

وجود آن عدم را از ماهيتش طرد نموده و با همين وجود، جهلى را كه خود، عدم ديگرى است )عدم 

 نمايد.نعتى( از موضوعش طرد مى

 شرح

چون جواهر، وجود لنفسه ودى كه همشود: موجموجود مستقل و فى نفسه خود به دو قسم تقسيم مى

 دارند موجوديتشان براى خودشان هست، نعت ديگرى نيستند،

 مانند وجود انسان، وجود فرس و وجود بقر. و موجودى كه وجودشان لغيره هست.

 َعرض شوند، كه آنها رايعنى نعت موجود ديگرى هستند و پيوسته در دامن موجود ديگر يافت مى

 ناميم.مى

گرچه وقتى كه در مقابل وجود رابط قرار بگيرند وجودهاى فى نفسه و مستقل محسوب اعراض 

ولى وقتى در مقايسه با جواهر «. الّسواد موجود»يا « البياض موجود»گوييم: كه مىشوند، مانند آنمى

د. لذا رونقرار بگيرند استقاللى از خود ندارند و دايم در دامن جوهر و از شئون وجودى آن به شمار مى

 هست.« لغيره»گوييم وجود آنها مى

كند و به آن گوييم: وجود اعراض در عين حال كه عدم را از حريم ماهيت اعراض طرد مىاكنون مى

كند و آن اين است كه نعت موضوع خود هم واقع بخشد، يك كار ديگر هم مىماهيات، موجوديت مى

زنند. علم يكى از مثال مى« علم»كند. مؤلف به شود و عدم نعتى را از موضوع خود نيز طرد مىمى
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كند عدم را از ماهيت علم طرد مى« وجود علم»اعراض است؛ چون كيف و چگونگى نفس است. حال، 

كه به موضوع علم كه نفس آدمى باشد يك نعت هم بخشد، در عين آنو به ماهيت علم، موجوديت مى

 دهد، كه همان دانش باشد.مى

كند و به جاى آن، علم را شود از نفس انسان طرد مىم را كه خود َكيفى محسوب مىدر واقع، عدم عل

بخشد و ديگرى به كند: يكى به ماهيت علم، وجود مىدهد. پس وجود علم دو كار مىبه نفس مى

 كند.ماهيت نفس انسان نعتى را اعطا مى

انسان از ناحيه َعَرض كه علم دهد؛ موجوديت اشتباه نشود، وجود علم به ماهيت انسان، وجود نمى

گردد. و اگر چنين بود كه وجود علم شود، بلكه از ناحيه وجود خود انسان تأمين مىباشد تأمين نمى

آمد كه يك وجود دو ماهيت بخشيد و هم به ماهيت انسان، الزم مىهم به ماهيت علم، موجوديت مى

 داشته باشد؛ يكى ماهيت علم و

ين محال است كه يك وجود دو ماهيت داشته باشد. يا به عبارت ديگر دو ديگرى ماهيت انسان. و ا

 ماهيت، قائم به يك وجود باشد.

 كند عدم علم را از موضوع خود كه انسان باشد.يعنى علم طرد مى ء آخر؛* قوله: طارداا للعدم عن شى

نسان را. عدم انسان را كند عدم ايعنى وجود علم طرد نمى ء اآلخر؛* قوله: اللعدم ماهية ذلك الشى

 كند.كند. بلكه وجود علم، جهل را كه عدم علم است طرد مىوجود خود انسان طرد مى

يعنى براى عَرض كه علم باشد مقارنت و همراهى با موضوع خود كه  * قوله: له نوع من المقارنة له؛

 انسان باشد، حاصل است.

 دليل بر وجود لغيره

 متن

 القسم ... وذلك هو المطلوب. والحّجة على تحّقق هذا

 ترجمه

طور كه از دليل بر تحقق اين قسم يعنى وجود لغيره، وجودات اعراض است؛ زيرا هر يك از آنها همان

كنند، نحوه عدمى را از موضوع خود كه آن عدم، زايد بر آن موضوع ماهيت خود، عدم را طرد مى

 كنند.باشد طرد مىمى

ى كه قائم به ماده هستند آنها هم براى مواد خود حاصلند و به سبب اين اهاى نوعيهچنين، صورتهم

كه مواد با طرد اين نقص،  -حصول از مواد خويش، نه عدم ذاتى مواد را، بلكه نقص جوهرى مواد را

وجود َعَرض، نعت بخش و لغيره »شود: كه گفته مىكنند. و مراد از اينطرد مى -شوندتكميل مى

 همين است.« است

كند، مانند وجود مقابل وجود َعَرض، وجود لنفسه است كه فقط عدم را از حريم ماهيت خود طرد مى

 انواع تامه جوهرى، چون انسان، فرس و غير اين دو.
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شود، و شود كه وجود فى نفسه به وجود لنفسه و لغيره تقسيم مىاز مطالب فوق، نتيجه حاصل مى

 مطلوب ما همين است.

 شرح

باشد. وجود اعراض براى جواهر و در دامن آنهاست. گفتيم كه د لغيره وجود اعراض مىدليل بر وجو

كنند، عدم نعتى را هم از موضوع خود دفع طور كه عدم را از ماهيت خود دفع مىوجود اعراض همان

 نمايند.مى

ه جواهر شوند همانند اعراض نسبت بُصَور نوعيه هم نسبت به موادى كه در آنها منطبع و داخل مى

هستند. صور نوعيه هم به سبب وجود خود، عدم را از خود طرد و نقص را از موادى كه در آنها داخل 

دهند: يكى عدم ماهوى خود نمايند. در واقع آنها هم به وجود خود، دو كار انجام مىشوند، دفع مىمى

د. يعنى به ماده مبهم فعليت كننكه نقص جوهر را از مواد خود، طرد مىنمايند، و ديگر آنرا دفع مى

 بخشند.و تحصل مى

دهد: يكى زنيم. واقعيت ميز را دو چيز تشكيل مىاز باب مثال، صورت نوعيه يك ميز را مثال مى

آورد و به ها را به صورت ميز در مىها كه ماده ميز هستند، و ديگر هيئت خاصى كه آن چوبچوب

است. ما از آن هيئت خاص كه لى يا تخته سياه، جدا نمودهآن، ماهيت ميز بودن داده و آن را از صند

كنيم. حال آورد، صورت نوعيه منطبع در ماده تعبير مىهاست و ميز را به وجود مىقائم به آن چوب

ها فرضاا هيچ شكل ديگر نوعى ها جدا شوند و چوبخواهيم بگوييم صورت نوعيه ميز اگر از چوبمى

سياه يا كمد يا غيره را نيز نداشته باشند، داراى يك نقص جوهرى مانند هيئت صندلى يا تخته 

تواند هستند؛ چرا نقص جوهرى؟ زيرا جوهره چوب بدون يك شكل و هيئت، حال هر چه باشد، نمى

اى، كه تنه يك درخت را تشكيل ها باألخره بايد هيئتى ولو به صورت استوانهوجود داشته باشد. چوب

 محال است كه چوب بدون هيچ هيئتى تحقق پيدا كند. دهد، داشته باشند. ومى

 ها يك نقص جوهرى است؛ يعنى در جوهره ذات آن رخنه كردهپس، نقص چوب

است. براى طرد اين نقص جوهرى نيازمند يك صورت نوعيه، مانند آن كه آن چوب به صورت تنه يك 

ها موجوديت بالفعل و به چوبدرخت يا ميز يا صندلى يا تخته يا يك چيز ديگر باشد، هستيم تا 

اش ناميم و وجود آن را براى تحصل دادن به مادهمتحصل بدهد. آن حقيقت را ما صورت نوعيه مى

كند نقص دانيم. پس، صورت نوعيه عالوه بر آن كه با وجود خود، عدم خود را طرد مىالزم مى

از اين جهت هست كه هر دو  كند. شباهت صورت نوعيه به اعراضجوهرى ماده خود را نيز طرد مى

وجود لغيره دارند؛ أعراض براى جواهر و طارد نقص آنهايند، ُصَور نوعيه هم براى ماده و طارد نقص 

 آنهايند.

نقطه مقابل وجود اعراض، وجود انواع جوهرى مانند وجود انسان و فرس و بقر هست، كه وجود اينها 

 ناميم.بس، كه ما اينها را وجودات لنفسه مىكند و فقط عدم را از حريم ماهيت آنها طرد مى
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 َعَرض از مراتب وجود جوهر است

 متن

 ويتبّين بما مّر أّن وجود األعراض ... المنطبعة غير مباينة لوجود مواّدها.

 ترجمه

باشند كه موضوع شود كه وجود اعراض از شئون وجودى جواهرى مىاز آنچه گذشت آشكار مى

 صور نوعيه منطبعه، مباينتى با وجود مواد خود ندارد. چنين وجودآنهاست. هم

 شرح

كه وجود اعراض جداى از وجود جواهر بوده، دو وجود جداگانه هستند يا اين كه يك وجود در اين

بيش نيست لكن همان يك وجود، بالّذات منسوب به جواهر بوده بالعرض منسوب به اعراض هست، 

 ّلهين و شخص ايشان اختالف است.ميان مشهور حكماى قبل از صدرالمتأ

شوند، لكن وجود َعَرض تابع گويند: در خارج، َعَرض و جوهر به دو وجود جداگانه يافت مىمشهور مى

 وجود جوهر است و تركيب اين دو، تركيب انضمامى است.

نبوده،  گويند: خير، مطلب چنين نيست. در خارج، َعَرض از جوهر جدااما صدرالمتأّلهين و اتباع او مى

وجودى وراى وجود آن ولو به نحو تابعيت ندارد. بلكه َعَرض، شأنى از شئون جوهر بوده، وجودش 

همان وجود جوهر است. لكن آن وجود واحد، بالّذات منسوب به جوهر، و بالعرض منسوب به عَرض 

 باشد.مى

د، موجودند، وجود طور كه در خارج مباينتى ميان وجود ماده و صورت نيست و به وجود واحهمان

گذارد گونه است. لكن عقل در ظرف تحليل، ميان وجود جوهر و عرض فرق مىجوهر و عرض نيز اين

گويد: جوهر، وجود لنفسه دارد و عرض وجود لغيره. اما در خارج، يك وجود بيش نيست كه دو و مى

جا هم ماند. در آنمىگردد. اين، نظير اتحاد عاقل و معقول ماهيت جوهر و عرض، بدان موجود مى

كند كه عاقل و معقول دو ماهيت متغاير دارند كه به وجود واحد موجود صدرا سخت پافشارى مى

افتد، بلكه تغاير آنها به سبب اند. بنابراين در خارج ميان آن دو به سبب وجود آنها تمايزى نمىشده

 ماهيت آنهاست.

شوند؛ زيرا در جايى اين محال است كه موجود مىاشكال نشود كه چگونه دو ماهيت به وجود واحد، 

جا، وجود به ماهيت جوهرى نسبت نسبت وجود به دو ماهيت، بالّذات و مستقل باشد. اما در اين

بالّذات و به ماهيت عرضى نسبت بالعرض دارد. و در اين موارد، تحقق دو ماهيت به يك وجود، محال 

 نيست.

 روند؟يت به شمار مىمفاهيم انتزاعى در چه شرايطى، ماه

 متن

 و يتبّين به أيضا أّن المفاهيم المنتزعة ... يّتصف بها الجسم خارجة عن ذاته.
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 ترجمه

گردد: مفاهيمى كه از وجودات نعتى كه اوصاف موضوعات خود هستند نيز از آنچه گذشت آشكار مى

 موضوع اعراض طور كه ماهيات براىشود ماهيات براى اعراض نيستند، همانانتزاع مى

شود نيستند. دليل آن اين است كه مفهوم منتَزع از وجود، وقتى ماهيت براى آن وجود محسوب مى

كند عدم را؛ اما نه از كه وجود منتَزٌع عنه از نفس آن مفهوم، عدم را طرد كند. و وجود ناعت، طرد مى

 وع را(.كند عدم نعت موضمفهوم انتزاع شده از آن وجود نعتى )بلكه طرد مى

كند عدم را از نفس سياهى پس سياهى ماهيت آن محسوب مثالا وجود سياهى فى نفسه طرد مى

كند )يعنى وقتى لحاظ لغيره بودن و نعتى شود. اما اين وجود از آن جهت كه جسم را سياه مىمى

كند، كند( نه عدم را از ماهيت سواد و نه از ماهيت جسمى كه موصوف اوست طرد مىبودن پيدا مى

 باشد.كند كه جسم، متصف به اوست و آن صفت خارج از ذات او مىبلكه عدم را از صفتى طرد مى

 شرح

نفسه بودن و ديگرى لغيره بودن. وقتى پذيرند: يكى فىگفتيم وجود اعراض به دو لحاظ، دو عنوان مى

م براى آن وجود، بخشد آن مفهووجود َعَرض به مفهومش كه از آن وجود انتزاع شده موجوديت مى

كند به بخشد و اعتبار لغيره پيدا مىشود. ولى وقتى نعتيت به موضوع خود مىماهيت محسوب مى

 رود.شود ماهيت به شمار نمىاين مالك، مفهومى كه از اين وجود انتزاع مى

نفسه زنند به مفهوم سياهى كه از وجود سياه گرفته شده است. اگر اين وجود اعتبار لمؤلف مثال مى

پيدا كند و به اين مفهومى كه از او انتزاع شده موجوديت ببخشد، به اين لحاظ اين مفهوم برايش 

شود. اما اگر اين وجود اعتبار لغيره پيدا كند و به عبارت ديگر وجود نعتى براى ماهيت محسوب مى

وجود محسوب  موضوع خود شود، به اين لحاظ آن مفهوم انتزاع شده از اين وجود، ماهيت براى آن

شود. و وجود نعتى نه عدم ماهيت سياه را و نه عدم ماهيت موضوع خود را كه جسم است طرد نمى

 دهد.قرار مى« اسود»كند، بلكه فقط عدم سياه بودن جسم را طرد كرده و جسم را نمى

سه بودن، شود به مالك فى نفكه: مفهومى كه از وجود َعَرض، مانند سياهى انتزاع مىنتيجه كالم آن

 رود.ماهيت هست و به مالك لغيره بودن، ماهيت به شمار نمى

 گردد.برمى« الوجود الّناعت»به « عنه»ضمير  * قوله: العن نفس المفهوم المنتزع عنه؛

صفتى كه جسم قبل از عروض سياهى بدان متصف است  * قوله: بل عن صفٍة يتّصف بها الجسم؛

 دارد.، آن را بر مىهمان عدم سياهى است كه وجود سياهى

صفت عدم سياهى، خارج از جسم است. لذا گاهى جسم، سياه است و گاهى  * قوله: خارجٍة عن ذاته؛

 غير سياه.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . مراد از وجود لغيره چيست؟ توضيح دهيد؟1
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 . دليل بر تحقق وجود لغيره چيست؟2

 هستند چيست؟ . معناى اين كه اعراض از شئون وجود جواهر3

 شود؟. چرا از وجودات نعتى ماهيت انتزاع نمى4

 انقسام وجود به ذهنى و خارجىمرحله سوم

 

 فى انقسام الوجود إلى ذهنٍى وخارجٍى

 باشندوجود ذهنى ماهّيات، مالك علم ما به خارج مى

 متن

 اء.المعروف من مذهب الحكماء أّن لهذه الماهيات ... وهو علمنا بماهّيات األشي

 ترجمه

نزد حكما، معروف است كه ماهياتى كه در خارج، موجود هستند و آثار خارجى بر آنها مترتب 

شود، بلكه آثار شود، وجود ديگرى هم دارند كه در آن وجود، آثار خارجى بر آنها مترتب نمىمى

يم و همان علم نامگردد. و اين وجود همان است كه ما آن را وجود ذهنى مىديگرى برآنها مترتب مى

 ما به ماهيات اشياء است.

 شرح

يكى از مسائلى كه از دير باز مورد بحث فالسفه بوده است، اين است كه چه چيز مالك علم ما به 

گيرد. در اين زمينه شود. به عبارت ديگر كشف حقايق براى بشر چگونه صورت مىجهان خارج مى

ترين آنها بين فالسفه شود. معروفبه آنها اشاره مىنظريات گوناگونى ابراز شده است كه متعاقباا 

شوند به وجود گونه كه ماهيات در خارج، موجود مىعبارت است از تحقق ماهيات در ذهن بشر. همان

 شوند به وجود ذهنى؛ با اين تفاوت كه وجود ماهيات در خارج همراه باخارجى، در ذهن موجود مى

ن همراه با آثار ذهنى است. بر اين اساس، ماهيات دو ظرف آثار خارجى است و وجود آنها در ذه

 تحقق دارند: يكى خارج و ديگرى ذهن.

باشد و به عبارت ديگر وجود تحقق ذهنى ماهيات، مالك علم ما به ماهيات و به جهان خارج مى

جا به موجودات خارجى همچون گردد. بشر از آنماهيات در ذهن، پل عبور ما به جهان خارج مى

شود كه ماهيات اينها در ظرف ذهن همچون ظرف خارج، مين و آسمان و درخت و سنگ، آگاه مىز

دهد و گردد. تحقق ماهيات موجود خارجى در ذهِن ما، هم علم ما به ماهيات را تشكيل مىموجود مى

شود به جهان خارج از ذهن خودش؛ و علم او به خارج را تشكيل هم پل عبور شخص عالم مى

 دهد.مى

گذارى شده است. اين نام« وجود ذهنى»وگو درباره وجود ماهيات در ذهن به نام بحث بحث و گفت

بحث گرچه تحت اين عنوان در كلمات قدماِى حكما تا قبل از فخر رازى و خواجه طوسى مطرح 
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نبوده است، ولى كم و بيش در خالل كتب حكما موجود بوده است. اولين كسى كه اين بحث را تحت 

 است.بوده تجريد و خواجه طوسى در مباحث المشرقّيه است، فخر رازى درعنوان منعقد كرده اين

سپس در كلمات متأخرين، اين بحث جاى خود را در مباحث وجود باز كرده و پيرامون آن، مطالب 

كه بحث با آن -اندكه اين بحث را ذيل مباحث وجود مطرح كردهفراوانى گفته شده است. دليل اين

اين بوده است كه  -وجود ذهنى را كه مربوط به علم و شناخت است، بايد در كيف نفسانى مطرح كرد

شود. لذا بحث وجود ذهنى در قلمرو وجود به تقسيم اولى به وجود خارجى و وجود ذهنى تقسيم مى

جود گيرد. و به همين جهت، بحث آن را در ذيل مباحث ومباحث وجود و تقسيمات اوليه آن قرار مى

 اند.آورده

گويى به شبهات كه پيوسته با نقد و ايرادهاى خود، عامل سعى و تالِش فالسفه در پاسخ -متكلمان

اند. از جمله آن ايرادات اين است اى وارد نمودهدر باب وجود ذهنى هم ايرادات قابل مالحظه -اندبوده

 آيندكه اگر ماهياِت اشياء، در ذهن ما پديد مى

ارى كه ماهيات در خارج دارند، مانند سوزندگى براى آتش و سردى براى يخ، در ذهن ما بايد همان آث

هم داشته باشند؛ در حالى كه ندارند. از سوى ديگر، اجتماع ماهيت حار و ماهيت بارد در يك ظرف به 

 نام ذهن اجتماع متضادين است، و اين امر محالى است.

 در اين باب نظريات ديگرى مطرح گردد، مانند نظريه اين اشكاالت و امثال آن موجب شده است كه

 شود.شاء الّله متعاقباا نقل مىكه إن إضافه يا اْشباح

 نظريه اضافه

 متن

 وأنكر الوجوَد الذهنّى قوم، َفَذَهَب ... من الّنفس إلى المعلوم الخارجّى.

 ترجمه

كه علم، نوعى اضافه است ميان نفس و اند جماعتى، وجود ذهنى ماهيات را انكار كرده، قائل شده

 معلوم خارجى.

 شرح

آورده، ولى قبل  مباحث المشرقيه گرچه معروف است كه نظريه اضافه را براى اولين بار فخر رازى در

جا كه فخر رازى، مطرح كرده است. و از آن« تعّلق»از او، نظريه اضافه را ابوالحسن اشعرى با عنوان 

كرده است، نظر او را سامان داده، و تحت ريات ابوالحسن اشعرى را توجيه مىاشعرى مذهب بوده و نظ

 عنوان اضافه به نام خود مطرح نموده است.

مطرح است اين است كه علم عبارت است از اضافه بين عالم و معلوم  مباحث المشرقيه آنچه در

رجى، كه سخن نادرستى ذهنى، كه سخن قابل فهم و قابل توجيهى است؛ نه بين عالم و معلوم خا

 است. اگر فخر رازى همه جا اين نظريه را داشته باشد
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كه ايراداتى كه به نظريه اضافه وارد است بر نظر ايشان وارد نخواهد بود. مگر يك اشكال وآن اين

كه با برد و اين عالوه بر آنتعريف علم، به نسبت ميان عالم و معلوم، علم را داخل در مقوله اضافه مى

ظر مشهور فالسفه در باب علم تغاير دارد نفِس نسبت، با معلوم خارجى هم تباين ماهوى خواهد ن

 داشت و علم خارج را نشان نخواهد داد زيرا معلوم خارجى چيزى غير از نسبت است.

آيد، اى ميان او و معلوم خارجى پديد مىدر هر حال، كسانى كه معتقدند علم انسان به واسطه اضافه

 شود.زودى به آنها اشاره مىاند كه بهجواب قرار گرفتهبل دو اشكاِل بىدر مقا

 نظريه اشباح

 متن

 أّن ... التمثال مع مباينتهما ماهّية. -وُنِسَب إلى القدماء -وذهب بعُضهم

 ترجمه

 كه به هنگام علم به اشياء، آنچه در ذهن ما -اين نظريه به قدما منسوب است -اندبعضى معتقد بوده

كند، مانند شود )خود ماهيات آنها نيست، بلكه( اشباحى است كه از آنها حكايت مىحاصل مى

ديگر مباين كند. در حالى كه ماهيت حاكى و محكى با يكحكايتى كه عكس، از صاحب عكس مى

 هستند.

 شرح

 اى است كه كم و بيش امروز در بحث شناخت و ماهيت علمنظريه اشباح نظريه

 فلسفه غرب مورد توجه هست. اين نظريه به قدما نيز نسبت داده شده است.خصوصاا در 

شود عين معلوم خارجى نيست بلكه نمود ناقصى از گويد آنچه در ذهن حاصل مىنظريه اشباح مى

 اوست و صورت ذهنى با معلوم خارجى مباينت ماهوى دارد.

آيند حكايت شباحى كه در ذهن ما مىدر نظريه اشباح، انشعابى هم وجود دارد. جمعى معتقدند كه ا

كند. در عين حال كه از نظر ماهيت، كنند، مانند حكايتى كه عكس از صاحب خود مىاز خارج مى

كه خود او كند؛ زيرا عكس انسان مثالا ساكن است با آناين شبح ذهنى با موجود خارجى تفاوت مى

 هاى ديگر.كه خود او هست يا تفاوتمتحرك است، و نيز عكس انسان، حيوان ناطق نيست با آن

 كنند.جمع ديگرى مانند قول بعد معتقدند كه اشباِح موجود در ذهن، حتى حكايت از خارج هم نمى

وجه مشترك هر دو قول آن است كه در هر دو صورت، شبح ذهنى از نظر ماهيت با موجود خارجى 

؛ زيرا در نظريه اضافه آنچه نزد عالم متفاوت است. و همين نكته، فرق بين نظريه اضافه و شبح است

شود دقيقاا عين معلوم خارجى است، بر خالف نظريه شبح. بر اساس اين نظريه آنچه در حاصل مى

 شود، نمود ناقصى است از آنچه در بيرون وجود دارد، و از نظر ماهيت متفاوت.ذهن ما موجود مى

 ها در مسئله علمو سوفسطائى هاآليستبر اساس نظريه َشَبح نقد و ايرادهاى ايده
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گويند: علم ما از طريق حواس حاصل گيرد. آنها مىاى مىو عدم انطباق ذهنيات ما با خارج، جان تازه

دارند. در حالى كه اگر كنند. لذا در تطابق علوم ما با خارج ترديد روا مىشود، و حواس خطا مىمى

كه شود؛ كسى كه گرسنه است به جاى آنمتزلزل مىعلوم ما با خارج، مطابق نباشند، اساس زندگى 

كه سراغ آب برود به سراغ نان رود و كسى كه تشنه است به جاى آنسراغ نان برود، سراغ آب مى

كند و هكذا. و به طور كلى نظام زندگى رود. ظلمت را به جاى نور و نور را به جاى ظلمت طلب مىمى

ماهيات خارجى در ذهن؛ زيرا بنابراين نظريه، علوم ما همه و  خورد. بر خالف قول به وجودبه هم مى

همه عبارت از تحقِق ذهنى همان ماهياتى است كه در خارج هستند و وجوِد ذهنى ماهيات، با 

كنند و ماهيات در ذهن پل عبور ميان شخص عالم به ماهياِت موجود در خارج، هيچ تفاوتى نمى

 گردد.جهان خارج مى

كند ارزش واقع نمايى علم را كه نحوه تحقق علم را بيان مىهنِى ماهيات عالوه بر آنلذا بحث وجود ذ

باشند و از نظر هاى ما برگرفته از خارج و مطابق با خارج مىدهد. بنابر اين نظريه، دانستهنيز نشان مى

باين با حقايق انطباق، هيچ تفاوت ماهوى ندارند؛ بر خالف نظريه َشَبح، كه ذهنّيات ما را ماهيتا م

كه حاكى از خارج باشند يا نباشند. از اين جهت، اعتبار علم از نظر واقع نمايى داند؛ خواه آنخارج مى

 شود.رود و صحت انطباق ذهنيات ما با خارج، مخدوش مىو كشف از خارج، زير سؤال مى

 نظريه دوم اشباح

 متن

 راه خضرة آثار الُحمرِة دائماا.و قال آخرون باأَلشباح مع المباينة وعدم ... ما ي

 ترجمه

پذيرند كه ذهنيات ما عالوه بر تباينى كه با ماهيات جمع ديگرى نظريه اشباح را با اين تفصيل مى

 كند، لكن خطاىكنند. لذا نفس، پيوسته خطا مىخارجى دارند، حكايت از آنها هم نمى

كه اگر فرض شود كه انسان قرمز را دايماا نانآورد. چمنّظمى كه اختالل در حيات انسان به وجود نمى

 كند.ء سبز، مترتب مىبيند و آثار قرمزى را دايماا بر آن شىسبز مى

 شرح

ها بسيار كم است. اين نظريه عالوه بر اعتقاد به تباين ذهنيات فاصله اين ديدگاه با نظريه سوفسطائى

كنند. به عبارت ديگر يت از خارج هم نمىما با آنچه در خارج است معتقد است كه ذهنيات ما حكا

 علوم ما هيچ واقع نمايى ندارند.

دهند. و چون به اينها اشكال بدين سان، علوم ما ارزش واقع نمايى خود را به طور كلى از دست مى

شود كه اگر ُصَور ذهنى ما حاكى از خارج نيستند. بايستى نظم جامعه مختل شود، در پاسخ مى

گردد. خطاى ذهن يك خطاى منظم و دايمى است اختالل در نظم جامعه پديدار نمىگويند: چون مى

ء بيند، لكن دايماا آثار قرمزى را برخالف آنچه ديده، بر آن شىكه انسانى قرمز را دايماا سبز مىمثل آن
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د(. و سبز، مترتب بداند )در حالى كه بايد آثار سبزى را بر آن شيئى كه سبز پنداشته است، مترتب كن

 آورد.چون اين ترتيب اثر، ولو به خطا، دايمى و منظم است اختاللى در نظم جامعه پديد نمى

اشكال اين قول اين است كه اوالا اشباح ذهنى با موجودات خارجى، انطباق ندارند بلكه به دليل عدم 

باشد؛ زيرا ذهن غلط مىرو اين نظريه، حكايتگرى آنها از بيرون ذهن تباين ماهوى با آنها دارند، از اين

آينه خارج است و بايد با خارج منطبق باشد. ثانياا برخالف وجدان و فطرت آدمى است كه گفته شود، 

بيند و عالوه بر اين خطا، خطاى ديگرى هم به طور دايمى مرتكب انسان پيوسته قرمز را سبز مى

كند. بر اين را سبز ديده مترتب مى كه آثار قرمزى را بر چيزى كه دائم به خطا آنشود و آن اينمى

بيند و آسمان را زمين، و روز را شب. در ميان اقوال موجود در باب اساس آدمى دايماا آب را آتش مى

 تر است.علم، اين قول از همه اقوال سخيف

 دليل اول بر وجود ذهنى ماهيات

 متن

 «.الّذهن»سّميه والبرهان على ثبوت الوجود الّذهنى ... آثاره الخارجّية ون

 ترجمه

كنيم امورى را به وصف كليت و صرافت كه برهان بر وجود ذهنى ماهيات اين است كه: ما تصور مى

كنيم بر اين امور به كليت و صرافت. و ترديدى در خارج هستند، مانند انسان و فرس، و حكم مى

 كنيم.ورات حكم به ثبوت مىنيست كه تصورات ما ثبوتى در ظرف وجدان ما دارند و ما بر اين متص

شود كه آنها موجودند به وجود خاصى. و چون آنها به وصف كليت و صرافت در خارج پس معلوم مى

زيرا آنچه در خارج است شخصى است )نه كلى( و مختلط )با ضمايم و عوارض نه صرف و  -نيستند

مترتب نيست، موجودند. و  پس آنها در ظرف ديگرى كه آثار خارج در آن ظرف بر آنها -خالص( است

 ناميم.ما آن ظرف را ذهن مى

 شرح

يكى از براهينى كه بر وجود ماهيات در موطن ديگرى به نام ذهن، اقامه شده، وجود ماهيت كلى و 

را دو دليل جداگانه قرار داده، « صرافت»و « كليت» منظومه ماهيت ِصرف است. محقق سبزوارى در

 است.حسب ظاهر اين دو را در يك دليل خالصه نموده ولى مؤلف حكيم رحمه الله بر

مقصود از كليت، كلى عقلى است. آنچه در ظرف خارج، وجود دارد شخصى و جزئى است، مانند زيد و 

توانيم او را تصور كنيم. معلوم شود. در حالى كه ما مىدر خارج يافت نمى« انساِن كلى»عمرو و بكر. 

كه شود كه ماهيات عالوه بر آنم ذهن، وجود دارد. و نيز معلوم مىشود كه در ظرف ديگرى به نامى

شوند تحقق شوند در ذهن هم به نحو كليت موجود مىدر خارج به وصف جزئيت و شخصيت يافت مى

 دهد و مطلوب ما در اين بحث، همين است.ماهيات در ذهن، همان علم ما به خارج را تشكيل مى

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

79 

 

ت به نحو صرافت است. آنچه از ماهيات در خارج، وجود دارند قريب به بيان فوق، تحقق ماهي

كنيم كه همراه با زمان و هاى مختلِط با عوارض و ضمايم هستند. مثالا بياض را مالحظه مىماهيت

شود؛ يعنى مكان و موضوع و ماده خود هست. در خارج، بياض در ضمن پنبه و گچ و برف يافت مى

را كه آميخته با عوارض و ضمائم خارجى نباشد را  «بياِض ِصْرف» همراه با موضوعات مختلف، لكن

توانيم البياض را به نحو ِصرف و خلوص تصور كنيم. توان در خارج پيدا نمود. در حالى كه ما مىنمى

 شود كه آن در ظرف ديگرى غير از ظرف خارج به نام ظرف ذهن، موجود است.جا معلوم مىاز اين

 دليل دوم

 متن

 اا نتصّور امورا عدمّية غير موجودة ... الخارجّى ألّنها معدومة فيه ففى الّذهن.وأيض

 ترجمه

كنيم امور عدمى را كه در خارج، موجود نيستند، مانند عدم مطلق، معدوم چنين ما تصور مىو هم

متصفند، مطلق، اجتماع نقيضين و ساير ُمحاالت. پس اينها ثبوتى نزد ما دارند؛ چون به احكام ثبوتى 

مانند تمّيز اينها از غير خودشان و حضورشان پس از غيبتشان و احكامى ديگر. و چون اين ثبوت در 

 باشد.پس در ذهن مى -زيرا در خارج معدومند -خارج نيست

 شرح

آورند تصور معدومات است. و معدومات دليل دومى كه مؤلف حكيم رحمه الله بر وجود ذهنى مى

كه پس به هنگام تصور، در ظرف ديگرى به نام ذهن، موجودند. و به دليل آن -چون در خارج نيستند

گوييم: شوند. مثالا مىدر ذهن موجود هستند به احكام ثبوتى، مانند تمايز يكى از ديگرى، متصف مى

گوييم: مفهوم شريك البارى كه از مفاهيم ممتنعه اجتماع ضدين متمايز ازاجتماع نقيضين است، يا مى

 رج هست پس ازدر خا

هاى ثبوتى است، و نياز به وجود كه نبوده است در نزد من حضور پيدا كرده است. و اينها حكمآن

 گيريم كه در ذهن، موجود است.موضوع دارد. و از آن نظر كه موضوعشان در خارج نيست نتيجه مى

ست؛ زيرا وقتى ماهيِت اين دو دليل، در عين اثبات وجود ذهنى براى ماهيات، رد نظريه اضافه نيز ه

كلى و ماهيِت ِصرف كه در خارج، وجود ندارند يا مفهومى كه در خارج، معدوم است تصور شد، چگونه 

اى در خارج ممكن است كه ميان عالم و معدوم خارجى، اضافه برقرار شود، در حالى كه طرف اضافه

 نيست تا به وسيله آن اضافه محقق شود.

شود، و گاهى مطلق، عدم مقيد مانند عدم و معدوم گاهى مقيد، تصور مىالزم به ذكر است كه عدم 

اى اضافه نشود )يعنى العدم اليهزيد و عدم عمرو، در مقابل عدم مطلق؛ يعنى عدمى كه به مضاف

هاى معينى هستند الكّلى(. و معدوم مقيد، مانند شريك البارى و اجتماع ضدين و نقيضين، كه معدوم

 شود )يعنى المعدوم الكّلى(.مطلق، كه به موضوع و قيدى مقيد نمىدر مقابل معدوم 
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 وجود ذهنى ماهيات، آثار خارجى ندارد

 متن

 وال نرتاب أّن جميع ما نعقله من سنٍخ واحد ... غير آثارها الخارجّية الخاّصة.

 ترجمه

م كه ماهيات گيريكنيم همه از سنخ واحد هستند. نتيجه مىترديدى نيست كه آنچه ما تعقل مى

طور كه وجودى در خارج داشته و آثارى بر آنها مترتب است، وجود ديگرى در ذهن دارند كه همان

 آثار خارجى بر آنها مترتب نيست؛ گرچه آثار وجود ذهنى بر آنها مترتب است.

 شرح

 قسمت اول اين فقره در مقام پاسخ به يك اشكال مقدر است. گويا مستشكل

ى كه شما آورديد )كه عبارت بود از تصور ماهيت كلى و صرف و تصور عدم و هايگويد: مثالمى

كند، اما ها كه وجود خارجى ندارند و صرفاا در ذهن موجودند ثابت مىمعدوم( ادعا را در حد اين مثال

 خواهيد وجود ذهنى را براى همه ماهيات اثبات كنيد.هاست. شما مىتر از اين مثالادعاى شما وسيع

چه ماهيات و مفاهيمى كه  «وال نرتاب َأّن جميع ما نعقله من سنخ واحٍد» گويد:در پاسخ مى مؤلف

هاى فوق و چه آنها كه وجود خارجى دارند، همه و همه از سنخ وجود خارجى ندارند، مانند مثال

سان هستند. پس، ادعاى ما به نحو كلى كه ممكن است تصور شوند همه يكواحد هستند و در اين

 شود.اثبات مى

كه ماهيات، وجود ديگرى عالوه بر وجود خارجى اثبات نكته ديگرى كه به منزله نتيجه بحث است اين

دارند كه در آن ظرف وجودى آثار خارجى را با خود ندارند؛ گرچه آثار وجود ذهنى را با خود دارند. 

شود، كه اين يت و صرافت مىمثالا انسان در ذهن متصف به آثار خاص به خود، از قبيل كليت و نوع

توان توان يافت. متقابالا براى ماهيت در خارج، آثارى وجود دارد كه در ذهن نمىآثار را در خارج نمى

آن را يافت، مانند سوزندگى براى آتش و برودت براى يخ. و اين دوگانگى آثار به دليل دوگانگى وجود 

 اين ماهيات است.

سان است، پس بايد در هر دو جا آثار در دوظرف خارج و ذهن يكاگر اشكال شود كه اگر ماهيت 

گوييم: ماهيت من حيث هى هى كه منشأ آثار نيست؛ زيرا امر يكسانى داشته باشد. در جواب مى

اعتبارى است، و امر اعتبارى منشائيت براى آثار ندارد، بلكه ماهيت موجود، منشأ آثار است. در واقع، 

ت است نه ماهيت من حيث هى هى، و چون وجود ماهيت يك بار خارجى است آثار از آِن وجود ماهي

 شود.ديگر بار ذهنى، بر اساس دوگانگى وجود، آثارش مختلف مى

 رد نظريه اضافه

 متن

 ولو كان هذا الذى نعقله من األشياء ... والمعدوم ولم يتحقق خطأ فى علم.
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 ترجمه

ز باشد كه در خارج هست )به عين وجود و آثار آن(، كنيم عين همان چياگر ماهياتى كه تعقل مى

گويد، هرگز تعقل آنچه در خارج نيست، مانند عدم و معدوم، ممكن نخواهد كه قائل به اضافه مىچنان

 بود و خطاى در علم هم معنا نخواهد داشت.

 شرح

نه وجوِد ماهيت در اى ميان عالم و معلوم خارجى؛ گويد: علم عبارت است از اضافهقائل به اضافه مى

ذهن. بر اين نظريه دو اشكال وارد است: اوالا اگر چيزى وجود خارجى نداشت اضافه ميان شخص و 

آن چيز برقرار نخواهد گشت، طبعاا علم هم به آن تعلق نخواهد گرفت. مانند مفهوم عدم و معدوم، 

 اجتماع ضدين، اجتماع نقيضين و بسيارى از امورات ذهنى.

اى بين شخص ى در علم هم هرگز رخ نخواهد داد؛ زيرا هر جا علمى حاصل شود اضافهو ثانياا خطا

ء معلوم خارجى حاصل خواهد بود و پيوسته بين عالم و معلوم نسبت و اضافه وجود خواهد عالم و شى

داشت. پس، در باب علم موردى پيدا نخواهد شد كه اضافه بين عالم و معلوم برقرار نگردد. بنابراين، 

قوع خطا در علم، منتفى خواهد بود زيرا علم در جايى محقق خواهد بود كه معلوم در خارج وجود و

اى ميان عالم و معلوم خارجى برقرار گردد و چون معلوم در خارج موجود باشد و داشته باشد و اضافه

ان در علوم كه خطاى فراواضافه ميان او و عالم بر قرار گردد خطاى در علم رخ نخواهد داد؛ با آن

 وجود دارد.

 رد نظريه شبح

 متن

 ولو كان الموجود فى الذهن شبحاا لألمر ... َتوّقف العلم بالمحكّى على الحكاية.

 ترجمه

اگر آنچه كه موجود در ذهن است شبح موجود خارجى بوده و نسبتش به آن )يعنى به موجود 

ت ذهنى و معلوم خارجى از خارجى( نسبت عكس به صاحب عكس باشد، عينيت ماهوى بين صور

كه علوم ما همه جهل خواهند بود. مضافاا به بين خواهد رفت. و سفسطه رخ خواهد نمود، به جهت آن

كه فعليت انتقال از حاكى )شبح ذهنى( به محكى )موجود خارجى( توقف دارد بر سبق علم به اين

ى، توقف دارد بر حكايت محكى )موجود خارجى(، در حالى كه فرض بر آن است كه علم به محك

 حاكى از آن.

 شرح

المشبه »نويسد: مى معجم الوسيط دهد.رنگى از يك چيز است كه خوب او را نشان نمىشبه، نماد كم

 «.ء ِظّله و خيالهما بدا لك شخصه من ُبعد و شبه الشى
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است. شود تصوير كم رنگى از خارج انديشد كه آنچه در ذهن حاصل مىقائل به شبح چنين مى

شباهت صورت ذهنى با خارج همانند شباهت عكس جامد نسبت به صاحب عكس كه زنده و متحرك 

 باشد.هست، مى

ديگر باشند، اما از جهات بسيارى هم از يكگرچه عكس و صاحبش از بسيارى از جهات، شبيه هم مى

ت و صاحب كه عكس، صامت است و صاحب عكس گوياست يا عكس، جامد اساند. مانند آنبيگانه

روح است و صاحب آن با روح در هر حال عكس همه چيز صاحب خود را عكس، متحرك يا عكس بى

 دهد.نشان نمى

 حال اگر قرار باشد موجود در ذهن تمام گوياى خارج نباشد عينيت ذهن و خارج

ل بوده و كه علوم ذهنى ما خارج را نشان نخواهند داد علوم ما جهاز بين خواهد رفت. و به دليل آن

 سفسطه و دروغ نمايى ذهن از خارج پيش خواهد آمد.

كه اگر حقيقتاا آن اشباح ذهنى از خارج حكايت كنند اشكال ديگرى كه همان دْور باشد مضافاا به اين

ُرخ خواهد نمود؛ زيرا انتقال از حاكى به َمحكى، متوقف بر سبق علم به َمحكى است؛ زيرا اگر انسان، 

تواند كه انسان را به مجهول مطلق برساند. پس بايد محكى را ته باشد حاكى نمىعلم به محكى نداش

بشناسد تا حاكى بتواند از آن حكايت كند، در حالى كه طبق فرض، علم به محكى متوقف بر حكايت 

شوند و اينها حاكى از اوست؛ زيرا فرض بر آن است كه اين اشباح، اسباب حصول علم براى ما مى

كه حكايت حاكى از محكى، متوقف بر علم به محكى و رسانند. نتيجه اينرا به خارج مى هستند كه ما

 علم به محكى، متوقف است به حصوِل حكايت حاكى از آن. و اين، همان دوِر محال است.

جا ممكن است ايراد شود كه همين اشكال در صورتى كه ما قائل به حصول ماهيات در ذهن دراين

باشند، در حالى كه حكايت از جا هم ماهيات، حاكى از خارج مىت؛ زيرا در آنهم باشيم وارد اس

خارج اگر متوقف بر علم به خارج باشد و از طرف ديگر علم به خارج هم به سبب اين حكايت حاصل 

 شود، اين خود دور است و محال.

ويند مطلب از اين گطور كه مشهور مىتوان گفت كه: بنابر حصول ماهيات در ذهن، آندر پاسخ مى

يابيم و گاهى آن را به وجود خارجى در قرار هست كه ما ماهيت را گاهى به وجود ذهنى در ذهن مى

يابيم. در حقيقت يك ماهيت است به دو نوع وجود. دو ماهيت نيست، كه يكى حاكى باشد و خارج مى

نه خود ماهيت » ديگرى محكى. اين وجود ماهيت ذهنى است كه ما را به وجود ماهيت خارجى

 كند.منتقل مى« خارجى

گيريم براى تقريب ذهن است و اين اصطالح يك و اگر در باب علم از اصطالح حاكى و محكى كمك مى

رود. و در حقيقت، وجوِد ماهيت در ذهن، ما را به وجود ماهيت در خارج تعبير عرفى به شمار مى

 دهد.سوق مى
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شود كه علم ن اشكال خدشه وارد كرد؛ زيرا دور در جايى مطرح مىتوان در اصل ايكه مىمضافاا به اين

به محكى متوقف بر علم به حكايت و علم به حكايت متوقف بر علم به محكٌى باشد. اما در باب علم 

گرچه علم به حكايت حاكى متوقف بر علم به محكى هست، اما علم به محكى متوقف بر علم به 

ود حاكى و نفس حكايت است نه علم به آن. بنابراين اساساا دور حكايت نيست، بلكه متوقف بر وج

 شود.مطرح نمى

 جوابى ديگر از نظريه دوم شبح

 متن

 ولو كان كُل علٍم ُمخطئاا فى الكشف عّما ... نقيضه وهو كون بعض العلم مصيباا.

 ترجمه

يگر تناقض رخ آيد. و از سويى داگر علم، پيوسته در كشف حقايق، خطا كند سفسطه پيش مى

موجب آن است كه كليت همين سخن هم خطا بوده مفادش « خطا بودن هر علم»نمايد؛ زيرا مى

 دروغ باشد. ناگزير نقيضش كه بعضى از علوم، صحيح است صادق خواهد بود.

 شرح

گويند علوم ذهنى ما مباين با حقايق خارجى هستند حال خواه قائل به شبح باشند يا كسانى كه مى

كه هيچ حقيقت علمى را نخواهند توانست مطابق رو هستند: يكى اينند با دو مشكل عمده روبهنباش

 با واقعيت خارجى دانسته آن را صحيح بدانند.

كه همه علوم آنها جهل بوده، سفسطه و پوچ گرايى بر انديشه بشر به جاى باورهاى صحيح، نتيجه آن

مين و آتش را يخ خواهند ديد؛ چون براى هيچ يك از حاكم خواهد گشت. سفيد را سياه و آسمان را ز

اين ماهيات، معانى مطابق با خارج معتقد نخواهند بود و ماهيات ذهنى، واقعيات مشخص خارجى را 

 نشان نخواهند داد.

مشكل ديگر ايشان اين است كه ادعاى كلى آنها كه )هيچ علمى كاشفيت از خارج ندارد( ناصحيح 

 اين ادعا كليت داشته و صحيح باشد كليتش،خواهد بود؛ زيرا اگر 

شامل خودش هم خواهد شد و ناگزير خودش كاذب خواهد بود. وقتى مفاد اّدعاى فوق، كاذب بود 

اى از علوم ما پاره»كه نقيضش كه موجبه جزئيه هست صادق خواهد بود، كه عبارت باشد از اين

 ت علوم با خارج را طرد خواهد نمود.و اين جمله صادقه، ادعاى عدم مطابق«. صحيح و صادقند

 باشدحصول علم، به سبب تحقق وجوِد ذهنِى ماهيات، مى

 متن

 فقد تحّصل أّن للماهّيات وجودا ذهنّيا ... إلى خارجّى وذهنّى.

 ترجمه
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طور كه روشن شد كه ماهيات، وجودى ذهنى دارند كه در آن نشئه، آثار خارجى را ندارند، همان

شود كه موجود، خارج دارند كه بر آنها آثار خارجى مترتب است. و نيز روشن مى وجودى هم در

 شود به خارجى و ذهنى.تقسيم مى

 شرح

كرد، مانند در اين فقره پس از ابطال نظرات مختلفى كه نحوه تحقق علم انسان به خارج را توجيه مى

گردد كه علم مباحث گذشته آشكار مى گويد: ازپردازد و مىگيرى مىنظريه اضافه و شَبح، به نتيجه

 گونه كه در خارج موجودند.عبارت است از تحقق ماهيات در ذهن ما، همان

گويد: كند و مىاز سوى ديگر به جهت قرار دادن بحث وجود ذهنى در ميان مباحث وجود، اشاره مى

ت كه موجود به تقسيم كه بحث وجود ذهنى را در ميان مباحث وجود، قرار داديم دليل آن اين اساين

شود به موجود خارجى و موجود ذهنى. پس بايد اين بحث وجود ذهنى در خالل اولى منقسم مى

مباحث وجود مطرح باشد؛ گرچه از جهتى ديگر تناسب دارد كه در َكيف نفسانى در مبحث َمقوالت 

 َعَرضى مطرح شود، چون علم، چگونگى و حالتى براى نفس است.

 اى نيستندخل در هيچ مقولهماهيات ذهنى، دا

 متن

 وقد تبّين بما مّر أمور: األمر األّول: ... على المسامحة تسهيال للّتعليم.

 ترجمه

 شود:از آنچه گذشت مطالبى آشكار مى

اى از سلسله مقوالتى كه درخارج، تحت آن كه ماهيات ذهنى، داخل تحت هيچ مقولهمطلب اول: اين

د؛ زيرا بهره اين ماهيات ذهنى از مقوله در حد برخوردارى از مفهوم مقوله شوناند، نمىمندرج بوده

است )نه حقيقت آن(. پس انسان ذهنى گرچه جوهر و جسم و نامى و حساس و متحرك باالرادة و 

هست )يعنى مصداق « موجود الفى موضوع»ناطق هست، اما نه به عنوان يك مصداق از ماهيتى كه 

هست و هكذا در ساير « صاحب ابعاد ثالثه»كه چون مفهوم جسم را دارد نجوهر( و نه به عنوان اي

اجزاى انسان. پس براى انسان ذهنى بيش از مفاهيم اجناس و فصول كه در تعريف آن آورده 

 چيزى نيست. و مقصود ما از آثار، كماالت اولى و ثانوى است. -آن هم بدون آثار آن -شوندمى

كه آثار خارجى بر آن ماهيت مترتب باشد؛ تحت مقوله باشد، مگر آنمعنا ندارد كه ماهيتى داخل 

اى بر يك ماهيت اگر براى داخل كردن او تحت آن مقوله كافى باشد، وگرنه ِصرف انطباق مفهوم مقوله

گردد؛ خود لفظ مقوله داخل در مقوله خواهد بود، چون خود مقوله برخودش به حمل اولى حمل مى

مقوله، فردى و مصداقى از مقوله باشد )در حالى كه نيست(. و اين همان چيزى بايست لفظ طبعاا مى

 گويند: جوهر ذهنى، جوهر است به حمل اولى و نه به حمل شايع.است كه مى
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اند اين بينيم كه منطقيون، افراد و مصاديق مقوله را به خارجى و ذهنى تقسيم نمودهبنابراين اگر مى

 است.و مبنى بر مسامحه بودهتقسيم، جهت تعليم متعلمان 

 شرح

اى كه شود اين است كه ماهيات ذهنى زير پوشش مقولهاى كه از مطالب گذشته روشن مىاولين نكته

اى كه در خارج، داخل در تحت آيند. برخوردارى آنها از مقولهدر خارج، زير پوشش آن بودند، در نمى

كند. مثالا وقتى ماهيت انسان را تصور تجاوز نمىاويند، صرفاا در حد مفهوم مقوله بوده و از آن 

انسان عبارت است از جوهر و جسم نامى و »گوييم: آوريم و مىكنيم و براى او اجزاى حدى مىمى

ماهيت انسان در ذهن حقيقتاا يك فرد از افراد جوهر نيست؛ زيرا « حساس و متحرك باالراده و ناطق

يافت شود؛ ماهيت ذهنى « الفى موضوع»ز ذهن( يافت شد جوهر آن است كه وقتى درخارج )خارج ا

چنين ماهيت انسان در ذهن را متصف كه بيرون از ذهن نيست تا مصداق و فرد جوهر باشد. هم

كه ماهيت انسان در كه جسم نامى است؛ يعنى مفهوم جسميت و نمو را دارد، نه اينكنيم به اينمى

چنين ست و نمو را كه ويژگى نباتات است، داشته باشد. همذهن هم ابعاد ثالثه را كه ويژگى جسم ا

 گوييم:وقتى مى

تحرك باالراده جزء ماهيت انسان است؛ يعنى مفهوم حركت را دارد نه خود حركت را. و هكذا بقيه 

شوند در حد مفاهيم براى او ثابتند، نه حقيقت و مصداق اجزايى كه در تعريف براى انسان آورده مى

 آنها.

بودن يك ماهيت، تحت يك مقوله مشروط به وجود خارجى آن ماهيت است و سپس ترتب آثار داخل 

يعنى نه موجود در  -آن ماهيت در ظرف خارج. و چون ماهيات ذهنى، واجد اين دو شرط نيستند

اى كه در لذا در ذهن به طور حقيقى از مصاديق مقوله -خارجند و نه آثار خارج بر آنها مترتب است

 آيند.حت آن هستند، به شمار نمىخارج، ت

 كه -و اگر عنوان جوهريت را مثالا به ماهيتى كه در خارج، جوهر است بر آن ماهيت

ايم؛ نه كنيم فقط عنوان و مفهوم جوهر را بر آن اطالق كردهاطالق مى -در ذهن وجود پيدا كرده

 آيد.ديقش به شمار مىكه آن حقيقتاا جوهر بوده فردى از افراد جوهر و مصداقى از مصاآن

كه حمل اولى گوييم جوهر ذهنى، جوهر است به حمل اولى، نه به حمل شايع. توضيح اينلذا مى

خواهيم بگوييم مفهوم محمول همان مفهوم حمل مفهوم بر خودش هست. در اين نوع حمل مى

، خودش موضوع است و هيچ تغاير مفهومى ميان موضوع و محمول نيست و چون هر مفهومى خودش

هست، مفهوم جوهر در ذهن جوهر است نه چيز ديگر. لذا انسانى كه جوهريت او در ذهن جوهريت 

مفهومى است نه مصداقى، جوهر است به حمل اولى. اما اگر بخواهى انسان را حقيقتاا جوهر بيابى و 

ايد او را به خارج برخوردارى او را از جوهريت، نه در حد مفهوم بلكه در حد واقعّيت مصداقى بيابى، ب

از ذهن منتقل كنى. و به عبارت ديگر بايد او را به حمل شايع كه حمل مصداقى است )و پاى وجود 
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كند( مالحظه كنى و او را در خارج، مصداق جوهر در ميان است و از مرز حمل مفهومى تجاوز مى

 بيابى.

كه مالك حمل  -صاديق ماهيت راشود كه اگر منطقيون افراد و مجا اين نكته نيز روشن مىاز اين

گويند فردى از ماهيت جوهر، در ذهن كنند و مىبه دو قسم ذهنى و خارجى تقسيم مى -شايع است

است و فرد ديگرى از آن در خارج، اين تقسيم بر اساس مسامحه صورت گرفته است؛ وااّل آنچه از 

ى نيست و آثار ماهيت جوهرى بر شود، فرد و مصداِق واقعِى ماهيت جوهرماهيت در ذهن موجود مى

گردد. و اين امر به جهت سهولت در تقسيم و تعليم صورت گرفته است؛ وگرنه فرِد آن مترتب نمى

 شود نه در ذهن.مقوله صرفاا در خارج، موجود مى

 يعنى اگر ِصرف ٍء كافياا فى اندارجه إلخ؛* قوله: وإاّل فلو كان مجرد انطباِق مفهوم المقوله على شى

اطالق مفهوم جوهر بر انسان مثالا او را داخل در مقوله جوهر كند انطباق مفهوم مقوله بر مقوله به 

 حمل اولى )المقولة مقولٌة( به طريق اولى بايد مفهوم

 مقوله را داخل در مقوله كند و اين مفهوم يكى از مصاديق مقوالت باشد. در حالى كه چنين نيست.

مراد از كماالت اوليه فصول و مراد از كماالت ثانويه  ت األّولّيه و الّثانويه ...؛قوله: ونعنى بها الكماال -

باشد. بنابراين، مى -شوندكه اكتسابى هستند و كمال انسان محسوب مى -اعراضى چون علم و قدرت

گردد؛ حال يا آن آثار ذات جوهرى هستند، مانند فصول يا ذات به آثار بر مى« نعنى بها»ضمير در 

 عرضى، مانند اعراض.

 اشكاِل اجتماِع جوهر و عرض

 متن

 ويندفع بما مّر اشكال أوردوه ... جوهراا وعرضاا بعينه. واستحالته ظاهرة.

 ترجمه

اند. و آن اين است كه بنا بر شود اشكالى را كه بر نظريه وجود ذهنى كردهبه آنچه گذشت مندفع مى

ماند. وقتى جوهر را تعّقل كنيم با توجه ذهن، محفوظ مى قول به وجود ذهنى، ذاتيات يك ماهيت در

به محفوظ بودن ذاتّيات او، جوهريت او هم بايد محفوظ بماند. در حالى كه اين جوهر با حفظ جوهر 

كه او بودن، به دليل قيامش به َنْفس، عَرض هم هست؛ مانند قيام هر عرضى به موضوعش. نتيجه آن

 اهد بود و محال بودن آن بديهى است.در عين جوهريت، َعَرض هم خو

 شرح

گويند ماهيت خارجى بدون هيچ گونه تغييرى در ذات گويد: قائلين به وجود ذهنى مىمستشكل مى

شود. لذا اگر در خارج، جوهر است به هنگام ورود به ذهن هم بايد جوهر و ذاتياتش وارد ذهن مى

 بماند. فى المثل، اگر انسان را كه يك ماهيت
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كه در خارج، جوهر است در ذهن هم جوهر خواهد ماند. از هرى است تصور كرديم به حكم آنجو

كه وجوِد ماهيت در ذهن، علم آدمى است و علِم عالم، قائم به نفس اوست سوى ديگر با توجه به اين

آمد جا الزم خواهد )همچون ساير أعراض كه قائم به موضوعات خود هستند( عَرَض خواهد بود. در اين

كه ماهيت واحدة هم جوهر باشد و هم عَرض. و اين محال است؛ زيرا اجتماع دو مقوله متباين در يك 

شود كه جوهر كه ماهيت مستقل و عَرض كه ماهيت غير ماهيت، امر نا معقولى است و موجب مى

دند. مستقل است با هم اجتماع كنند. و در نتيجه، وصف استقالل و عدم آن در يك ماهيت، جمع گر

باشد. اين همان اشكالى اجتماع وصف استقالل و عدم آن در ماهيت واحده اجتماع متناقضين مى

 است كه حكيم سبزوارى در شعر خود آورده است:

 «.فجوهٌر مع َعَرٍض كيف اجتمع»

 پاسخ اشكال

 متن

 ٍء ... َوَعَرٌض بالحمل الشائع، فال استحالة.وجه االندفاع أّن المستحيل كون شى

 رجمهت

ء واحد به حمل شايع، هم جوهر باشد هم عرض. اما جوهر ذهنى به آنچه محال است آن است كه شى

 حمل اولى، جوهر است و به حمل شايع، َعَرض. پس محالى پيش نخواهد آمد.

 شرح

گشاى بسيارى ازمشكالت فلسفى اى است كه گرهمسئله اختالف حمل اولى و حمل شايع مسئله

دانستند، ولى صدرالمتألهين رالمتأّلهين شروط الزم در تناقض را هشت وحدت مىاست. قبل از صد

عالوه بر َوَحدات ثمانّيه وحدت حمل را هم به آنها افزود. يعنى اگر در جايى تناقض بخواهد تحقق 

 پيدا كند عالوه بر وحدات

اراى حمل اولى و ثمانيه بايد وحدت حمل هم موجود باشد. بدين معنا كه اگر يكى از دو نقيض د

ديگرى داراى حمل شايع بود، تناقض محّقق نخواهد شد. فى المثل، در مورد بحث جوهر معقول و 

متصور در ذهن مانند انسان، به حمل اّولى، جوهر خواهد بود و به حمل شايع، عَرض. از اين رو به 

 دليل دوگانگى حمل، اجتماع مقولَتين در ماهيت واحده پيش نخواهد آمد.

طور كه گفتيم حمل مفهوم بر مفهوم است )اتحاد دو مفهوم( و توضيح اين كه در حمل اولى همان

خواهيم محمول را عين موضوع از نظر عنايتى به وجود و عدم آن مفهوم نيست. در اين حمل فقط مى

ديهى است ب«. الجوهر جوهر»و « االنسان انسان»معنا و مفهوم بدانيم و انفكاك آن دو را محال، مانند 

تصور كرديم،  -كه بهره آن از جوهريت در نام و اسم است و نه بيشتر -كه وقتى ماهيت جوهر ذهنى را

خوب به حمل اولى كه حمل مفهوم بر مفهوم است و بنابراين حمل، هر چيزى خودش، خودش 

 جوهر ذهنى هم جوهر است نه غير آن. -هست نه غير آن
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اتحاد دو مفهوم متغاير در مرتبه وجود آن، جوهرمعقول، چون  اما به حمل شايع كه عبارت باشد از

 قائم به نفس و به عنوان عَرض موجود است، عرض خواهد بود.

. و اين جمله، حمل شايع است؛ يعنى دو مفهوم متغاير «الجوهر الّذهنى عرض» توانيم بگوييمپس مى

ام معناى خاص به خود را دارند با را در مقام وجود، متحد كرده است. موضوع و محمولى كه هر كد

اند. پس آن جوهرمفهومى، به وجود خارجى خود كه قائم به نفس است َعَرض هم وجوداا يكى شده

 باشد.مى

براساس توضيحات فوق اگر يك ماهيت به اعتبار يكى از دو حمل، جوهر و به اعتبار حمل ديگر، عَرض 

ه الله با اين جواب )دوگانگى حمل( ساير اشكاالتى باشد، محالى رخ نخواهد داد. و مؤلف حكيم رحم

 كنند دفع خواهند كرد.را كه متعاقباا مطرح مى

 اشكال دوم، اجتماع جوهر و كيف

 متن

 ٍء.وإشكال ثاٍن، وهو أّن الزم القول بالوجود ... وليس ذلك من االندراج فى شى

 ترجمه

با توجه به  -ات، اين است كه جوهر ذهنىاشكال دوم اين است كه الزمه قول به وجود ذهنى ماهي

 جوهر باشد. از سوى ديگر علم، نزد حكما عبارت است از كيف نفسانى. -محفوظ بودن ذاتيات آن

سو تحت مقوله جوهر و از سوى ديگر به حكم كه جوهر است از يكپس، جوهر ذهنى به حكم آن

است؛ زيرا از آن نظر كه مقوالت به كه علم ماست تحت مقوله كيف در خواهد آمد، و اين محال آن

 شود.ديگر تباين دارند، منتهى به تناقض در يك ماهيت مىتمام ذات با يك

كه كم است، تحت مقوله كم و كنيم، ماهيت َكْم به ُحكم آنمثال ديگر، وقتى ما َكم را مثالا تعقل مى

 كه علم ماست تحت مقوله كيف درخواهد آمد.به حكم آن

كنيم به ُحكم كيف محسوس بودن تحت ها( تعقل مىما كيف مبصر را )مانند رنگ چنين وقتىهم

 آيند.كيف محسوس و به ُحكم علم بودن تحت كيف نفسانى درمى

ها، به حمل شايع وجه دفع همه اين اشكاالت به اين بيان هست كه كيف نفسانى بودن همه اين مثال

 -شوندها به آنها معنون مىمقوالت ديگرى كه اين مثالاز عناوين و  -است. و اما غير از كيف نفسانى

 كند.باشند. و حمل اولى، آنها را به طور حقيقى مندرج تحت آن مقوالت نمىبه حمل اولى مى

 شرح

باشند و پاسخ هم در همه يكى است. در اين اشكال و اشكاالت تالى با اشكال اول قريب المأخذ مى

ماهيت جوهرى چون انسان و فرس و بقر را تصور كرديم به حكم جا اشكال اين است كه اگر اين

ماند. و از سوى ديگر به حكم محفوظ بودن ذاتيات ماهيات ذهنى در ذهن جوهريت آنها محفوظ مى

 آن كه وجود ذهنى اين ماهيات، علم ما
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گونه شوند. حال، چدهند و علم، كيف نفسانى است، اينها مندرج تحت مقوله كيف مىرا تشكيل مى

 ممكن است يك ماهيت هم مندرج تحت جوهر باشد، هم مندرج تحت كيف؟

را تصور كرديم از يك سو به حكم محفوظ بودن ذاتيات ماهيت ذهنى، كّم است و « كم»چنين اگر هم

شود كيف نفسانى است؛ اجتماع اين دو چگونه ممكن از سوى ديگر به حكم آن كه علم ما واقع مى

 است.

كيف محسوسى چون رنگ را تصور كنيم، به حكم محفوظ بودن ذات در ذهن، بايد همين طور، اگر 

كيف محسوس بماند و به حكم علم بودنش بايد مندرج تحت كيف نفسانى شود. چگونه ممكن است 

كه يك ماهيت هم كيف محسوس باشد، هم كيف نفسانى؟ و در واقع يك ماهيت، تحت دو نوع از يك 

 مقوله درآيد.

آيد. كيف نفسانى بودن همه اين نها با توجه به تفكيك حمل اولى و شايع به دست مىجواب همه اي

گوييم انساِن معقول كيف نفسانى است يا معقوالت و متصورات به حمل شايع است. يعنى وقتى ما مى

كّم ذهنى، كيف نفسانى است يا كيف محسوس در ذهن كيف نفسانى است، در همه اين قضايا 

شود؛ يعنى ميان موضوع و محمول، تغاير مفهومى بر ايع بر موضوع خود حمل مىمحمول به حمل ش

اند. به عبارت ديگر، انسان معقول و قرار است، لكن اين دو مفهوم متغاير در مقام وجود، متحد شده

كم معقول و كيف محسوس، به حكم معقول و عرض بودنشان قائم به نفس بوده كيف نفسانى 

 گردند.ر وجود با كيف نفسانى متحد مىگردند و دمحسوب مى

گرچه صرف نظر از اين حمل، هر يك از اين موضوعات سه گانه به حمل اولى كه حمل خود بر خود 

است تحت مقوله خاِص به خود مندرج هستند. انساِن جوهرى تحت مقوله جوهر و كّم تحت مقوله 

 مندرجند.كّم، و كيف محسوس تحت نوع خاصى از كيف يعنى كيف محسوس 

 يعنى اگر به حمل اولى جوهر، جوهر و ء؛* قوله: و ليس ذلك من االندراج فى شى

كم، كم و كيف محسوس، كيف محسوس شد، به طور واقعى اين موضوعات تحت مقوالت، واقع 

ر ها فقط دبيان كرديم بهره ماهيات ذهنى از مقوله «األمر األّول» طور كه قبالا ذيلاند؛ زيرا هماننشده

هايى كه در خارج طور نيست كه به طور واقعى آنها تحت مقولهحد اسم و نام است و نه بيشتر. اين

گويند اگر به حمل اولى انسان، تحت آنها مندرج هستند، در ذهن هم تحت آنها مندرج باشند. لذا مى

ماهيت تحت  يك -بلكه به حمل شايع چنين باشند -جوهر نباشد و كم، كم نباشد و كيف، كيف نباشد

دو مقوله در آمده است؛ در حالى كه چنين نيست، بلكه اينها به طور حقيقى تحت يك مقوله كه كيف 

 اند.اند و از مقوالت ديگر يك اسم و عنوان به وراثت بردهنفسانى باشد در آمده

 اشكال اجتماع عناوين متقابل و جواب آن

 متن

 ... بالحمل األّولّى دون الشائع. إشكاٌل ثالث، وهو أّن الزم القول بالوجود
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 ترجمه

اشكال سوم، الزمه قول به وجود ذهنى اين است كه نفس انسان، هم گرم باشد هم سرد، هم مربع 

كنيم مگر باشد هم مثلث و غير اينها از عناوين متقابله؛ زيرا ما از حار و بارد و مربع و مثلث قصد نمى

 ت و امثال آن( براى آن حاصل شده باشد.چيزى را كه اين مفاهيم )حرارت و برود

وجه دفع اشكال به اين است كه مالك در وجود چيزى براى چيزى )مانند وجود حرارت و برودت براى 

آتش و يخ( وَنْعت قرار گرفتن آن صفات براى آن چيز، حمل شايع است. اما آنچه در ذهن از قبيل 

 شود، نه به حمل شايع.اولى يافت مى شود به حملبرودت و حرارت و نحو آن دو، يافت مى

 شرح

مستشكل، وجود مفهوم حار و بارد و مربع و مثلث و ساير مفاهيم متقابله، مانند مفهوم سفيدى و 

داند، كه محال سياهى و شيرينى و ترشى در نفس را از نوع اجتماع متقابالت در موضوع واحد مى

 بودن اين اجتماع از واضحات است. و در صورت

آيد كه ذهن ما به اين مفاهيم متقابل متصف شود، زيرا مقصود از حار حقق ماهيات در ذهن الزم مىت

 و بارد آن است كه اين مفاهيم براى يك چيز حاصل شود.

فرمايند: وجود اين مفاهيم در نفس، به حمل اولى است؛ يعنى عاّلمه حكيم رحمه الله در پاسخ مى

فهوم در نفس، تحقق پيدا كرده است، نه مصداق كه مالك حمل شايع مفهوم اين متقابالت بما أّنه م

ديگر و اتحاد آن دو مفهوم در مقام مصداق و وجود است )حمل شايع، حمل دو مفهوم متغاير بر يك

خارجى است(. مقصود مؤلف آن است كه فرد و مصداق حار و بارد و مثلث و مربع در نفس، موجود 

الت شده باشد، بلكه مفاهيم اينها به حمل اولى كه حمل در مقام مفاهيم نشده است، تا اجتماع متقاب

است در نفس موجود شده است. و اين مانعى ندارد و تحقق مفهوم اينها براى نفس، نفس را موصوف 

گردد همان گونه سازد. پس با تصور حرارت و برودت نفس حار و بار نمىو منعوت به اين معانى نمى

 شود.و مربع نفس مصداق اين دو شكل هندسى نمى كه با تصور مثلث

 اشكاِل اجتماع كليت و جزئيت و جواب آن

 متن

 وإشكال رابع، وهو أّن الاّلزم منه كون ... بالّنفس غير مقيس إلى الخارج جزئّى.

 ترجمه

ن ء واحد هم كلى باشد، هم جزئى. و بطالاشكال چهارم، الزمه وجود ذهنى ماهيات، آن است كه شى

 آن واضح است.

ء واحد هم كلى باشد آيد كه شىكه اگر ماهيات در ذهن، موجود شوند الزم مىبيان مالزمه )ميان اين

كنيم )پس كلى هم جزئى( اين است كه ما مفهوم انسان را از حيث قابليت صدق بر كثيرين، تعقل مى
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س، واحد شخصى بوده، متميز است(. و همين انسان به عينه از آن جهت كه موجودى است قائم به نف

 از ديگرى و جزئى است. پس، انسان هم كلى است و هم جزئى.

وجه دفع اشكال اين است كه جهت، در اين قضايا مختلف است. انسان معقول مثالا از آن جهت كه با 

شود كلى است و از آن جهت كه كيف نفسانى و قائم به نفس بوده و غير مقيس با خارج قياس مى

 ست، جزئى است.خارج ا

 شرح

حاصل اشكال اين است كه وقتى مفهومى چون انسان را تصور كرديم از يك سو قابليت انطباق بر 

 ميلياردها انسان را دارد، پس مفهومى است كلى.

و از سوى ديگر به عنوان مفهومى كه قائم به نفس يك شخص هست جزئى است و از هر جزئى ديگر 

 شود.و جزئى در مفهوم واحد مىجا اجتماع كلى متمايز. اين

دهند كه آرى، چنين است، لكن كليت و جزئيت از دو مؤلف حكيم رحمه الله از اشكال جواب مى

گيرند. از آن جهت كه، مفهومى را در ذهن آورده و آن را با خارج از ذهن مقايسه صرافت نشئت مى

ز آن جهت كه آن مفهوم موجودى از دانيم، كلى است. ولى اكنيم و قابل انطباق بر كثيرين مىمى

موجودات است و هيچ عنايت به انطباقش با خارج و بر كثيرين نداريم، يك موجود جزئى و قائم به 

شود. كلى از حيث انطباق بر كثيرين شخص جزئى است. پس كليت و جزئيت به دو مالك، حاصل مى

 و جزئى از حيث وجود خاص خود كه قائم به نفس شخصى است.

 كنندال به اين كه چگونه مفاهيم محاالت ذاتى تحقق پيدا مىاشك

 متن

 وإشكاٌل خامٌس، وهو أّنا نتصّور ... نفسانّى معلول للبارى مخلوق له.

 ترجمه

ء از خودش، مانند شريك البارى، سلب شى -كنيم محاالت ذاتى راپنجم، آن است كه ما تصور مى

 شوند اين مستلزم آن است كهدر ذهن حاصل مى اگر ماهيات -اجتماع نقيضين و ارتفاع آن

توانند هيچ نحوه ثبوتى محاالت ذاتى ثبوت پيدا كرده باشند )در حالى كه محاالت ذاتى هرگز نمى

 پيدا كنند(.

شود مفهوم اينها به حمل وجه دفع اين اشكال آن است كه آنچه از اين محاالت در ذهن ثابت مى

حمل شايع. پس، مقصود از شريك البارى، شريك البارى به حمل اولى  اولى است، نه مصاديق اينها به

است. اما شريك البارى به حمل شايع )يعنى تحقق اين مفهوم در ذهن( امر ممكنى هست )نه ممتنع( 

 رود.آيد و از جمله معلوالت و مخلوقات خداوند به شمار مىو كيف نفسانى به حساب مى

 شرح
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كنيم، اگر ماهيات آنها به سبب تصور آنها، در ذهن محاالت را تصور مى حاصل اشكال اين است كه ما

آيد كه اين محاالت در ذهن ما موجود شده باشند، در حالى كه براى محال، شوند الزم مىحاصل مى

 هيچ وجود و ثبوتى متصور نيست.

اينهاست به حمل  كنيم فقط مفاهيمدهند آنچه ما از اين محاالت تصور مىمؤلف رحمه الله جواب مى

اولى، نه مصاديق اينها به حمل شايع. آنچه محال است تحقق مصاديق اينهاست در خارج از ذهن به 

كنيم، به حمل اولى شريك البارى است؛ يعنى حمل حمل شايع. پس آنچه ما از شريك البارى تصور مى

ظر وجود داشتن در ذهن، در مقام دو مفهومى كه از نظر معنا متحد هستند. اما همين مفاهيم از ن

يعنى به حمل شايع امر ممكن الوجودى هستند، مخلوق و معلول )نفس انسان و در نهايت( خداوند 

 باشند.مى

ال » فرمايند:تصور نشود كه اين جمله با جمله باال كه مى * قوله: و اّما بالحمل الّشايع فهو ممكن؛

خواهد بگويد مصداق خارجى اين محاالت باال مى متعارض است. در سطر «مصاديَقها بالحمل الّشايع

خواهد بگويد مصداق مفهومى اينها در خارج از ذهن، به حمل شايع وجود ندارد، اما در سطر پايين مى

يعنى مفاهيم اين  «و اّما بالحمل الّشايع فهو ممكن» گويددر ذهن به حمل شايع وجود دارد. لذا مى

تشان در ذهن، امر ممكنى است؛ گرچه مصداق داشتن اينها به محاالت به حمل شايع يعنى موجودي

 وجود خارجى و به عنوان حمل شايع به مالحظه وجود خارج از ذهن محال است.

 وجود ذهنى حاكى از خارج

 متن

 األمر الّثانى أّن الوجود الذهنّى ... ّما يحكيه بما تصوره من المفهوم.

 ترجمه

در قياس با خارج از ذهن هست و به خودى خود، حكايت از  مطلب دوم، وجود ذهنى چون ذاتاا

كه براى كند، محال است كه براى ماهيتى وجود ذهنى باشد بدون آنماوراى خويش )يعنى خارج( مى

يا وجود  -ماهيات حقيقى كه منتزع از وجودات خارجى هستند -مانند -آن مصداق خارجى حقيقى

 باشد. -سازدبا استمداد از ساير معلومات مى مانند مفاهيم غير ماهوى كه ذهن -فرضى

كند مفهوم عدم را و براى آن )فى المثل در صورت فرض وجود براى برخى مفاهيم( ذهن تصور مى

كند )لفظ عدم( از آن مفهوم، به سبب تصور و گيرد كه حكايت مىمفهوم، يك ثبوت فرضى در نظر مى

 ثبوتى كه براى آن مفهوم قائل شده است.

 شرح

هاى ذاتى وجودات ذهنى است. و به عبارت ديگر خارج نمايى، گرى و خارج نمايى از خصيصهحكايت

مقوم ذاتى وجودات ذهنى است، به طورى كه اگر مفهومى در نفس تحقق پيدا كرد كه از خارج 

 رود.حكايت نكند، ديگر جزو وجودهاى ذهنى به شمار نمى
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اقعى محكى دارند، مانند ماهيات حقيقى كه برگرفته از حال، وجودهاى ذهنى يا در خارج به طور و

موجودات خارجى هستند، مانند مفهوم انسان كه يك ماهيت است و از زيد و عمرو و بكر كه وجود 

شود. پس، ماهيت انسان در ذهن، حاكى از يك واقعيتى در خارج هست كه به خارجى دارند انتزاع مى

 .طور حقيقى در جهان خارجى وجود دارد

و گاهى وجودهاى ذهنى در خارج، محكى واقعى ندارند، بلكه محكى فرضى و مقدر دارند. مثالا لفظ 

كنيم، بديهى است كه عدم يعنى نيستى. و در خارج، چيزى نيست كه مطابٌق عدم عدم را تصور مى

تصور هاى علمى، براى آن، مصداق و محكِى فرضى باشد، لكن ذهن ما با استمداد از ساير اندوخته

كند كه اين لفظ )يعنى لفظ عدم( حاكى از اين مصداق فرضى است. لذا مفهوم عدم گرچه از مى

رود، چون مطاَبق واقعى در خارج ندارد، اما در قلمرو مفاهيمى كه وجود ذهنى ماهيات به شمار نمى

 رود.دارند به شمار مى

يت انسان، فرس و بقر، يا محكِى كه وجودهاى ذهنى يا محكِى واقعى دارند، مانند ماهخالصه آن

 فرضى دارند، مانند مفهوم عدم، اجتماع نقيضين، ضدين و مفهوم شريك البارى و امثال آن.

 وجود ذهنى همراه با آثار خاص خود

 متن

 وبالجملة شأن الوجود الّذهنّى الحكاية ... ذهنّيا لماهّية كذا خارجّية.

 ترجمه

كه آثار خارجى بر ذهن مترتب شود. و اين ارج است، بدون آنخالصه، شأن وجود ذهنى حكايت از خ

كه آثار خودش، مانند آثار كْيف بر آن مترتب شود. )عدم ترتب آثار خارج بر ذهن( منافات ندارد با اين

ندارد؛ زيرا ترتب  -كه ُصَور علميه مطلقاا مجرد از ماده هست -و نيز منافاتى با مطلبى كه خواهد آمد

گرى، اند فى نفسه. اما عدم ترتب آثار و حكايتطور تجرد، حكم ُصَور علميهانى و همينآثار كيف نفس

اند در مقايسه با خارج و از اين حيث كه اين ُصَور، وجودات ذهنى براى ماهيات حكم ُصَور علميه

 اند.خارجى

 شرح

كه به حكم آن -انىگرچه بر ماهيات ذهنى آثار وجود ذهنى، مانند كليت و نوعيت يا آثار كيف نفس

كه به حكم آن -يا حكم به تجرد -شوندوجودات ذهنى و صور علمى در نفس، كيف نفس محسوب مى

شود، اما آثار مترتب مى -علوم، مطلقاا اعم از جزئى و كلى و اعم از عقلى و خيالى و حسى، مجرد است

ار و بارد است در ذهن چنين شود. اگر ماهيت آتش و يخ در خارج حوجود خارجى بر آنها مترتب نمى

نيست. پس، ماهيت در هر يك از دو وعاى ذهن و خارج آثار خاص به خود را دارد و اين دو نوع آثار، 

 ديگرند.مغاير با يك
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شود كه خارجيت و ذهنيت هيچ كدام عين ماهيات نيستند. ماهيت اگر جا اين نكته روشن مىاز اين

 گر به وجود ذهنىبه وجود خارجى موجود شد، خارجى و ا

جا كه ماهيت به خودى خود و صرف نظر از وجود، امر اعتبارى است موجود شد، ذهنى است. و از آن

آثار هم چه خارجى و چه ذهنى هيچ كدام از او به تنهايى نيست، بلكه از ماهيتى است كه به وجود 

وجوِد ماهيت است، خواه وجود خارجى يا ذهنى موجود شده باشد. به عبارت ديگر آثار حقيقتاا از آِن 

 ذهنى باشد يا خارجى.

 اشكالى ديگر بر وجود ذهنى

 متن

 ويندفع بذلك إشكاٌل أوردوه ... انطباع الكبير فى الصغير، وهو محال.

 ترجمه

جا )عدم ترتب آثار خارجى بر موجود ذهنى( اشكالى كه جمعى بر قائلين به وجود ذهنى وارد از اين

اش، با پهن كنيم زمين را با همه گستردگىشود. اشكال اين است كه ما تصور مىاند مندفع مىكرده

ها و آنچه كه آسمان با تمامى ابعاد دور دستش آن را احاطه كرده است. و ها و صحراها و كوهدشت

هاى وسيع كنيم ستارگان را با همه ابعاد بزرگى كه دارند. حصول اين مقادير بزرگ و حجمتصور مى

ن )به ُحكم وجود ماهيت در ذهن( و انطباع و دخول اينها در يك جزء عصبى يا سلول مغزى، در ذه

 ء صغير. و اين از محاالت است.ء كبير است در شىانطباع و دخول شى

 شرح

هاى برافراشته و كنند و تصور آسمانخالصه اشكال اين است كه اگر ماهيات در ذهن، وجود پيدا مى

هاى وسيع عبارت از تحقق ماهيات اينها در ذهن است، چگونه ممكن و بيابان هاى بلند و دشتكوه

هاى مغزى با همه كوچكيش است ماهيات اشياى به اين بزرگى در بخش كوچكى از اعصاب يا سلول

 كهبگنجد؟ با آن

گيريم كه نظريه حصول ماهيات در دخول و انطباع كبير در صغير، محال است. از اين جا نتيجه مى

 آورند نظريه صحيحى نيست.ذهن كه از آن به وجود ذهنى تعبير مى

 جواب ناصحيح از اشكال و رد آن

 متن

 وال ُيجدى الجواُب عنه بما قيل: ... كانت منقسمة إلى غير النهاية.

 ترجمه

نهايت، قابل تقسيم است كنند به بىاين جوابى كه: محلى كه ُصَور و ماهيات ذهنى در آن حلول مى

تواند در آن بگنجد( جواب درستى ء بزرگ گرچه خيلى بزرگ باشد مىچون چنين است، پس شى)و
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نهايت است، ولى وسعت جاگيرى يك كوه را نيست؛ زيرا كف دست انسان گرچه قابل انقسام به بى

 ندارد.

 شرح

ى به مقداربه طور مفصل بحث شده است كه هر جسِم ذى در طبيعيات در بحث بطالن جزء اليتجزى

نهايت، قابل تقسيم هست. و اگر تقسيم در خارج به دليل كوچك بودِن جسم، ممكن نباشد در قّوه بى

پايان آن نهايت آن را تقسيم كرد. دليل تقسيم پذيرى جسم به انقسامات بىتوان تا بىوهم يا عقل مى

آيد د، الزم مىهاى متوالى، موجب شود كه جسم كوچك از جسم بودن خارج شواست كه اگر تقسيم

 كه مبدأ تكّون جسم، الجسم باشد و از الجسم، جسم به وجود آمده باشد. و اين محال است.

 تر كند ما بهپس هر مقدار كه تقسيم بر جسم وارد شود و آن را كوچك و كوچك

رسيم؛ گرچه ما عمل تقسيم را در قّوه جزئى كه مقدار نداشته باشد و غير قابل تقسيم باشد، نمى

 اهمه يا عاقله ادامه دهيم.و

 نهايت اجزاى بالفعل در خارج، ممكن نيست.قابل ذكر است كه تقسيم جسم به بى

كنيم اين تقسيم، تقسيم بالقّوه و در عالم وهم يا نهايت اجزاء تقسيم مىگوييم جسم را به بىو اگر مى

 كه تقسيم بالفعل و خارجى باشد.عقل است، نه اين

و  -شودنهايت اجزاء تقسيم مىكه جسم چون خارجاا و بالفعل به بىگمان اين حال، مستشكل يا به

كه هرچه به يا به گمان اين -چيزى كه چنين است قابليت و گنجايش اشياى بسيار بزرگ را دارد

كه تقسيم در قوه واهمه صورت گيرد گنجايش اشياى بزرگ را دارد، پذير باشد ولو آننهايت انقسامبى

نهايت اجزاء، قابل تقسيم هاى مغزى كه اجسام مادى هستند و به بىجزء عصبى يا سلولگويد مى

ها را در خود دارند. پس ها و زمينهستند، استعداد و گنجايش ماهيات بسيار بزرگ، مانند آسمان

هاى مغز با همه كوچكيش بگنجد؛ زيرا محل، مانعى ندارد كه ماهيات اينها با همه بزرگيش در سلول

 نهايت اجزاء است. از اين رو، گنجايش پنهان آن بسيار است.ابل انقسام به بىق

كه هر  -فرمايند: بله، كف دست انسان هم به حكم همان قاعدهمؤلف حكيم رحمه الله در جواب مى

پذيرد، ولى هرگز گنجايش يك كوه را ندارد و نهايت تقسيم مىبى -شودنهايت تقسيم مىجسم به بى

 كه كوه عظيمى را در كف دستى جاى داد.توان نمى

نهايت تقسيم است كه اجسام خارجاا و بالفعل به بىجاست كه جواب دهنده پنداشتهمنشأ خطا اين

هاى مغز، شود گرچه مانند سلولنهايت اجزاء تقسيم مىشوند. لذا توّهم كرده است كه هرچه به بىمى

كه اوالا انقسامات غير متناهى، دارد. غافل از آنتر از خود را كوچك باشد گنجايش اشياى بزرگ

نهايت را جمع كنيم حاصل خارجى و بالفعل نبوده، بلكه بالقوه است. و ثانياا اگر مجموع اجزاى بى

نخواهد بود؛  -كه بر حسب فرض محل صور ذهنى است -جمع، چيزى بيشتر از يك يا چند سلول مغز

 نهايت اجزاى ريز تقسيم كنيم حاصلى را به بىزيرا اگر فى المثل يك عدد سكه ده ريال
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نهايت متاع را با يك ده توان بىشود. پس نمىجمع آن اجزاى غيرمتناهى بيشتر از يك ده ريالى نمى

تواند اشكال انطباع ماهيات كبير نهايت، نمىريالى خريد. از اين رو، مسئله انقسام پذيرى جسم به بى

 هد.در محل مادى صغير را جواب بد

 جواب صحيح از اشكال

 متن

 وجه االندفاع أّن الحّق ... من أحكام الماّدة وال انطباع فى المجّرد.

 ترجمه

كه ُصَور علميه جزئيه، مادى  -چنان كه خواهد آمد -دفع اشكال به اين است كه بگوييم: حق آن است

ها و اشكال هست، ابعاد و رنگاند كه در آن آثار ماده از قبيل نيستند، بلكه از سنخ مجردات مثالى

 بدون خود ماده. و انطباع )و دخول( از احكام ماده است و در مجردات راه ندارد.

 شرح

 اند.فالسفه، عوالم امكان را به سه عالم عقل و عالم مثال و عالم ماده تقسيم كرده

تش همه مجرد از شود، عاَلمى است كه موجوداعالم مثال كه خود به مثال اكبر و اصغر تقسيم مى

 اند، لكن آثار ماده مانند ُبعد و رنگ و مقدار و شكل را دارند.ماده

گويند، عالمى است كه از نظر رتبه بر عالم ماده عالم مثال اكبر كه آن را عالم خيال منفصل هم مى

ه مانند كه ماده داشته باشند ولى با آثار مادتر بدون آنتقدم دارد و موجودات مادى به وجودى كامل

 رنگ و شكل و مقدار در آن عاَلم هستند.

اى از نفس ماست كه در آن نامند، مرتبهعاَلم مثال اصغر كه او را عاَلم خيال متصل يا قّوه خيالى مى

كه در عالم شوند. اينُصَور موجودات خارجى به صورت تجردى ولى همراه با آثار مادى موجود مى

 مرده و از بين رفتهخيال، شخصى را كه ساليانى پيش 

بينيم، اين نمودى از عالم مثال اصغر است كه ُصَور اشياى است، با همان شكل و رنگ، حجم مى

 شوند.مادى با وجود تجردى همراه با آثار مادى، در آن موجود مى

اى كه در نفس ما موجود فرمايند: ُصَور علميهبا توضيح فوق مؤلف حكيم در مقام جواب از اشكال مى

شوند )يعنى همان ماهيات به وجود ذهنى( مجرد از ماده هستند، ولى آثار ماده را دارند. پس اگر مى

آوريم، كنيم و ماهيات آنها را در ذهن مىهاى وسيَعش تصور مىها و زمين را با همه كرانهآسمان

هم وجود  تحقق آنها به وجود تجردى است، گرچه طول و عرض و رنگ و شكل براى آن ُصَور مثالى

لكن ماده براى آنها متصور نيست. حال كه ُصَور  -كه در همين جهان مادى هم وجود داردچنان -دارد

هاى مغز منطبع شود؛ زيرا ء مجرد در محلى مانند سلولذهنى، مجرد هستند ديگر معنا ندارد كه شى

ع تقسيم محل، تقسيم كردند و به تبشدند به تبع محل بايد تغيير مىاگر آنها در محلى داخل مى
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شدند، در حالى كه تغيير و تقسيم در موجود مجرد راه ندارد. پس آنها منطبع، در محل مادى مى

 شوند و اشكال انطباع ماهيت كبير در محل صغير اساساا منتفى است.نمى

 اشكال

پس وجود كه علوم حسى و خيالى، مادى هستند و با ماهيات خارجى مباينت دارند. با توجه به اين

 معناست.ذهنى و حضور ماهيات در ذهن مطابق آنچه در خارج است بى

 متن

 وبذلك يندفع أيضاا إشكال آخر هو ... الخارجّية بأنفسها فى اأَلذهان.

 ترجمه

شود. آن اشكال اين است و با بيان فوق )كه ُصَور علميه، مجرد هستند( اشكال ديگرى هم مندفع مى

 اند، عبارت است ازاساس آنچه علماى علوم طبيعى )و تجربى( گفتهكه احساس و تخيل، بر 

كنيم( در اعضاى حاسه، به همراه حصول ُصَور اجسام )مانند حرارت و برودتى كه از اجسام دريافت مى

ها و خصوصياتى كه دارند )مانند انتقال حرارت از كترى به دست ما كه در مجاورت آن قرار نسبت

ها به مغز با توجه به تصرفاتى كه مغز در اين ُصَور، بر حسب نوع آن ل اين صورتدارد(. و سپس انتقا

جاست كه انسان به كمك نوعى از مقايسه كه بين اجزاى صورت حاصله در پيش خود كند. از اينمى

برد؛ بنابر تفصيلى كه اهل كند، به خصوصيات مقدارى و ابعاد و اشكال موجودات خارجى پى مىمى

 اند.ى خود بيان كردهفن در جا

شوند( همراه با خصوصياتى كه هاى حسى )كه در قواى حسى منطبع مىبديهى است كه اين صورت

هاى خارجى مباين هستند )به جهت تصرفاتى كه مغز در اين ُصَور )در قواى حاسه( دارند با ماهيت

و براى اين ادعا كه حسى و خيالى انجام داده است(. پس، ديگر جايى براى قول به وجود ذهنى 

 ماند.كنند، باقى نمىماهيات دست نخورده و مطابق با خارج در ذهن، حضور پيدا مى

 شرح

كنيم، مثالا دست خود را به هاى حسى يا خيالى را درك مىحاصل اشكال اين است كه ما وقتى صورت

د، و اين حرارت روى شوگذاريم و حرارت آن به پوست دست ما منتقل مىديواره كترى يا سماور مى

ها و شود و يا هنگامى كه به ساختمانى كه اتاقشبكه اعصاِب منتقل كننده دست، به مغز منتقل مى

كنيم و اين صورت حسى را توسط قّوه باصره به مغز، منتقل هاى مختلف دارند نگاه مىسالن

دهد، ُصَور انجام مى نماييم، مغز ما تصرفاتى بر حسب نوع آن صورت حسى دريافت شده روى آنمى

اى كه از مقايسه بين اجزاى صورت حسى دريافت شده به اجزاى ماهيت خارجى، از نظر به گونه

 برد.مقدار و طول و َعْرض و شكل پى مى

هاى حسى مانند حرارت، برودت، شيرينى، تلخى و اقسام بوها و اكنون سخن اين است كه اين صورت

پذيرند؛ يعنى در محلى به نام مغز ير اينها، مادى هستند و انطباع مىها و اشكال و ابعاد و غچشيدنى
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گيرد مطابق ماهيات كنند. و از سويى ديگر، چون در آنها تصرفاتى توسط مغز صورت مىحلول مى

 خارجى نيستند.

كه علومى كه براى انسان از طريق قواى بنابراين، اساس اشكال بر دو مطلب استوار است: يكى اين

كه توسط شبكه اعصاب و قواى شوند مادى هستند نه مجرد؛ به دليل آنيا خيالى حاصل مىحسى 

كه، به دليل دخل و تصرفى كه سازمان مغز در ُمدَركات يابند. و ديگر اينجسمى به مغز انتقال مى

هاى خارجى نيست. لذا شود ماهيتى عين ماهيتحسى و خيالى دارد آنچه نهايتاا در مغز حاصل مى

 ول به وجود ذهنى و حضور ماهيات در ذهن، مطابق آنچه در خارج است به طور كلى ناصحيح است.ق

 جواب اشكال

 باشند.صور علمى مجرد بوده آنها چيزى غير از صور حسى هستند كه در قواى بدنى منطبع مى

 متن

 .وجه االندفاع أّن ما ذكروه من الفعل ... التى فى الخارج الينفّك عن الّسفسطة

 ترجمه

وجه دفع اشكال به اين است كه آنچه از فعل و انفعاالت مادى )در مغز( به هنگام حصول علم پيش 

آيد به جاى خود درست است، لكن اين ُصَور )منطبعه در قواى حسى( معلوم بالذات ما نيستند. مى

د تا آن ماهيات سازنبلكه آنها امورى مادى هستند كه نفس را براى حضور ماهيات خارجى آماده مى

هاى مثالِى مجردى كه مادى نيستند نزد نفس حضور يابند. اينها بر اساس چيزى است كه به صورت

)در باب علم( روشن خواهد گشت و گفته خواهد شد كه علم به طور كلى )چه از طريق حس حاصل 

 شود يا از طريق ادراك عقلى( ُمجرد است.

كه از طريق حس و خيال براى ما حاصل  -هاى ادراكىصورتو قبالا دانستى كه اعتقاد به مغايرت 

 به دور از سفسطه نيست. -كه اشياى خارجى باشند -با صاحبان ُصَور -شوندمى

 شرح

باشند. ذهن هاى آن كه مادى هستند چيزى جز ذهن مىدر جواب بايد گفت اوالا مغز و سلول

خود نفس مجرد است. ثانياا آنچه از فعل و  اى از مراتب نفس و شأنى از شئون اوست و مانندمرتبه

گيرد صحيح است، هاى دريافت شده انجام مىانفعاالت مادى توسط مغز و شبكه اعصاب روى صورت

هاى حسى هاى حسى يا خيالى هستند. حضور اين صورتولى ماهيات ذهنى چيزى غير از اين صورت

 نمايند.زمينه را براى حصول ماهيات در ذهن فراهم مى

هاى حاصل نزد مغز ما همان ماهيات ذهنى كند صورتكه مستشكل تصور مىبر اين اساس، اين

هاى ظهور و حصول ماهيات ذهنى را كه هستند، اين اشتباه است. بلكه صور حسى مذكور زمينه

 كه ماهيات ذهنى مجردند در باب علم خواهد آمد.نمايند. اثبات اينمجرد هستند فراهم مى
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هاى مغز به هنگام فراگيرى و دانش اندوزى ب فوق كسانى كه به تغييرات فيزيكى در سلولبنابر مطال

كنند، سخت در اشتباهند. فعل و انفعاالت اند و از اين راه بر مادى بودن علم استدالل مىتمسك جسته

ُصَور  طور كه مادى بودن اينهاى آن، امر غير قابل انكارى است، همانمادى در ناحيه مغز و سلول

هاى حسى و حسى امر غير قابل انكارى است. اما مغز پس از اين تغييرات فيزيكى روى دريافت

دهد( در نفس و ذهن كه مجردند ُمهيا تجربى زمينه تحقق ماهيات را )كه همان علم ما را تشكيل مى

ستند كه رتبتاا و كند. پس، ُصَور حسى، معلوم بالذات ما نيستند. معلول بالذات ما همان ماهياتى همى

 زماناا متأخر از اين ُصَور حسى هستند.

هاى ادراكى است با اشياى خارجى، كه اگر غير از اين باشد و بنابر اعتقاد نكته ديگر مطابقت صورت

مستشكل، آنها مباين با اشياى خارجى باشند، هيچ علمى براى ما خارج نمايى نخواهد داشت و از 

 واهد بود، حتى هميناعتبار و ارزش برخوردار نخ

ادعاى مستشكل نيز با واقع، مطابق نخواهد بود. بنابراين، ادعاى فوق مبنى بر اين كه صور علمى 

 اى بيش نيست.مطابق با خارج نيستند سفسطه

جا مقصود از ُصَور اجسام، اعراض اجسام است كه توسط قواى در اين * قوله: بحصول صور االجسام؛

هاى مختلفى است كه به ادراكات شوند. به عبارت ديگر، منظور نوعيتىپنج گانه حسى ادراك م

ها و ها، ابعاد، مقادير، شورى، شيرينى و رنگلمسى و حسى قابل دركند، مانند حرارت، برودت، شكل

 بوها و صداها و غير اينها.

طريق عقل  بعداا خواهيم گفت كه در انسان قّوه حسى جوهرياب نداريم و اذعان به وجود جوهر از

 گيرد نه قواى حسى.صورت مى

بيند و ميان آنها نسبت مثالا قّوه مدركه، سفيدى را نقطه مقابل سياهى مى * قوله: بما لها من النسب؛

طور كه در خارج هم نسبت ضديت بين آنها برقرار است. يا ساير كند، همانضديت برقرار مى

عيت و جنسيت ميان دو چيز ديگر يا كوچكى و ها، مانند كليت و جزئيت ميان دو چيز، نونسبت

بزرگى ميان اشياى مختلف. بنابراين، همان نسبتى كه اشياء در خارج دارند در مغز هم همان نسبت، 

 شود.درك مى

 كنندحقايقى كه عين خارجيت يا بطالن ذاتى هستند در ذهن حلول نمى

 متن

 ث العقل والعاقل والمعقول.األمر الّثالث أّنه لما كانت الماهيات ... فى مباح

 ترجمه

هايى هستند كه اگر در خارج موجود شوند به همراه آثار خارجى مطلب سوم، ماهيات حقيقى همان

شوند. بنابراين اگر شوندو اگر در ذهن حلول كنند بدون ترتب آثار خارجى موجود مىموجود مى

، مانند وجود و صفاِت قائم به آن، چيزى فرض شود كه خارجيت و ترتب آثار خارجى عين ذات اوست
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مانند قّوه و فعل، وحدت و كثرت و امثال آن، حصول چنين چيزى در ذهن طبيعتا محال خواهد بود 

 چنين اگر فرض شود چيزى كه حيثيت ذاتى آن بطالن و فقدان آثار)چون خارجيت ذاتى اوست(. هم

نند محاالت ذاتى( حصول آن هم در ذهن، گردد )مااست، مانند عدم مطلق و آنچه كه به آن باز مى

 ممتنع خواهد بود.

پس، حقيقت وجود و هرچه كه حيثيت ذاتيش حيثيت وجود است )مانند صفات وجود كه قبالا ذكر 

شد( و نيز عدم و هرچه حيثيت ذاتى مفروض آن حيثيت عدم هست )مانند اجتماع ضدين و شريك 

ه همانند ماهيات حقيقى در ذهن، حلول كنند. معناى ء عن نفسه( ممتنع است كالبارى و سلب الشى

زودى گويند: براى محاالت ذاتى صورت صحيحى در ذهن نيست، همين است. و بهسخن حكما كه مى

كيفيت انتزاع مفهوم وجود و آنچه به وجود متصف است و نيز كيفيت انتزاع عدم و آنچه به عدم باز 

 شاء الّله.يان خواهد شد، إنگردد در مباحث عقل و عاقل و معقول بمى

 شرح

ماهيات حقيقى )آنهايى كه در دو ظرف خارج و ذهن وجود دارند( اين خصوصيت را دارند كه 

توانند در خارج، با آثار خارجى موجود باشند يا در ذهن، با آثار ذهنى موجود باشند. ولى حقيقت مى

ثرت از آن نظر كه عين خارجيت هستند، وجود و صفات قائم به آن، مانند قّوه و فعل، وحدت و ك

توانند در ذهن حلول كنند؛ زيرا خارجيت، ذاتى وجود و صفت اوست و در صورت حلول آن هرگز نمى

در ذهن، چيزى مغاير با وجود خارجى خواهد بود؛ برخالف ماهيات كه در دو ظرف ذهن و خارج 

 شوند.سان و بدون مغايرت حاصل مىيك

گردد، به دليل آن انسانى كه در خارج، موجود هست بعينه در ذهن موجود مى فى المثل اگر ماهيت

توانست وعاى ذهنى پيدا كند. ولى بود آن هم نمىاست كه خارجيت، ذاتى ماهيت نيست؛ كه اگر مى

اين خصوصيت در وجود نيست، بلكه خارجيت و ترتب آثار خارجى، ويژگى ذاتى وجود است و از اين 

 ويژگى جدا شدنى

آوريم چيزى مغاير با حقيقت و نيست. بنابراين، آنچه كه از مفهوم وجود و صفات آن در ذهن مى

 نفس وجود است.

كه براى آنها واقعيتى نيست گردند به دليل آنچنين عدم و آنچه از محاالت ذاتى كه به آن باز مىهم

حلول كند؛ زيرا نيستى و  و بطالن و نيستى، عين ذات آنهاست، محال است كه حقيقت آنها در ذهن

بطالن كه حقيقت آنهاست چيزى نيست كه قابل حلول در ذهن باشد. و اين مفاد همان جمله معروف 

 «.إّن المحاالت الّذاتّيه الصورة صحيحة لها فى األذهان» گويند:حكماست كه مى

كه عدم بر او داللت  گيريمطور كه قبالا گفتيم ما براى عدم يك معناى فرضى در نظر مىالبته همان

كنيم تا بتوانيم عدم را با كند؛ يعنى براى بطالن و نيستى كه معناى عدم هست ثبوتى فرض مى

داشتن يك معناى مفروض الّثبوت تصور كنيم. ولى هرگز با معناى مفروض الّثبوت حقيقت عدم كه 

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

111 

 

ندارد تا بتواند در ذهن حلول آيد؛ زيرا نيستى و بطالن، واقعيتى نيستى و بطالن باشد در ذهن ما نمى

گوييم: حقيقت وجود از آن جهت كه عين خارجيت است و حقيقت عدم از جاست كه مىكند. از اين

 كنند و قابل تصور نيستند.آن جهت كه عين بطالن است، در ذهن حلول نمى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . قول معروف ميان حكما در باب حصول علم چيست؟1

 يه اضافه در باب علم را شرح دهيد، اشكال آن را بيان نماييد؟. نظر2

 . نظريه َشَبح را در مسئله حصول علم توضيح دهيد، و اشكال آن را بيان نماييد؟3

 . دليل بر وجود ذهنى ماهيات چيست؟4

 . چرا ماهيات ذهنى، مندرج تحت مقوله خود نيستند؟5

هيات جوهرى، بر فرض وجود ذهنى آنها، چگونه . اشكال اجتماع جوهريت و عرضيت در خصوص ما6

 گردد؟دفع مى

ء واحد هم كلى باشد هم جزئى، چگونه تقرير و آيد شىكه: الزم مى. اشكال بر وجود ذهنى به اين7

 شود؟دفع مى

ها و زمين با همه بزرگى خود در مغز كوچك ما . بنابر قول به وجود ذهنى، چگونه ماهيت آسمان8

 گنجد؟مى

 را چيزى كه وجود خارجى ندارد، ماهيت ذهنى هم ندارد؟. چ9

كه: در باب احساس و تخيل گفته شده است كه صورت مادى در . اشكال بر وجود ذهنى به اين11

كند بنابر اين حلول صورت مجردى به نام ماهيت در ذهن نداريم، چگونه دفع محل مادى حلول مى

 گردد؟مى

 كنند؟اتى، در ذهن حلول نمى. چرا حقيقت وجود و محاالت ذ11

 مواد قضايامرحله چهارم

 

 «مشتمل بر هشت فصل»

 

 الفصل األّول فى أّن كّل مفهوم إّما واجب وإّما ممكن وإما ممتنع

 

 تقسيم مفهوم به واجب، ممتنع و ممكن

 متن

 كّل مفهوم فرضناه ثّم نسبنا إليه الوجود ... والممكن ما ليس يجب وجوده وال عدمه.

 مهترج
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هر مفهومى را كه فرض كنيم و وجود را به آن نسبت دهيم، يا وجود براى آن ضرورى است كه آن 

وجوب نام دارد. يا ضرورت از آن منتفى است؛ حال يا عدم براى آن ضرورى است كه آن را امتناع 

 نامند.كه نه وجود براى آن ضرورى است نه عدم، كه آن را امكان مىنامند. يا اينمى

 كه هم وجود و هم عدم براى آن ضرورى باشد با كمترين توجه، مطرود است.احتمال اين اما

 بنابراين هر مفهوِم مفروضى يا واجب است يا ممتنع يا ممكن.

و اين جمله يك قضيه منفصله حقيقيه است كه از دو تقسيم داير بين نفى و اثبات به دست آمده 

يا وجود براى آن ضرورى است يا نه. و بنابر قسم دوم، يا  است. به اين تقرير كه هر مفهوِم مفروضى

 باشد.عدم براى آن ضرورى است يا نه. اولى واجب و دومى ممتنع و سومى ممكن مى

 ء/ آن است كه وجوب يك شى-فهميم/ بدان گونه كه از اين تقسيم مى-تعريف مواد ثالث

از ضرورت عدم براى آن و امكان آن  عبارت است از ضرورت وجود براى آن و امتناعش عبارت است

 باشد.سلب ضرورت وجود و عدم نسبت به آن مى

پس واجب، چيزى است كه وجودش واجب است و ممتنع چيزى است كه عدمش واجب است و 

 ممكن چيزى است كه وجود و عدم آن هيچ كدام واجب نيست.

 شرح

 فايده نيست:نكته بىمطالب باال روشن است و نياز به شرح ندارد. اما توضيح يك 

يك قضيه منفصله حقيقيه است. يعنى « كّل مفهوم مفروٍض اما واجٌب و اما ممكن و اما ممتنع»جمله 

نه جمع اينها در يك مفهوم ممكن است و نه خلّو اين سه عنوان از يك مفهوم. بنابراين هر مفهوم به 

 يكى از اين سه عنوان ُمَعْنَون است.

اى از چند قضيه را گويند. هر قضيه منفصله« مانعة الجمع و مانعة الخلّو»ضيه قضيه منفصله حقيقيه ق

بعض المفهوم اّما ان يكون » گوييم كهشود. فى المثل در ما نحن فيه مىموجبه جزئيه تشكيل مى

 «الوجود له ضرورى ام ال. و بعض المفهوم اّما ان يكون العدم له ضروريا ام ال.

مالحظه كنيم و وجود را به آن نسبت دهيم يا وجود براى او ضرورى است  بنابراين هر مفهومى را

مانند مفهوم واجب يا عدم براى آن ضرورى است مانند مفاهيمى كه ممتنع ذاتى هستند يا نه وجود 

ونه عدم برايش ضرورت ندارد مانند ماهيات امكانى اما مفهومى كه هم وجود و هم عدم برايش 

 ضرورى باشد نداريم.

 ريف حقيقى و شرح االسمىتع

 متن

 وهذه جميعاا تعريفاٌت لفظّية ... أن ال يكون، إلى غير ذلك.

 ترجمه

 و اينها همه تعريفات لفظى هستند كه مفيد تنبيه هستند و تعريفات حقيقى نيستند،
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 گردند.چون ضرورت والضرورت از معانى روشنى هستند كه در نفس آدمى به ارتسام اولى ُمرَتسم مى

 شوند.و به خودى خود، واضح و مفاهيم ديگر به واسطه آنها شناخته مى

دچار « دور»از اين جهت هر كسى كه كوشش كرده كه از آنها، تعريف حقيقى ارائه دهد، به 

كه: ممكن، چيزى است كه ممتنع نباشد. يا واجب آن است كه از كه گفته شدهاست. مثل آنشده

عدم آن محال باشد. يا )در تعريف محال گفته شده كه( محال آن فرض عدم آن محال الزم آيد يا 

 است كه واجب نباشد و غير اين تعاريف.

 شرح

ء است شود به تعريف حقيقى و لفظى. تعريف حقيقى افاده كننده ُكنه ماهيت شىتعريف، تقسيم مى

دارد نامش را  كه به حد يا رسم، موسوم است. حال اگر تعريف از چيزى باشد كه در خارج، وجود

كه در وجود آن ترديد گذاريم. و اگر در خارج، وجود نداشته باشد يا آنتعريف به حسب حقيقت مى

ناميم. بنابراين، تعريف شرح االسمى قسمى از تعريف داشته باشيم آن را تعريف شرح االسمى مى

 شود.حقيقى محسوب مى

دهند كه قسيم تعريف حقيقى قرار مىاصطالح ديگرى هم در تعريف شرح االسم هست كه آن را 

خواهيم از جا مراد از شرح االسم همان معناى لفظى است كه مىمرادف با تعريف لفظى است. در اين

پرسيم: ُسعدانه چيست؟ كه مىميان معانى متعدد به معناى مرتكز آن در ذهن اشاره كنيم. مانند آن

 گوييم، گياهى است.در جواب مى

 دانيم كه مدلول لفظ سعدانه، همان گياه است.شناسيم اما نمىز قبل مىمعناى گياه را ا

هايى است كه به يكى از پاسخ« شرح اللفظ»ناميم. مى« شرح اللفظ»و « شرح االسم»اين تعريف را 

 شود.داده مى« ماهو»سؤال از 

 گفته شد كه ضرورت و امكان و امتناع از معانى بديهيه است. هر كس، وجوب

كند. و از آن نظر كه ضرورت و امكان، دو وصف ت( و امكان و امتناع را به فهم اولى درك مى)وحتمي

چون خود وجود، بديهى و آشكارند و نياز به تعريف منطقى ندارند. لذا هر كس به وجود هستند هم

و گفته است: است. مثالا در تعريف ممكن، امتناع را آورده تعريف آنها اقدام كرده تعريف او َدْورى بوده

ممكن آن است كه ممتنع نباشد. و در تعريف امتناع، امكان را آورده و گفته است ممتنع آن است كه 

 ممكن نباشد. يا در تعريف وجوب، امتناع و محال را و در تعريف امتناع، وجوب را آورده است.

اجب را دو گونه و * قوله و تعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال أو ما فرض عدمه محال؛

كه عدم آن محال است؛ زيرا اگر در سلسله موجودات واجب الوجود نباشد اند: يكى اينتعريف كرده

كه در جاى خود گفته شده است، اين دو محال هستند. پس آيد و چناندور يا تسلسل پيش مى

 گردد.واجب الوجود ثابت مى
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ال است؛ زيرا اين فرض، فرض متناقضى كه واجب آن است كه فرض عدم آن محتعريف ديگر اين

مساوى با واقعيت محض است و وجود براى « واجب الوجود»است. چون به مقتضاى برهان ِصّديقّين 

ثابت است. و سلب واقعيت از واقعيت، امر محالى « جميع الّتقادير ضرورت اَزلى و على»واجب به 

بوده باشد يا ممتنع. و هر دو فرض، ناصحيح  است. حال اگر واجب بخواهد موجود نباشد يا بايد ممكن

 ضرورت اَزلى و على»است؛ زيرا واجب، واجب است نه ممكن و نه ممتنع. و هر موجود كه وجود به 

برايش ثابت باشد فرض عدم براى آن، امكان ندارد؛ زيرا فرض عدم براى آن، فرض « جميع الّتقادير

عدم براى چيزى كه عين واقعيت و وجود است  / چون فرض-باشدامر متناقض هست و صحيح نمى

 .-باشد كه محال استء عن نفسه مىمساوى با سلب الّشى

باشد كه مطابق واقعيت باشد نه به معناى اگر و البته مقصود از فرض، تصور صحيح از يك چيز مى

 شرطى كه با واقعيت منافات دارد.

 باشنددر فلسفه وجوب و امكان، مقصود بالّذات مى

 تنم

 واّلذى يقع البحث عنه فى هذا الفّن ... وجوده إليه انقساما أّولّيا.

 ترجمه

« موجود بما هو موجود»كه بحث آن درباره  -چه قبالا گفته شد آنچه در مرتبه اول در فلسفهچنان

گانه است. و اين دو، اوصافى هستند مورد نظر هست بحث از وجوب و امكان از ميان مواد سه -است

 شود.موجود به تقسيم اولى به لحاظ نسبت وجود به آن، به اين دو قسم تقسيم مى كه

 شرح

شود. موجود از آن جهت در فلسفه از موجود از آن نظر كه موجود است و از عوارض ذاتى آن بحث مى

كه موجود است يا واجب است يا ممكن. اين تقسيم، تقسيم اولى وجود است. تقسيم اولى تقسيمى 

ه بدون واسطه و مستقيم بر خود موضوع فرود آيد. بحث از امتناع از آن جهت كه امتناع از است ك

شود يك بحث استطرادى است كه از بحث از موجود ممكن يا عوارض ذاتى موجود محسوب نمى

 شويم.واجب به نقطه مقابل آن منتقل مى

 اشكال بر اتصاف موجود به وصف امكان

 متن

 د على كون اإلمكان ... للحاجة إلى العّلة، إلى غير ذلك.وبذلك يندفع ما اوِر

 ترجمه

شود و امكان و وجوب دو وصف و با بيان فوق )كه موجود به تقسيم اولى به واجب و ممكن تقسيم مى

در برابر وجوب، كه  -دانندوجودند( اشكال كسانى كه امكان را وصف ثابت براى موجوِد ممكن نمى

 شود. تقرير اشكال بدين نحو است:مندفع مى. -وصف ثابت واجب است
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آيد، امكان عبارت است از سلِب ضرورِت وجود و سلِب ضرورت طور كه از تقسيم سابق برمىهمان

عدم. پس )معناى امكان( دو سلب جداگانه است؛ گرچه از آن دو به سلب الضرورتين )كه سلب واحد 

كه امكان يك صفت واحد براى ممكن قرار داده  است( تعبير آورده شود. بنابراين چگونه ممكن است

 شود )در حالى كه دو سلب است(.

گردد، )ثانياا( بر فرض كه پذيرفتيم كه اين دو سلب به يك سلب كه سلب الّضرورتين هست، باز مى

 آيد قضيه، قضيه سالبه محصله است نه موجبه معدوله.طور كه از تقسيم برمىلكن همان

ن به امكان )در صورتى كه امكان به معناى قضيه سالبه محصله معنا شود( پس معناى اتصاف ممك

چيست؟ در حالى كه اتصاف به سلب در قضيه معدوله، ممكن هست )نه در سالبه محصله(. فى المثل، 

كه شود و يا اينكه امكان از ماهيت جدا نمىاز قبيل آن -خواهند از خواص امكانهنگامى كه مى

ال ضرورة وجود »سخن بگويند، به ناچار از امكان به  -اج به علت است و مانند آن ...امكان، مناط احتي

 آورند.تعبير مى« استواء نسبت ماهيات به وجود و عدم»و يا « و عدم

 شرح

كه امكان، صفِت ممكن است در مقابل وجوب كه صفت واجب است دو اشكال مطرح در مورد اين

رود؛ كنيم به دو سلب تحليل مىيست؛ زيرا وقتى آن را معنا مىكه امكان يك صفت ناست: يكى اين

 يكى سلب ضرورت وجود، ديگرى سلب

توان گفت كه امكان براى ممكن، يك صفت است، بلكه دو صفت است؛ ضرورت عدم. بنابراين نمى

 تعبير شود، يعنى به يك سلب، دو ضرورت سلب شود.« سلب الضرورتين»گرچه به 

گردد و امكان، صفت ت كه بر فرض كه پذيرفتيم كه دو سلب به يك سلب باز مىاشكال ديگر آن اس

آوريم سلب ُمحّصل است نه سلب ُعدول. و اتصاف واحدى است، لكن سلبى كه در معناى امكان مى

 يك موجود به سلب محصل، صحيح نيست.

هستند يكى موجبه معدوله ديگر متفاوت كه ما دو نوع قضيه داريم: كه از نظر احكام با يكتوضيح اين

و ديگرى سالبه محّصله. موجبه معدوله آن است كه ادات سلب جزء موضوع يا محمول يا هر دو شود، 

زيد ال »خوانيم. مانند مى« معدولة الموضوع، معدولة المحمول و معدولة الّطرفين»كه به ترتيب آن را 

رديده و بر موضوع حمل شده است. يك كلمه گ« الكاتب»جزء محمول شده و « ال»است كه « كاتب

 شود.شود، بلكه بر آن حمل مىدر قضيه معدولة، محمول از موضوع سلب نمى

در «. ليس زيد بكاتب»شوند، مانند اما در قضيه سالبه بر خالف معدوله، ادات سلب جزء كلمه نمى

دوله، محمول كنند. پس در قضاياى معاين نوع قضايا ادات سلب، محمول را از موضوع، سلب مى

 گردد.شود اما در قضاياى سالبه محصله محمول از موضوع سلب مىسلبى بر موضوع حمل مى

شود؛ كنيم به نحو قضيه سالبه محصله معنا مىحال، سخن در اين است كه امكان را وقتى معنا مى

 گوييم امكان عبارت است از عدِم ضرورت وجود و ضرورتيعنى مى
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. مالحظه «اليكون الوجود ضرورياا له والالعدم ضرورّيا له» در تقسيم كتاب آمدهعدم. و به تعبيرى كه 

 شود در اين قضيه، ادات سلب جزء كلمه نشده و قضيه به نحو سالبه محصله است.مى

باشد اكنون اشكال اين است كه موجوِد با توجه به معناى فوق براى امكان، سلب آن، سلب محصل مى

تواند متصف گردد؛ زيرا معناى عدمى چيزى نيست ه معناى عدمى است نمىممكن به سلب محصل ك

 كه صفت براى موصوفى قرار گيرد.

اگر موصوفى به سلب، متصف گردد اين در جايى است كه قضيه به نحو موجبه معدولة المحمول 

ر قضيه به نحو يعنى زيدى كه متصف به عدم كتابت است، آمد. اما اگ «زيٌد الاّلكاتب جاء» باشد، مانند

اتصاف موجود به امكان به عنوان يك صفت  -كندكه معناى امكان اقتضا مىچنان -سالبه محصله باشد

سلبى معنا ندارد؛ زيرا امكان كه به معناى سلب و عدم است چيزى نيست كه موجودى بدان متصف 

 گردد.

أو ال يكون الوجود » گويدىمقصود، تقسيم در صفحه قبل است كه م * قوله: كما يظهر من الّتقسيم؛

 «.ضرورّيا له و ال العدم ضرورّيا له و هو اإلمكان

يعنى امكان به معناى سلب محصل است و اگر در جايى  * قوله: كما اضطروا الى الّتعبير عن االمكان؛

 اند امكان، عبارت است از الضرورت وجود وكه گفتهمثل آن -اندآن را به صورت معدوله معنا كرده

اند امكان، عبارت است از استواء ماهيت، نسبت كه گفتهمانند آن -انديا آن را ايجابى معنا كرده -عدم

كه تعبير از دو سلب به يك سلب نيز، يك اين تفسير، از باب اضطرار بوده است، چنان -به وجود و عدم

 امر اضطرارى بوده است.

كه ماهيت هرگز از كام امكان خواهد آمد. از جمله اينبعد از اين، اح * قوله: فى بيان خواّص اإلمكان؛

شود، يا مالك نياز ممكنات به واجب، امكان آنهاست، كه اينها را خواص امكان امكان جدا نمى

 گوييم.مى

 پاسخ اول به اشكال دوم

 متن

 وجه االندفاع أّن القضّية المعدولة ... العدولّى والّسلب الّتحصيلى فى اإلمكان.

 ترجمه

وجه دفع اشكال به اين است كه اگر سالبه، موضوع داشته باشد، قضيه معدولة المحمول مساوى با 

و نيز در « ليس بعض الموجود ضرورى الوجود وال العدم»سالبه محصله است. و موضوع در جمله 

است. لذا تفاوتى « موجود»كلمه « ليست الماهية من حيث هى ضرورّية الوجود و الالعدم»جمله 

 كند كه امكان به نحو موجبه معدوله المحمول معنا شود يا به نحو سالبه محصله.ىنم

 شرح
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رود، پس وصف واحدى نيست كه چيزى بدان متصف كه امكان به دو سلب تحليل مى -اشكال اول

كه كه امكان، معناى بسيطى دارد كه همان سلب الضرورتين باشد نه اينشود به اينمندفع مى -گردد

دهند و گويا جا مؤلف حكيم رحمه الله پاسخى به اشكال اول نمىجداگانه باشد. در اين دو سلب

 اند.مطلب را به بداهت خود حواله كرده

گفته  منطق شود كه در منطق از آن سخن رفته است. دراى آغاز مىاما جواب از اشكال دوم با مقدمه

دولة المحمول اين است كه سالبه محصله با هاى سالبه محصله و موجبه معاست كه يكى از فرقشده

وجود موضوع و فقدان موضوع سازگار است، برخالف معدوله كه حتماا بايد موضوع داشته باشد. فى 

كه سالبه محصله است، سلب قيام از زيد با وجود زيد سازگار است  «ليس زيد قائماا» المثل، در جمله

صورت فقدان زيد، انتفاى قيام به انتفاى موضوع آن طور كه با عدم او سازگار است كه در همان

كه معدوله است به ناچار بايد زيدى وجود داشته باشد تا متصف به  «زيٌد القائم» شود. اما در جملهمى

 القائم شود.

 گوييم سالبه محصله و قضيه معدوله در جايى كه سالبه، موضوع داشتهحال مى

 گردند.ر معنا ندارند و هر كدام به ديگرى باز مىديگر برابرند و فرقى دباشد با يك

كه معدوله است  «زيٌد القائم» كه سالبه محصله است به معناى «ليس زيٌد قائماا» سلب در جمله

شود )كه براى او ثابت مى القائم سلب شد طبعاا ليس باشد؛ زيرا وقتى در سالبه محصله قيام توسِطمى

سلب شود و  قائم كه اگر القائم براى او ثابت نباشد به عبارت ديگر همآنمفاد معدوله است(؛ به دليل 

طور اگر در گردد. همينآيد. از اين رو، سالبه به معدوله باز مىهم القائم ارتفاع نقيضين پيش مى

كه معدوله است القائم براى زيد ثابت شد )كه مفاد معدوله است( قائم از او سلب  «زيد القائم» جمله

شود )كه مفاد سالبه محصله است(. وگرنه اگر هم قائم و هم القائم براى او ثابت باشد اجتماِع ىم

 گردد.شود كه معدوله به سالبه بازمىجا مالحظه مىنقيضين پيش خواهد آمد. در اين

كه بگوييم امكان به اصل سخن بازگرديم؛ امكان چه به معناى سالبه محصله معنا شود، مانند آن

يا به صورت معدوله معنا شود، مانند  «المفهوم إذا اليكون الوجود ضرورياا له و الالعدم» ت است ازعبار

طور كه هر دو به يك معناست. و همان «الضرورة الوجود والعدم» كه بگوييم امكان عبارت است ازآن

وضوع( موضوع تواند متصف به سلب شود در سالبه هم به شرط مذكور )وجود مدر معدوله، موضوع مى

از آن  -تواند متصف به سلب محصل شود. لذا اين اشكال كه امكان، وصف سلبى است و موضوع آنمى

 شود.تواند بدان متصف گردد، مندفع مىنمى -نظر كه سلب، سلب محصل است

گفته شد سالبه محصله به شرط وجود موضوع، همسان معدوله است.  * قوله: عند وجود الموضوع؛

بعض « »ليس بعض الموجود ضرورى الوجود والالعدم» كه وجود موضوع در جملهروشن است 

 موضوع چيست؟ «ليست الماهية من حيث هى بموجودة وال معدومة» است، اما در جمله «الموجود
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در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد گفت كه قضيه برحسب يك تقسيم گاهى حقيقيه است و گاهى 

ُقِتَل َمن » اى است كه فرد موضوع در خارج، بالفعل موجود است، مانندخارجيه. قضيه خارجيه قضيه

كه در خارج رود؛ اعم از آن. اما در قضيه حقيقيه حكم روى طبيعت و ماهيت موضوع مى«فى الدار

كه طبيعت اربعه در هر وعائى متحقق شود چه ذهن و  «االربعة زوج» موجود باشد يا در ذهن، مانند

 به زوجيت است.چه خارج، محكوم 

اى كه از سنخ قضاياى حقيقيه باشد هميشه با موجبه معدوله برابر گوييم سالبه محصلهاكنون مى

است؛ زيرا شرط رجوع سلب تحصيلى به ايجاب عدولى كه وجود موضوع هست دايماا در سالبه 

موضوع كه در قضيه سالبه حقيقيه همچون قضيه موجبه، تصور حقيقيه، حاصل است، به دليل آن

قضيه الزم است و تصور موضوع يعنى به آن وجود ذهنى دادن. پس، موضوع كه همان طبيعت و 

ماهيت باشد دايماا به وجود ذهنى موجود است. لذا شرط مذكور پيوسته حاصل است و رجوع سلب 

 تحصيلى به ايجاب عدولى هم دايمى است.

قضيه حقيقيه است.  «لوجود والالعدمليست الماهية من حيث هى ضرورية ا» در بحث فعلى، قضيه

 موضوع آن، ماهيت تصور شده است كه موجود به وجود ذهنى است.

پس، شرط وجود موضوع در سالبه محصله براى رجوع به ايجاب عدولى، حاصل است؛ زيرا موضوع در 

اين قضيه كه ماهيت باشد در وعاى ذهن، موجود است؛ چون تصور شده است و هر تصورى عبارت 

 ت از وجود ذهنى بخشيدن به آن چيزى كه تصور شده است.اس

 پاسخى ديگر به اشكال دوم

 متن

 ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة ... كذلك أول ما يجده.

 ترجمه

 عالوه بر مطالب فوق، براى اين سلب )سلب محصلى كه مفاد امكان هست( دو نسبت هست:

شود. از اين جهت اين سلب از ضرورت از آن سلب مىنسبتى به ضرورت، و نسبتى به موضوعى كه دو 

 ها متمايز است.ساير سلب

اش بر آن مترتب است؛ پس اين سلب، عدم مضافى است كه براى آن َحظى از وجود است و آثار ويژه

كه عدم مضاف  -كه ِعمى رابيند، چنانگرچه در ابتداى امر، عقل آن را )امكان را( سلب محصل مى

 يابد.اى امر، سلب محصل مىدر ابتد -است

 شرح

در واقع اين فقره، جواب دومى است از اشكال دوم. ملخصش اين است كه امكان كه به معناى سلب 

اى هست، سلب مطلقى نيست كه نشود موضوع آن بدان متصف شود، بلكه اين سلب به لحاظ اضافه

اى كه به موضوع خود پيدا ظ اضافهكند )در عبارت سلب الّضرورتين( و به لحاكه به ضرورت پيدا مى
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كند )فى المثل در مثال االنسان ممكن، از انسان كه موضوع اوست ضرورت وجود و عدم سلب مى

اى از وجود برايش حاصل شود كه به لحاظ اضافه به امر وجودى بهرهشده است( سلب مضافى مى

يست، تا اشكال شود چطور موضوع شده است. لذا اتصاِف انسان به امكان، اتصاف او به َسلب محض ن

 شود.به سلب محض كه عدم محض است متصف مى

نظير اين سلب، سلبى است كه در أعدام ملكات است. فى المثل در عدِم سمع و عدِم بصر، عدم در 

اين دو مورد به سمع و بصر كه دو ملكه و دو امر وجودى هستند اضافه شده و از آنها كسب وجود 

 كنند.هايى كه از مضاٌف اليه خود كسب تأنيث يا تذكير مىمضافنموده است، نظير 

جا نيز كلمه، سلب هم به كلمه ضرورتين و هم به موضوع خود كه انسان است اضافه شده و به در اين

سبب اضافه به آنها بهره و حظى از وجود برده است. پس، سلِب محض نيست، تا در اتصاف به آن 

 اشكالى پديد آيد.

داخل پرانتز « و هو عدم مضاف»جمله  كما يجد العمى )وهو عدم مضاف( كذلك اول مايجده؛ * قوله:

يابد در حالى كه او عدم حاليه است. يعنى عقل، عمى را در ابتداى امر، سلب محصل مى« واو»است و 

 از جهت واجديت معناى سلبى و حظ وجودى به جا عمىاى از وجود دارد. در اينمضاف است و بهره

 امكان تشبيه شده است.

 ماهيت، موضوع امكان است

 متن

 ويتفّرع على ما تقّدم أمور: األمر األّول: ... إذ اليعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود.

 ترجمه

 گردد.از مطالب گذشته چند مطلب تفريع مى

ود؛ مگر شمطلب اول: موضوع امكان، ماهيت است؛ زيرا هيچ چيز بال ضرورت وجود و عدم، متصف نمى

كه فى نفسه خالى از وجود و عدم باشد. و آن چيزى جز ماهيت من حيث هى نيست. پس هر آن

هر ممكن، زوجى است »گويند: جا معناى، سخن فالسفه كه مىممكنى صاحب ماهيت است. و از اين

 شود.آشكار مى« كه از يك ماهيت و وجود تركيب يافته است

ز وجود واجب بالذات و ناميدن آن به وجود ممكن، اصطالح و اما اطالق ممكن بر وجودى غير ا

ديگرى است در باب امكان و وجوب، كه در اين اصطالح امكان به معناى فقر ذاتى و وجوب به معناى 

غناى ذاتى است. )و به اين اصطالح( مراد از امكان، سلب ضرورتين يا استواى نسبت ماهيت به وجود 

 معانى بر وجود، معقول نيست. و عدم نيست؛ زيرا انطباق اين

 شرح
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كه امكان كه خود از معقوالت ثانيه گردد: مطلب اول اينسه مطلب از مطالب گذشته تفريع مى

تواند به الضرورت وجود و عدم فلسفى است متعلق به ماهيت من حيث هى است. زيرا، چيزى مى

 متصف گردد كه در ذات خود نه عين وجود باشد

نه عين عدم، تا بشود ممتنع. بلكه بايستى ذات آن خالى از وجود و عدم باشد. و تا بشود واجب، و 

 چيزى جز ماهيت چنين صالحيتى ندارد.

گوييم وجوِد ممكن، در و اگر در برخى موارد كلمه امكان را به جاى ماهيت، به وجود نسبت داده و مى

. و آن عبارت است از فقر ذاتى وجود جا امكان يك معناى ديگرى دارد، غير از معناى متعارف خوداين

 در مقابل وجوب كه غناى ذاتى وجود باشد.

و اگر امكان را به وجود نسبت داديم ديگر صحيح نيست كه از امكان، استواى نسبت آن به وجود و 

عدم يا الضرورت وجود و عدم را اراده كنيم؛ زيرا وجود، عين خود هست و استواى آن به وجود و عدم 

آيد كه پيش مى« ء عن نفسهسلب الّشى»آن است كه عين خود نباشد، و در اين صورت، مستلزم 

 محال است.

 امكان، الزمه ماهيت است

 متن

 األمر الثانى: أّن اإلمكان الزم الماهّية ... من حيث هى حمل شائع ال أّولى.

 ترجمه

نباشد جايز خواهد بود كه ماهيت، كه امكان، الزمه ماهيت است؛ زيرا اگر الزمه ماهيت مطلب دوم اين

خالى از امكان باشد. و در آن هنگام يا واجب الوجود خواهد بود يا ممتنع الوجود، و از اين رو به 

خودى خود يا موجود خواهد بود يا معدوم، در حالى كه ماهيت من حيث هى نه موجود است ونه 

 معدوم.

« ماهيت من حيث هى»ست اين است كه تصور گوييم امكان، الزمه ماهيت اكه مىمقصود از اين

كند در اتصاف آن به امكان، بدون انضمام امر زايدى. و مقصود از لزوم، لزوم اصطالحى كفايت مى

كه ملزوم، علت تحقِق الزم و لحوق آن به خودش هست؛ زيرا ماهيت در نيست كه عبارت باشد از آن

 مرتبه ذات، نفياا و اثباتاا اقتضايى ندارد.

كه امكان، داخل در كند به اينكال نشود كه تحقق سلِب ضرورتين در مرتبه ذاِت ماهيت، حكم مىاش

كه اين مطلب )داخل بودن امكان در ذات ماهيت( ظاهر ذات ماهيت باشد )نه خارج و الزم آن(؛ با آن

 الفساد است.

يت است كه حمل )بين شود كه از ميان محموالت، محمولى داخل در ذات ماهزيرا در پاسخ گفته مى

كه مالك آن  -باشد، نه حمل شايع -كه مالك آن اتحاد مفهومى است -آن و موضوعش( حمل اولى

 . و حمل بين امكان و ساير لوازم ماهيت، حمل شايع است نه اولى.-اتحاد وجودى است
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 شرح

گوييم امكان، مى كه وقتىپردازند: يكى اينمؤلف حكيم رحمه الله در اين بخش به بيان دو نكته مى

الزمه ماهيت است مراد از لزوم همان لزوم اصطالحى نيست، كه به معناى عليت و اقتضاست. فى 

گوييم نور خورشيد، الزمه خورشيد است، يعنى خورشيد براى نور اقتضا و عليت دارد، المثل اگر مى

ميان ماهيت و امكان را اراده كنيم، بلكه معيت و مقارنت جا از لزوم اين معنا را اراده نمىولى اين

كنيم؛ به طورى كه تصور ماهيت به تنهايى كافى است تا حكم كنيم كه آن ماهيت، ممكن است و مى

 امكان براى آن ثابت است.

گوييم ماهيت در مرتبه ذات، خيزد كه مى، پاسخ به يك اشكال هست. آن اشكال از اين مطلب برمى

كشاند كه حكم كنيم كه امكان، يك جزء از اجزاى را بدان سو مىاست. اين ما « مسلوب الّضرورتين»

كه حيوان و ناطق اجزاى انسان هستند، باشد. يعنى چنانماهيت است و داخل در ذات ماهيت مى

دانيم كه انسان از سه جزء، حيوان و ناطق امكان هم جزء ديگرى براى انسان هست، ولى بالبداهه مى

 ت و امكان، جنس يا فصل او نيست.و امكان، تشكيل نيافته اس

شود امكان در مرتبه ذات ماهيت است. از سوى ديگر گفته كه از يك سو گفته مىحاصل اشكال اين

 شود اگر امكان در مرتبه ذات ماهيت باشد بايد جزء ذاتى ماهيتمى

عقول محسوب شود، در حالى كه چنين نيست و جزء بودنش باطل است؛ زيرا معقول ثانى است و م

 ثانى، خارج از ذات ماهوى است.

تواند از اجزاى ذاتى موضوع گويد: محمولى مىمؤلف حكيم رحمه الله در پاسخ به اشكال فوق مى

گوييم كه مىباشد كه حمل ميان آن و موضوع، حمل اولى كه اتحاد دو مفهوم است، باشد. مانند آن

لى است. لذا ناطق از اجزاى ذاتى انسان به كه حمل ميان ناطق و انسان حمل او« انسان ناطق است»

كه اتحاد دو « االنسان ممكن»رود. اما اگر حمل ميان او و موضوع، حمل شايع بود، مانند شمار مى

مفهوم مختلف در مقام وجود، صورت گرفته است، در اين مورد، محمول از اجزاى ذاتى ماهيت، 

آن به شمار « لوازم الينفك»باشد و از مىشود، بلكه محمول، خارج از ذات موضوع محسوب نمى

 رود.مى

 و به اصطالح علم منطق امكان، ذاتى باب برهان است نه ذاتى باب ايساغوجى )كليات خمس(.

ذاتى باب برهان همان محمول من صميمه يا خارج محمول است به اين معنا كه ما مفهومى چون 

كنيم بدون آن كنيم و بر او حمل مىانتزاع مى امكان را از حاق و از صميم ذات ماهيتى چون انسان

كه آن مفهوم جنس يا فصل براى آن ماهيت باشد بر خالف ذاتى باب ايساغوجى كه آن مفهوم انتزاع 

شود مانند حيوان و ناطق براى انسان بنابراين اگر شده جنس يا فصل براى آن ماهيت محسوب مى

د آن است كه نفس ماهيت فى حد ذاته براى انتزاع شود كه امكان ذاتى ماهيت است مقصوگفته مى

شود كه امكان ذاتى ماهيت نيست مقصود ماهيت بدون انضمام چيزى به او كافى است و اگر گفته مى
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باشد پس او ذاتى باب برهان و عرض باب ايساغوجى آن است كه امكان جزء ماهيت و مقوم آن نمى

 است.

جزاى ماهيت بر ماهيت مطابق نظر مؤلف حمل اولى محسوب اين نكته نيز قابل ذكر است كه حمل ا

 باشد.شود اما مطابق نظر مشهور حمل شايع مىمى

 امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است

 متن

 األمر الّثالث: أّن اإلمكان موجود بوجود ... الذات والغنى عن الغير وغير ذلك.

 ترجمه

اعتبار عقلى  -اندكه بعضى گفتهو چنان -ضوعش موجود استمطلب سوم، امكان در خارج به وجود مو

محض كه حقيقتى در خارج اصالا ندارد نيست. امكان در خارج، وجود مستقل و منفك )از ماهيت( 

 اند ....كه جماعتى ديگر به اين عقيده قائل شدهچنان -ندارد

است كه در تقسيم، قسيم  كه امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است، به دليل آناما اين

ى است كه ضرورِت وجوِد آن در خارج است. پس ارتفاع ضرورت كه عبارت از امكان باشد « واجب»

هم در خارج است. و چون در تقسيم، موضوعى وجود دارد كه مقتضى اتصاف مقسم )موجود( به هر 

عش بدان متصف ماند كه موضويك از اقسام است، از اين جهت امكان در حكم وصف ثبوتى مى

 گردد.مى

اى از وجود يافته است و ماهيت در خارج بدان پس حقيقت امكان يك معناى عدمى است كه بهره

متصف است و چون ماهيت در خارج به آن متصف است پس براى آن وجود در حد موجوديت ساير 

از  -اتندهاى عدمى براى موضوعات خود هستند و موجود به وجود موصوفكه نعت -أعدام مضاف

شود در حقيقت، ارتفاع آثار وجوب است، كه آن وجود، بهره دارد. و آثارى كه بر امكان مترتب مى

 نيازى از غير و مانند آن)آثار وجوب( عبارت است از ِصرف بودن، بسيط بودن ذات و بى

 شرح

 كه امكان در خارج، موجود است يا معدوم، و اگر موجود است وجوددر اين

گويند: امكان از اعتبارات محضه بوده، هيچ رد يا ندارد، سه نظريه وجود دارد: جمعى مىمستقل دا

گويند: امكان در خارج به اند و مىوجودى در خارج ندارد. جمع ديگرى نقطه مقابل اينها قرار گرفته

رد وجود مستقل، وجود دارد. جمع ديگرى از محققين فالسفه معتقدند كه امكان در خارج، وجود دا

اما نه به وجود مستقل مانند ساير موجودات مستقل ديگر، بلكه موجوديتى دارد غير مستقل و قائم به 

 موجوديت موضوع خود كه همان ماهيت موجود در خارج است.

كنند اين است كه: وقتى موجود را كه دليلى كه مؤلف حكيم رحمه الله براى اين نظريه اقامه مى

واجب در اين « الموجود اما واجب و اما ممكٌن»گوييم كنيم و مىموضوع فلسفه است تقسيم مى
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گيرد. وجوب واجب كه همان ضرورت وجود اوست در خارج موجود تقسيم، قسيم ممكن قرار مى

است. و چون وجوب در واجب، عين ذات واجب بوده و خارجى است امكان هم بايد چنين باشد؛ زيرا 

ظرف ديگرى چون ذهن باشد ديگر امكان، مقابل وجوب قرار اگر امكان در خارج نباشد بلكه در 

كه ممكن است يك چيز به حسب دو وعاء هم متصف به امكان گردد و هم به نخواهد گرفت، براى اين

وجوب؛ يعنى در يكى از دو وعاى ضرورى الوجود باشد و در ديگرى ضرورى الوجود نباشد. در اين 

نخواهند بود و طبعاا قسيم « متقابلين»شوند و ديگر مع مىصورت، وجوب و امكان در موضوع واحد ج

 ديگر هستند.ديگر هم نخواهند بود، در حالى كه فرض بر آن است كه اين دو متقابلين و قسيم يكيك

حال كه وجوب واجب خارجى شد ممكن هم كه قسيم واجب است بايد امكانش خارجى باشد. مضافاا 

تحقق است بايد اتصافش به اقسام هم در آن ظرف، متحقق باشد. و كه َمقسم در هر ظرف كه مبر اين

چون َمقسم، موجود خارجى است، پس امكان هم كه قسمى از اوست در خارج، متحقق است. و چون 

موصوف در خارج به وصفى متصف شد گواه آن است كه وصف هم امر وجودى است. پس، امكان در 

 باشد موجود است.« ماهيت موجوده»خارج به وجود موضوعش كه 

گوييم امكان، وصف وجودى است مقصود آن است كه موجوديت آن در حد موجوديت كه مىالبته اين

ساير اعدام ملكات است و مانند عدم سمع و عدم بصر هست، كه گرچه از اعدامند لكن از آن نظر كه 

اى كسب ، از وجود بهرهعدِم ملكه سمع و بصر هستند و عدم به اين امور وجودى اضافه گرديده است

هاى مضاف به اند. موجوديت امكان بيشتر از موجوديت عدمكرده و در قلمرو اوصاف وجودى در آمده

ملكات نيست. چنين نيست كه امكان مانند زيد و عمرو در خارج موجود است، تا جمعى انكار كرده 

 ارجى ندارد.اى از وجود خبگويند كه امكان، اعتبار عقلى محض است و هيچ بهره

 -امكان هم گرچه در حقيقت، امر عدمى است و به معناى سلب ضرورتين است لكن اين سلب

اى به كلمه ضرورَتين دارد و اضافه و نسبتى هم به سلب مضاف است و اضافه -طور كه گذشتهمان

و شود. و بدين سبب، كسب وجود نموده و در قلمرموضوع و ماهيتى كه دو ضرورت از آن سلب مى

اوصاف وجودى درآمده است و آثارى بر آن مترتب است كه نقطه مقابل آثار وجوب است، كه همان 

 رفع صرافت و بساطت و غناى ذاتى است.

كه اگر امكان بخواهد قسيم وجوب باشد، حاصل اين فقره از كتاب در واقع، دو جواب است: يكى اين

د در خارج موجود باشد؛ وگرنه قسيم و مقابل طور كه وجوب در خارج موجود است امكان هم بايهمان

 او محسوب نخواهد شد.

جواب ديگر اين است كه َمقسم در هر ظرفى كه متحقق است اتصافش به اقسام هم بايد در همان 

ظرف، متحقق باشد. و چون َمقسم، موجود خارجى است پس اتصاف به اقسام آن هم در خارج 

 و َمقسم در ضمن اين قسم در خارج، متحقق است. باشد. يكى از اقسام آن امكان استمى
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گوييم امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است، تعبير ديگرى است از ناگفته نماند اين كه مى

اين مطلب كه امكان، معقول ثانى فلسفى است، كه عروضش در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. 

« سلب ضرورتين»كه عبارت از  -اما عروض امكان شودماهيت موجود در خارج به امكان متصف مى

بر آن در ظرف ذهن است؛ زيرا اين عارض ما بأزاى خارجى ندارد، مانند بياض و سواد كه ما به  -است

كنيم. اين طور نيست ازاى خارجى دارد. ما از موجوديت امكان در خارج چيزى بيش از اين اراده نمى

خارج، يك واقعيِت مستقلى داشته باشد. معناى عدمى، هر در  -كه سلب ضرورتين است -كه امكان

گوييم امكان در كه مىچند هم كه عدم مضاف باشد، در خارج كه مستقالا موجود نيست. بنابراين، اين

خارج به وجود موضوعش موجود هست، يعنى اتصاف موصوفش به آن در خارج است، گرچه عروضش 

 به عنوان يك مفهوم ذهنى، در ذهن است.

وجهى براى جمع بين وجود خارجى بودن امكان و اعتبار محض بودن آن  اسفار صدرالمتأّلهين در

اند امكان از اعتبارات محضه است شايد مقصودشان آن بوده است كه گويد: آنها كه گفتهآورد و مىمى

امكان،  اندوجود منهاض و مستقل ندارد، يعنى در خارج، عروض بر موضوع ندارد. و آنها كه گفته

موجود خارجى است مقصودشان آن بوده است كه اتصاف موضوع به آن در خارج است. صدرالمتأّلهين 

 اين جمع را مقتضاى تحقيق دانسته است.

 دفع اشكال

 متن

 وقد اّتضح بهذا البيان فساد قول ... وله آثار خارجّية وجودّية.

 ترجمه

داند و براى آن را از اعتبارات عقلى محض مىاز بيانات فوق، روشن شد كه سخن كسى كه امكان 

حقيقتى نه در خارج و نه در ذهن معتقد نيست، نادرست است؛ چون ضرورت وجود )كه قسيم امكان 

است( امرى است كه ظرف آن خارج است و آثار خارجى وجودى براى آن متحقق است )پس قسيم او 

 واهد بود.(يعنى امكان هم بايد در خارج باشد وگرنه قسيم او نخ

 شرح

كنند. اشكال اين است كه شما در باب اعدام گفتيد كه جا به اشكال و جوابى اشاره مىمؤلف در اين

و در بحث ما، امكان هم از أعدام محسوب «. نه صورت ذهنى»اعدام نه صورت خارجى دارند و 

خارجى ندارد، شود؛ زيرا به معناى سلب ضرورتين است و سلب هم طبق گفته خود شما وجود مى

 گوييد امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است.طور كه وجود ذهنى ندارد. پس چرا مىهمان

شود وجود خارجى دارد زيرا آن عبارت است گوييم وجوب كه قسيم امكان محسوب مىدر پاسخ مى

موجود از ضرورت وجود و ضرورت وجود هم امر خارجى است، پس امكان هم كه قسيم ضرورت است 

به وجود خارجى است، زيرا در هرظرفى كه يكى از دو قسيم متحقق باشد قسيم ديگر هم المحاله 
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بايد متحقق باشد و ثانياا سلب و عدمى كه در امكان هست سلب و عدم محض نيست بلكه سلب 

 اى از وجود برده است. لذا صورت و حقيقت ذهنى دارد و براى اتصاف موصوف بهمضاف است كه بهره

 وصفى در خارج، وجود ذهنى صفت كافى است.

 اشكال بر مستقل بودن وجود امكان در خارج

 متن

 وكذا قول من قال: إّن لإلمكان وجودا ... األعدام بوجود منحاٍز مستقّل.

 ترجمه

گويد امكان در خارج به وجود مستقل موجود است. وجه فساد و نيز فاسد است سخن كسى كه مى

امكان يك معناى عدمى است كه مشترك ميان ماهيات و ثابت به ثبوت آنهاست و آن  آن اين است كه

 عبارت از سلب ضرورتين است. و معنا ندارد كه اعدام در خارج به وجود مستقل موجود شوند.

 شرح

گفتيم ثبوت امكان در خارج به معناى وجود مستقل آن در خارج نيست، بلكه به معناى اتصاف 

 باشد.مى -دهدكه در خارج اين اتصاف رخ مى -موصوفش به آن

نظر از موجوديت موصوفش و اتصاف آن موضوع به وصف، سلب ضرورتين خود وجودى در خارج صرف

ندارد، زيرا امكان كه به معناى سلب ضرورتين است يك معناى سلبى و عدمى دارد و معناى سلبى در 

رت اتصاف موصوف به آن و موصوف به اين تواند داشته باشد مگر به صوخارج وجود مستقل نمى

 باشد.باشند چون امكان الزمه تمام ماهيات مىوصف تمام ماهيات مى

 اشكالى ديگر بر مستقل بودن وجود امكان در خارج

 متن

 ء استحالة اإلمكان بالغير.على أّنه لو كان موجودا فى األعيان بوجود ... وسيجى

 ترجمه

كان در خارج به وجود مستقل، موجود باشد يا واجِب ذاتى است كه اين كه اگر اممضافاا به اين

كه بر حسب فرض ثبوت آن خارج از ثبوت خوِد بالبداهه باطل است و يا ممكن است. و با توجه به اين

كند پس امكانش امكان بالغير خواهد ماهيت است، از اين رو ثبوت ماهيت كفايت از ثبوت آن نمى

 اهد آمد كه امكان بالغير محال است.زودى خوبود. و به

 شرح

تواند در خارج به وجود مستقل يافت شود دليل ديگرى اقامه عالوه بر دليل فوق كه امكان نمى

كه امكان اگر مانند هر موجود مستقل ديگر در خارج، موجود باشد يا واجب بالذات كنند. و آن اينمى

لوازم آن مانند امكان هيچ كدام متصف به وجوب خواهد بود كه اين محال است، زيرا ماهيت و 

باشند و يا ممكن خواهد بود كه اين هم محال است، زيرا بدليل شوند، بلكه در قلمرو ممكنات مىنمى

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

116 

 

آن كه وجودش بيرون و مستقل از وجود ماهيت خواهد بود وجودش نياز به علت و جعل مستقل 

بود؛ يعنى ممكنى كه بايد ديگرى اين امكان را به آن خواهد داشت. از اين جهت، ممكن بالغير خواهد 

 زودى در فصل دوم از اين مرحله خواهد آمد كه امكان بالغير محال است.بدهد. و به

پس، صغراى آن دليل عبارت از اين است كه اگر امكان، موجود مستقل خارجى باشد امكان بالغير 

ند است. كبراى دليل در فصل دوم ثابت خواهد بود؛ چون ثبوتش به علت و جعِل مستقل نيازم

تواند وجوِد مستقِل خارجى شود كه امكان، نمىشود كه امكاِن بالغير محال است. نتيجه گرفته مىمى

 داشته باشد.

 استدالل بر مستقل بودن وجود امكان و جواب از آن

 متن

 وقد استدّلوا على ذلك بوجوه، ... معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود.

 جمهتر

اند. بهترين آن داليل، اين است كه اگر بر وجود مستقل امكان در خارج به داليلى استدالل كرده

ممكن در خارج، ممكن نباشد يا بايد واجب الوجود بوده، وجود برايش ضرورى باشد، يا ممتنع الوجود 

 بوده عدم برايش ضرورى باشد. و اين هر دو محال است.

يرا اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم وجود خود وصف به وجود مستقل اين استدالل مردود است؛ ز

كند كه به وجود موصوفش موجود باشد. و امكان )چنين در خارج نيست، بلكه در وصف كفايت مى

باشد، كه عروضش در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. و است؛ زيرا( از معقوالت ثانيه فلسفى مى

 وجود موضوعشان موجودند. معقوالت ثانيه در خارج به

شود كه امكان، معناى واحدى دارد كه ميان همه ماهيات مشترك است، از آنچه گذشت روشن مى

 مانند اشتراك مفهوم وجود.

 شرح

يعنى  -كند كه اگر امكان در خارج به وجود مستقل موجود نباشد پس ممكنمستدل تصور مى

كه ر خارج نخواهد بود. لذا ممكن به جاى آنهم د -استموصوفى كه به وصف امكان متصف شده

كه چنين تالى فاسدى ممكن باشد يا واجب خواهد بود يا ممتنع، كه هر دو محال است. براى اين

 پيش نيايد بايد ممكن در خارج، متصف به امكانى كه در خارج، وجود دارد بشود.

ست كه خود وصف هم در خارج شود اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم آن نيدر جواب وى گفته مى

طور كه مطلب در تمام معقوالت ثانيه فلسفى چنين است؛ زيرا به وجود مستقل موجود باشد. همان

در معقوالت ثانيه فلسفى، عروض )مفهوم معقول ثانى بر معروض خود( در ذهن است و اتصاف 

 موصوف بدان در خارج.
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مانند  -د، اما حقيقت امكان يك امر خارجى مستقلشونبنابراين، ممكنات در خارج به امكان متصف مى

اى از وجود در نيست؛ بلكه مفهومى است عدمى از سنخ اعدام مضاف، كه بهره -ساير مستقالت ديگر

 ذهن يافته است.

ميان تمام ماهيات،  -كه عبارت از سلب ضرورتين است -شود كه امكاناز مطالب فوق، روشن مى

 وم وجود ميان تمام وجودات، مشترك است.طور كه مفهمشترك است، همان

 تعريف ضرورت ازلى

 متن

 تنبيه: تنقسم الّضرورة إلى ضرورة ... من صفاته اّلتى هى عين ذاته.

 ترجمه

شود به: ضرورت ازلى، و آن عبارت است از ضرورى بودن محمول براى ذات ضرورت، تقسيم مى

 موضوع بدون هيچ قيد و شرطى، حتى قيد وجود.

ن ضرورت، اختصاص دارد به جايى كه ذات موضوع، وجودى باشد قائم به خود و وجود آن خالص و اي

باشد و عدم با آن آميخته نباشد و ماهيتى آن را محدود نكند. و آن وجود، وجود واجب تعالى است در 

 موردى كه به اوصافى متصف گردد كه عين ذاتش هستند.

 شرح

محمول براى موضوع، ثابت باشد بدون هيچ قيد و شرطى حتى  ضرورت اَزلى در جايى ثابت است كه

قيد وجود. و اين ضرورت، اختصاص به وجود خداوند دارد و هيچ موجود ديگرى از اين ضرورت 

الّله » برخوردار نيست. در اين ضرورت الزم نيست موضوع را به وجود، مقيد كنيم و بگوييم كه

گردد. باشد و ذات، به خود ذات مشروط نمى، عين ذات الله مى، زيرا وجود«الموجود موجوٌد بالضرورة

اين ضرورت  «الّله قادر يا عالم بالّضرورة» گوييمكنيم و مىو هكذا وقتى صفات او را بر او حمل مى

اَزلى است؛ زيرا در ثبوت محمول براى موضوع، نياز به هيچ قيد و شرطى نيست و قدرت و علم، عين 

 ن قسم از ضرورت فقط اختصاص به موجود واجب تعالى و صفات او دارد.ذات او هستند. اي

 ضرورت ذاتى

 متن

 وإلى ضرورة ذاتّية، وهى كون ... باطل الذات، ال إنسان وال حيوان.

 ترجمه

شود به ضرورت ذاتى )و غيرذاتى(. ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورى بودن ضرورت تقسيم مى

«. كل انسان حيوان بالضرورة»يت وجود، نه به سبب وجود، مانند محمول براى ذات موضوع با مع

باشد، مادامى كه انسان، موجود باشد و معيت با حيوانيت، ذاتى براى انسان است و براى او ضرورى مى
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وجود داشته باشد. و اگر انسان موجود نباشد باطل الّذات است در اين صورت نه از انسان خبرى 

 هست نه از حيوان.

 شرح

گوييم ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع. علِت ضرورت ثبوت وقتى مى

محمول براى موضوع، مركب از ماهيت موضوع وحيثيت وجودى آن نيست، بلكه علِت ثبوت محمول، 

نفس ماهيت است، لكن در حال وجود آن ماهيت به نحو ظرفيت بحت و خالص. يعنى وجود، هيچ 

ليت اين ضرورت ندارد، لكن ظرف است براى تحقق اين موضوع و محمول؛ زيرا اگر وجود نقشى در ع

شود و نه حيوان كه محمول براى او هست و ذاتى او به نباشد نه انسان كه موضوع است محقق مى

 رود موجود خواهد بود.شمار مى

ت ماهيت اين جزء پس، علِت ثبوت محمول، بسيط است نه مركب. و آن عبارت است از اقتضاى ذا

ذاتى را، لكن بايد ماهيت در ظرف وجود، محقق شود تا بتواند موضوع اين محمول قرار بگيرد. لذا 

جا صرفاا معيت و همراهى با ماهيت است نه عليت در ثبوت محمول براى موضوع. نقش وجود در اين

 دليل آن هم روشن است.

كند كه ابت است. و حيثيت ماهوى اقتضا مىماهيت امرى است مقابل وجود. و خودش براى خودش ث

كنيم صرفاا به اجزاى ماهوى هم براى آن بدون عنايت به وجودش ثابت باشد. و اگر وجود را لحاظ مى

كه دخالتى در قوام ماهيت و اجزاى آن داشته جهت آن است كه ظرِف تحقق ماهيت باشد، نه اين

 باشد. پس، ماهيت انسان فى نفسه حيوان

ناطق لكن انسان در ظرف خارج يا ذهن، بايد موجود شود، تا حيوان و ناطق باشد؛ زيرا اگر است و 

 معدوم باشد، نه انسان است و نه اجزاى آن.

 ضرورت وصفى

 متن

 وإلى ضرورة وصفّية، وهى كون المحمول ... ومرجعها إلى الضرورة الوصفّية بوجه.

 ترجمه

و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع يكى از اقسام ضرورت، ضرورت وصفى است، 

و نيز ضرورت تقسيم « كل كاتب متحرك األصابع ضرورتاا مادام كاتباا»به جهت وصف موضوع، مانند 

 شود به ضرورت وقتى، كه بازگشت آن از جهتى به ضرورت وصفى است.مى

 شرح

ه، مادامى كه موضوع متصف به ضرورت وصفيه، عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع بالّضرور

 وصف كذايى باشد؛ مانند ضرورت ثبوت تحرك اصابع براى كاتب، مادامى كه در حال نوشتن است.
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ضرورت ديگرى داريم به نام ضرورت وقتيه. و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع 

قمر در وقت حايل شدن زمين بين «. كّل قمٍر منخسٌف بالّضرورة وقت الحيلولة»در وقت خاصى، مانند 

 شود.آن و خورشيد، تاريك مى

 پس ضرورتاا انخساف در وقت حيلوله براى قمر، ثابت است.

كه بگوييم اين گردد يعنى در واقع به جاى ايناند ضرورت وقتيه به ضرورت وصفيه باز مىبعضى گفته

وييم اين محمول براى اين موضوع توانيم بگمحمول براى اين موضوع در وقت حيلوله ثابت است، مى

توانيم ضرورت وقتيه را به اين مالك به ضرورت وصفيه بازگردانيم و به وصف حيلوله ثابت است. لذا مى

 آن را ضرورت مستقلى به حساب نياوريم.

و اگر نشود آن  ُموّجهه ذكر شود، آن را -كه ضرورت و امكان و امتناع است -اگر در قضيه، جهت قضيه

در واقع ُموجه به جهتى  -حتى آنهايى كه در لفظ، جهت قضيه ندارند -نامند. تمام قضايامى ْطَلقهُم را

 گانه هستند.از جهات سه

آب در دماى صد درجه به »گوييم كه مىقضاياى علمى همه و همه موجه به ضرورتند، مانند آن

و هكذا .... حال در اين « بالّضروره شودفلز به وسيله حرارت، منبسط مى»يا « آيد بالّضرورهجوش مى

آيد و دو مثال اگر لفظ بالّضروره هم ذكر نشود، در واقع ضرورتا آب در دماى صد درجه به جوش مى

 گردد.فلز به هنگام حرارت بالّضروره منبسط مى

 معانى مختلف امكان: امكان خاص و عام

 تنبيٌه آخر

 يس اإلنسان بساكن األصابع باإلمكان.هذا الذى تقّدم من معنى اإلمكان ... نحو ل

 ترجمه

آنچه از معناى امكان گذشت )يعنى سلب ضرورتين( همان چيزى است كه در اين مباحث درباره آن 

 اى خالى از يكى از اين سه نيست.گانه است كه هيچ قضيهرود. و آن، يكى از جهات سهسخن مى

شد. والزمه آن، سلب نب مخالف استعمال مىابتدا امكان، پيش عموم مردم در سلب ضرورت از جا

 امتناع از جانب موافق است. و )مطابق با اين استعمال( در قضاياى موجبه هم، وقتى كه جانب

، و هم وقتى جانب موافق «الكاتب متحرك األصابع باإلمكان»موافق ضرورى باشد صادق است، مانند 

 «ابع باإلمكان.اإلنسان متحرك األص»مسلوب الضروره باشد، مانند 

كند، و در قضاياى سالبه )نيز( هم وقتى كه جانب موافق، ممتنع )يعنى ضرورى( باشد امكان صدق مى

و هم وقتى كه جانب موافق، مسلوب الضروره باشد، « ليس الكاتب بساكن األصابع باإلمكان»مانند 

 «ليس اإلنسان بساكن األصابع باإلمكان»مانند 

 شرح
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پردازند و هفت معنا براى آن جا به بعد به بيان معانى مختلف امكان مىاين مؤلف رحمه الله از

. امكان 4. امكان اخص، 3. امكان عام، 2. امكان خاص، 1شمرند، كه به ترتيب عبارتند از: برمى

 . امكان فقرى يا وجودى.7. امكان وقوعى، 6. امكان استعدادى، 5استقبالى، 

باشد. و امكان به اين ن خاص است كه به معناى سلب ضرورتين مىيكى از معانى امكان، همان امكا

معنا در مباحث مواد ثالث، زياد ديده خواهد شد. بنابراين معنا، از جانب موافق و مخالف، ضرورت، 

كه حكما براى امكان چنين معنايى را در نظر آورند، كلمه امكان نزد مردم شود. قبل از اينسلب مى

شد كه الزمه آن سلِب امتناع رت از يك طرف يعنى از جانب مخالف استعمال مىدر معناى سلِب ضرو

 شد.از جانب موافق مى

كرد؛ در قضاياى موجبه، گاهى جانب موافق يعنى سلب ضرورت از جانب مخالف، دو مصداق پيدا مى

ت داشت. ثبوت محمول براى موضوع به ضرورت، ثابت بود و گاهى ضرورتاا ثابت نبود بلكه امكان ثبو

الكاتب متحّرك األصابع » زنند. بهجا كه محمول بالّضروره براى موضوع، ثابت باشد مثال مىبراى آن

. در اين قضيه از جانب مخالف كه عبارت از عدِم تحرِك اصابع براى كاتب باشد سلب «باإلمكان

فق كه عبارت از تحرك جا ندارد. لكن جانب مواضرورت شده است و امكان، نقشى بيشتر از اين در اين

 اصابع براى كاتب باشد، نه تنها مسلوب االمتناع است بلكه ضرورتاا ثابت است.

و گاهى ديگر در جانب موافق، ثبوت محمول براى موضوع بالّضروره نيست، بلكه ضرورت از آن 

حّرك اإلنسان مت» مسلوب است؛ يعنى ثبوت محمول براى موضوع به امكان و جواز است، مانند قضيه

. ثبوت تحرِك اصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است، لكن در جانب مخالف كه «األصابع باإلمكان

عبارت از عدِم تحرِك اصابع براى انسان باشد سلب ضرورت شده است. و مفادش آن است كه عدم 

سان، امر حركت انگشتان براى انسان، ضرورى نيست، بلكه هم تحرك و هم عدم تحرك اصابع براى ان

 ممكن و جايزى است.

كند؛ خواه جانب جا نيز امكان عام، سلب ضرورت از جانب مخالف مىاما درقضاياى سالبه، در اين

ليس الكاتب بساكن » جا كه جانب موافق ضرورى است، مانند قضيهموافق، ضرورى باشد يا نباشد. آن

قضيه بوده و اين سلِب محمول از  . سلب سكون اصابع از كاتب، جانب موافق«األصابع باإلمكان

موضوع، ضرورى است. پس، جانب موافق قضيه، ضرورت است. لكن امكان در اين قضيه ناظر به جانب 

است و باشد و از آن سلب ضرورت نمودهمخالف كه عبارت است از سكون اصابع براى كاتب مى

 گويد: سكون اصابع براى كاتب ضرورى نيست.مى

سلب سكون اصابع  «ليس اإلنسان بساكن األصابع باإلمكان» ، ضرورى نباشد، مانندو خواه جانب موافق

تواند متحرك االصابع يا ساكن االصابع براى انسان )جانب موافق قضيه( ضرورى نيست. يعنى انسان مى

 باشد و هيچ كدام برايش ضرورت ندارد.
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ن به جانب مخالف نظر دارد و از آن جا نيز امكاپس، جانب موافق مسلوب الّضروره است. لكن در اين

نمايد. جانب مخالف عبارت است از سكون اصابع براى انسان، كه اين هم از انسان، سلب ضرورت مى

شود. در اين قضيه، هم از سكون اصابع براى انسان كه جانب مخالف قضيه است و سلب ضرورت مى

ست، سلب ضرورت شده لكن يكى توسط هم از سلب سكون اصابع براى انسان كه جانب موافق قضيه ا

 امكان عام و يكى هم به اقتضاى طبع قضيه در جانب موافق.

مراد از امتناع دراين عبارت، ضرورت  * قوله و يصدق فى الّسالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا؛

رورى باشد شود كه امكان، در جمله سالبه وقتى كه جانب موافق ضاست. لذا معناى جمله اين مى

 كند، مانند سلب سكون اصابع از كاتب كه ضرورى است.صدق مى

و  «.او مسلوب الّضرورة» گويدكه امتناع را به ضرورت معنا كرديم به قرينه مقابلش هست كه مىاين

شود؛ زيرا جانب موافق كه اگر بخواهيم امتناع را به معناى امتناع بگيريم اختالل در معنا ايجاد مى

وِن اصابع هست اگر ممتنع باشد معناى آن وجوِب وجوِد سكوِن اصابع براى كاتب خواهد سلِب سك

بود. چون امتناِع سلب، عين وجوب وجود است. لكن وجوِب وجوِد سكون اصابع براى كاتب، بديهى 

 البطالن است.

ن است كه گوييم تعبير به امتناع يك تعبير مسامحى است. و وجه مسامحه آاز اين رهگذر است كه مى

جا ضرورى است مؤلف رحمه الله جمع كرده در اين قضيه چون قضيه، سالبه است و سلب هم دراين

 بين ضرورت و سلب و از آن به امتناع تعبير آورده است، زيرا امتناع عبارت است از ضرورت سلب.

 امكان عام از امكان خاص، اعم است، زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است

 متن

 اإلمكان بهذا المعنى أعّم موردا ... إذ ال جامع مفهومّى بين الجهات.ف

 ترجمه

امكان به اين معنا )امكان عام( از نظر مورد، از امكان قبلى )امكان خاص(، يعنى از سلب ضرورتين، و 

 كه مفهوم آن اعم باشد؛ زيرا جامع مفهومى بين جهات سهاز وجوب و امتناع اعم است. البته نه اين

 گانه وجود ندارد.

 شرح

اند اين است كه آن اعم است از امكان خاص و از وجوب و كه امكان عام را امكان عام گفتهوجه اين

 گردد.امتناع. امكان عام گاهى با امكان خاص جمع مى

 جايى كه عالوه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه، جانب موافق هم مسلوب الّضروره باشد، مانند

جا هم جانب مخالف به مقتضاى معناى امكان عام مسلوب الّضرورة در اين «كاتٌب باالمكان العامزيٌد »

است و هم جانب موافق به اقتضاى طبع نسبت محمول به موضوع بنابراين در اين مورد، امكان عام و 

 گردند.خاص با هم جمع مى
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الّله موجود باالمكان » گردد، مانندشود و با وجوب جمع مىو گاهى امكان عام از امكان خاص جدا مى

. در اين قضيه از جانب مخالف كه عدم وجود براى حق باشد سلب ضرورت شده، اما جانب «العام

موافق محكوم به وجوب است، يعنى وجود براى آن وجوباا ثابت است. و گاهى امكان عام با امتناع 

 گردد.جمع مى

شود كه امكان خاص را شامل مىشود؛ چون عالوه بر آنمىبنابراين، امكان عام از امكان خاص اعم 

 شود.گيرد، ولى امكان خاص شامل وجوب و امتناع نمىوجوب و امتناع را هم در برمى

الزم به ذكر است كه ما گفتيم امكان عام مورداا از امكان خاص اعم هست، اما نگفتيم مفهوماا؛ زيرا از 

 در جامعى وجود ندارد.نظر مفهوم بين اين دو امكان، هيچ ق

 كنيم.براى شرح بيشتر، توضيح ذيل را بيان مى

كه بين آن دو، كنيم دو حالت وجود دارد: يا اينوقتى مفهوم اخصى را با مفهوم اعمى مقايسه مى

جامع مفهومى هست يا نيست. اگر جامع مفهومى در بين باشد معناى اعم مأخوذ در معناى اخص 

و انسان كه معناى حيوان مأخوذ در انسان است و حيوانيت مفهوم مشترك  خواهد بود، مانند حيوان

 ميان هر دو است؛ اخص همان اعم است به

اضافه قيد ناطقيت. اما اگر بين آن دو، جامِع مفهومى وجود نداشت اعم مأخوذ در اخص نبوده، بلكه 

ت؛ زيرا هر انسانى موجود است بيرون از مفهوم اوست، مانند موجود و انسان. موجود، اعم از انسان اس

ولى هر موجودى انسان نيست و اعم كه موجوديت باشد مأخوذ در اخص كه انسان باشد نخواهد بود. 

 وجود و موجوديت يك چيز است و انسان به عنوان ماهيت يك چيز ديگر.

ب و طور است. گفتيم امكان عام، اعم است از امكان خاص و از وجودر بحث فعلى هم مطلب همين

سلب ضرورت از جانِب مخالِف قضيه عبارت است از  «الّله موجود باالمكان العام» امتناع. در قضيه

باشد. سلِب ضرورِت عدم از واجب تعالى. و جانِب موافِق قضيه محكوم به وجوِب وجود براى او مى

جوب است و بين حال، گرچه در اين امكان پاى وجوب هم در ميان است اما امكان عام اعم از اين و

ال » امكان عام و وجوب، جامع مفهومى وجود ندارد؛ زيرا مفاد امكان عام در اين قضيه عبارت است از

براى او،  «ضرورت وجود» ، در حالى كه معناى مطابقى وجوب در واجب عبارت است از«ضرورت عدم

ال ضرورت » شتركند لكنم «الضرورت عدم» . بله، وجوب و امكاِن عام هر دو در«ال ضرورت عدم» نه

در اين قضيه معناى مطابقى امكان عام هست و نسبت به وجوب، الزمه خارج آن است نه  «عدم

معناى مشترك ميان امكان عام و وجوب نيست تا جامع  «الضرورت عدم» معناى مطابقى آن. بنابراين

 ماهوى ميان آن دو باشد.

جا هم گرچه امكان عام از ر قضاياى سالبه. در اينمطلب به همين منوال است در مورد امكان عام د

ال ضرورت » نظر مورد، اعم از امتناع است، لكن قدر جامعى بين امكان عاّمى كه عبارت است از

ال ضرورت » و بين امتناعى كه عبارت است از ضرورت عدم، نيست. گرچه هر دو در معناى «وجود
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مكان عام در قضاياى سالبه معناى مطابقى آن به شمار براى ا «ال ضرورت وجود» مشتركند اما «وجود

 شود، نه معناى مطابقى آن.رود و براى امتناع معناى الزمى آن محسوب مىمى

 نقل معناى امكان از معناى اول خود

 متن

 ثم َنَقَله الُحَكماء إلى خصوص سلب ... عند العامة إمكاناا عاّما وعامّيا.

 ترجمه

اند و در از معناى خودش )كه سلب ضرورت از جانب مخالف باشد انتقال دادهحكما امكان عام را 

 اند.خوانده« امكان خاص و خاصى»اند و آن را به نام خصوص سلب ضرورت از دو طرف به كار برده

 اند.نام نهاده« امكان عام و عامى»طور كه امكان عام را همان

 شرح

نزد حكما به معناى سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه  حاصل آنچه گذشت اين است كه ابتدا امكان

اند، اولى را به دليل شد سپس حكما آن را به سلب ضرورت از دو جانب نقل معنا دادهاستعمال مى

طور كه گفته شد سلب ضرورت از اند؛ زيرا همانشمولش بر وجوب و امتناع، امكان عام نام نهاده

 امتناع جانب موافق سازگار است. جانب مخالف با ضرورت جانب موافق يا

شود؛ يعنى قضايايى را كه در آن محمول وجوباا براى پس امكان عام، وجوب و امتناع را نيز شامل مى

كه ثبوت علم  «الّله عالم باإلمكان العام» گوييمكه مىشود مانند آنموضوع، ثابت است، نيز شامل مى

ور كه در بعضى از قضايا ثبوت محمول براى موضوع، طبراى خداوند به ضرورت و وجوب است. همان

 ممتنع است.

گردد. و وجه تسميه آن به امكان عامى به و از اين رهگذر وجه تسميه آن به امكان عام، روشن مى

گويند چون از امكان عام، اخص باشد. و امكان خاص را خاص مىدليل استعمال آن در ميان عوام مى

 شود.ون بين خواص و حكما استعمال مىگويند چاست. و خاّصى مى

 امكان اخص

 متن

 ورّبما أطلق اإلمكان وأريد به سلب الّضرورات ... فى وقت مأخوَذْين فى القضّية.

 ترجمه

شود. اين امكان، هاى ذاتى و وصفى و وقتى اراده مىشود و از آن سلب ضرورتگاهى امكان گفته مى

، زيرا «االنسان كاتب باالمكان»نامند، مانند را امكان اخص مىاخص از امكان خاص است. و لذا آن 

كند، نه به جهت ذات خود و نه به جهت وصف و وقتى كه مأخوذ در ماهيت انسان اقتضاى كتابت نمى

 قضيه است.

 شرح
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و به  -كه به اقتضاى ذات، ذاتيات و لوازم ماهيت برايش حاصل است -هاى ذاتىقبالا به ضرورت

اشاره  -دهدكه ثبوت محمول به وصف خاص و به وقت خاص را افاده مى -و وقتى ضرورت وصفى

گوييم اگر براى ماهيتى مانند انسان محمولى چون كتابت را به امكان اخص به كرديم. اكنون مى

كند و نيز اثبات رسانديم اين به اين معناست كه فى المثل ذات انسان اقتضاى اين كتابت را نمى

 -ر قضيه، مذكور نيست تا محمول را در آن وقت و با آن وصف براى موضوع، ثابت كندوصف و وقتى د

گوييم؛ زيرا اين امكان و چون سلب ضرورات توسط امكان صورت گرفته است، به آن امكان اخص مى

كه امكان خاص فقط سلب ضرورت از جانب موافق و از امكان خاص هم محدودتر است، به جهت آن

ما ناظر به سلب ضرورت ذاتى و وصفى و وقتى نبود، ولى امكان اخص عالوه بر سلب كرد امخالف مى

 نمود.ضرورت از جانب موافق و مخالف سلب اين سه ضرورت را نيز مى

 امكان استقبالى

 متن

 ورّبما أطلق اإلمكان واريد به سلب ... الوجود والوجوب وإّما العدم واالمتناع.

 ترجمه

شود، حتى ضرورت بشرط محمول. شود و از آن سلب جميع ضرورات اراده مىىو گاهى امكان گفته م

 و اين امكان مربوط به امور آينده است كه هنوز جانب ايجاب يا سلب در آن متعين نباشد.

پس، ضرورت حتى ضرورت به حسب محمول ايجاباا و نفياا از آن امور، مسلوب است. و اين مالحظه به 

است كه نسبت به حوادث آينده جاهل است، زيرا احاطه به علل و اسباب حسب نظر ساده عوامانه 

 ندارد. و گرنه براى هر امر فرضى به حسب ظرف خود، يا وجود و وجوب حاصل است يا عدم و امتناع.

 شرح

گانه حتى ضرورت بشرط هاى ششامكان استقبالى، امكانى است كه به واسطه آن تمام ضرورت

اين امكان در امور آينده كه تحقق و عدم تحقق آن معلوم نيست به كار  شود. ومحمول، سلب مى

هاى گوييم ممكن است فردا باران بيايد؛ يعنى آمدن باران به هيچ يك از ضرورترود، مثالا مىمى

كه گانه امر ضرورى نيست. و حتى ضرورت بشرط محمول هم از آن مسلوب است به جهت آنشش

توان موضوع را مقيد به مول براى موضوع، معلوم نيست. از اين رو چگونه مىنفياا و اثباتاا ثبوت مح

محمول نموده، ضرورت بشرط محمول، تصور كرد. بنابراين در اين نوع قضايا تمام ضرورات مسلوب 

 است.

باشد، ولى البته استعمال امكان به اين معنا براى كسانى كه علم به حوادث و علل آنها ندارند مى

اى نفياا و اثباتاا براى كسى كه علم به علل و اسبابش دارد مشخص و معين از اين، هر حادثه نظرصرف

ء ما َلم الّشى» است؛ اگر علل وجودى آن حادثه، موجود باشد آن حادثه وجوباا موجود خواهد بود، زيرا

 و اگر علل عدمى «َيِجْب لم ُيوَجْد
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اما كسى كه  «ء ما لم يمتنع لم ُيَعدم.الّشى» بود، زيرااو فراهم باشد آن حادثه قطعاا منتفى خواهد 

 علم به علل و اسباب ندارد حادثه نفياا و اثباتاا براى او مجهول است.

 امكان استعدادى

 متن

 ورّبما أطلق االمكان واريد به االمكان ... الماهّية موجودة كانت أو معدومة.

 ترجمه

شود. و آن عبارت است از وصفى مكان استعدادى اراده مىشود و از آن او گاهى امكان گفته مى

 كند.هاى گوناگون مىهايى كه قائم به ماده است و ماده به سبب آن، قبول فعليتوجودى از كيفيت

فرق بين امكان استعدادى و امكان خاص آن است كه امكان استعدادى صفتى است وجودى كه قبول 

كند. موضوع امكان استعدادى ماده موجودة است و با عليت مىشدت و ضعف و ُقرب و ُبعد نسبت به ف

 شود.حصول مستِعّدَله باطل مى

شود. به خالف امكان خاص كه يك معناى عقلى است و متصف به شدت و ضعف و ُقْرب و ُبعد نمى

 شود، خواه موجود باشد يا نه.گاه از آن جدا نمىموضوع امكان خاص، ماهيت بوده و هيچ

 شرح

ان استعدادى يكى ديگر از اقسام امكان است. امكان استعدادى كيفيتى است كه قائم به ماده است امك

پذيرد. مثالا استعداد انسان شدن در نطفه انسان، وجود هاى گوناگونى مىو ماده به سبب آن، فعليت

امكان را  دارد و استعداد درخت خرما شدن در هسته خرما، وجود دارد. اين استعداد، به نطفه اين

 هاى گوناگون هستند، بيابد.بخشد كه مراحل بعدى، يعنى علقه و مضغه و جنين را كه فعليتمى

شود مراحل و كند تا وقتى كه انسان مىحال اين نطفه از زمانى كه به طرف انسان شدن حركت مى

ل است. امكان كند، تا برسد به آخرين منزل كه حصول انسان بالفعل و كاممنازل مختلفى را طى مى

 استعدادى از اولين لحظه حركت تا لحظه وصول به

تر است اى كه جنين شد به انسانيت نزديكمنزل آخر، مراتب ُقرب و ُبعد در پيش روى دارد. مثالا نطفه

تر كند. و ُمْضغه از علقه به انسانيت نزديكاى كه اكنون مرحله مضغه بودن خود را طى مىاز نطفه

 شود.انيت حاصل شد استعداد انسانيت ديگر باطل مىاست. وقتى انس

به خالف امكان خاص كه يك مفهوم عقلى است كه همان الضرورت وجود و عدم باشد اتصاف به 

 پذيرد.گاه از آن انفكاك نمىشدت وضعف و ُقرب و ُبعد در آن راه ندارد. موضوعش ماهيت است و هيچ

عدم مفارقت  يفارق الماهّية موجودة كانت أو معدومةا؛* قوله: وموضوعه الماهّية من حيث هى ال 

امكان از ماهيت در حال وجود، معلوم است. اما عدم مفارقت امكان از ماهيت در حال عدم معنايش 

اين است كه اگر براى ماهيت دروعايى مجرد از كافه وجودات تقررى فرض شود باز هم ممكن خواهد 
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لت ماهوى هستند و براى ماهيات تقررى بدون وجود قائلند، بود. اين مطلب براى كسانى كه اصا

 تر است.روشن

 امكان وقوعى

 متن

 ورّبما أطلق اإلمكان واريد به كون ... وقوعه محاٌل ويسّمى اإلمكان الوقوعّى.

 ترجمه

اى باشد كه از فرض حيثيت ماهيت به گونه»شود: شود و از آن، اراده مىگاهى امكان گفته مى

 و نام آن، امكان وقوعى است.« محال الزم نيايد. وقوعش

 شرح

امكان وقوعى، اخص از امكان ذاتى است؛ زيرا هر امكان وقوعى بايد امكان ذاتى داشته باشد، اما چنين 

 نيست كه هرچه امكان ذاتى دارد امكان وقوعى داشته باشد.

كه كن است اما وقوعاا به دليل آندر فصل هشتم از همين مرحله خواهد آمد كه گاهى يك چيز ذاتاا مم

كه جسِم غير متناهى االبعاد ذاتاا ممكن باشد، مانند اينآيد ممتنع مىاز وقوعش محال ذاتى پيش مى

كه  -آيد كه غير متناهى بين حاصرين واقع شودكه از وقوع آن الزم مىاست لكن وقوعاا به دليل آن

پس، جسِم غير متناهى ذاتاا ممكن، ولى وقوعاا محال محال وقوعى خواهد بود.  -اين محال ذاتى است

كه غير محصور، محصور شود. شرح است؛ زيرا مستلزم يك محال ذاتى است كه عبارت باشد از اين

 زودى در فصل هشتم از مرحله چهارم خواهيد خواند.بيشتر مطلب را به

 امكان فقرى

 متن

 والوجودّى قبال االمكان الماهوّى.ورّبما أطلق االمكان واريد به ما للوجود ... 

 ترجمه

شود تعلق وتقّومى كه معلول، نسبت به وجود علت خود شود و از آن اراده مىگاهى امكان گفته مى

دارد، خصوصاا فقر ذاتى وجود امكانى نسبت به وجود واجب تعالى. و نامش امكان فقرى و امكان 

 وجودى است، در برابر امكان ماهوى.

 شرح

طور كه امكان را به ماهيت نسبت فقرى يا امكان وجودى از ابداعات صدرالمتأّلهين است. همان امكان

كنيم، امكان را به وجود نسبت داده فقر ذاتى را از آن داده وال ضرورت وجود و عدم را از آن اراده مى

ندى امر عارضى كنيم. ممكنات نسبت به ذات حق تعالى فقير و نيازمندند. اين فقر ونيازماراده مى

 براى آنها نيست، بلكه در تار و پود وجودات، فقر و نياز نهفته است.

 آيد كه آنها ذاتاا نيازمند نباشند و اين بااگر فقر و نياز عارض بر آنها باشد الزم مى
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معلوليت ذاتى آنها منافات دارد. امكان فقرى و وجودى در مقابل غناى ذاتى خداى تبارك و تعالى 

يا َأّيَها الّناُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى الّلِه َو الّلُه ُهَو اْلَغِنّي » فرمايد:آيه شريفه به آن اشاره مىاست كه 

 .«اْلَحِميُد

 جهات سه گانه اختصاص به قضايايى كه محمول آنها وجود است ندارد

 متن

 تنبيٌه آخر

 ا هو موجود.الجهات الثالث المذكورة ... لكون موضوعها الموجود بم

 ترجمه

اى كه ذكر شدند اختصاص ندارند به قضايايى كه محمول يادآورى نكته در ديگرى: جهات سه گانه

شوند بين هر محمول فرضى و بين هر موضوع فرضى. آنها وجود است، بلكه هر يك از آنها حائل مى

ود، حائل شوند؛ چون شود مگر جهاتى را كه بين وجود و عوارض ذاتى وجالبته فلسفه متعرض نمى

 است.« موجود بما هو موجود»موضوع فلسفه 

 شرح

جهات سه گانه به عنوان مواد قضايا اختصاص ندارند به قضايايى كه محمول آنها وجود است مانند 

شوند به عنوان مثال انسان موجود است بلكه ميان هر موضوع فرضى با هر محمول فرضى حائل مى

 ائم است يا الّله به وجوب عالم است.گوييم زيد به امكان قمى

اى تهى از يكى از جهات سه گانه نيست، لكن آنچه در فلسفه مورد كه هيچ قضيهمطلب ديگر اين

باشد.  -كه موضوع فلسفه است -عنايت است آن قضايايى است كه محمول آنها از عوارض ذاتى موجود

 بديهى است در هر علمى از عوارض ذاتى

شود. و اگر بحثى مطرح شود كه عارض ذاتى موضوع نباشد، طرح آن حث مىموضوع آن علم ب

 استطرادى است.

آيد، كه طبعاا نسبت عارض به سخن به ميان مى« موجود بما هو موجود»در فلسفه هم از عوارض 

معروض يا به امكان خواهد بود يا به وجوب. و نسبتى به امتناع ميان عارض وجود و خود وجود 

گوييم: مقصود بالّذات از ميان جهات ثالث، وجوب و امكان هست. در قضيه شت. لذا مىنخواهيم دا

« الله عالم است»نسبت محمول به موضوع به امكان و جواز است و در قضيه « انسان كاتب است»

اى كه نسبت محمول به موضوع به امتناع باشد و نسبت محمول به موضوع به وجوب است اما ما قضيه

 عوارض ذاتى موضوع باشد نداريم.محمول از 

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . مواد ثالث را تعريف كنيد؟1

 . چرا تعريف مواد ثالث، تعريف حقيقى نيست، بلكه تعريف شرح االسمى است؟2
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 . در فلسفه، مقصود بالذات از مواد ثالث كدام است، چرا؟3

 گردد؟ت، و چگونه دفع مىكه امكان، وصف ثابت موجود است چيس. اشكال بر اين4

 . موضوع امكان چيست؟ آن را توضيح دهيد؟5

 . حمل بين امكان و ساير لوازم ماهيت بر ماهيت چگونه حملى است؟6

 . موجوديت امكان چگونه است، آيا اعتبار عقلى صرف است يا موجود مستقل است يا چيز ديگر؟7

 است، چگونه است؟ كه امكان در خارج به وجود مستقل. استدالل بر اين8

 . نسبت ميان امكان عام و امكان خاص چيست؟9

 . اقسام امكان را نام ببريد؟11

 . معانى مختلف امكان را اجماالا توضيح دهيد؟11

 . اقسام ضرورات را نام ببريد؟12

 . امكان وقوعى را توضيح دهيد؟13

 . فرق امكان ماهوى و امكان فقرى را شرح دهيد؟14

 ى انقسام كّل من المواّد الثالث الى مابالّذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إاّلاالمكانفالفصل الّثانى

 

 گانه به ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغيرتقسيم هر يك از مواد سه

 متن

 يقسم كّل من هذه المواّد الثالث ... على سبيل استدعائه االعم من االقتضاء.

 ترجمه

شود به ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغير، مگر امكان كه گانه تقسيم مىيك از مواد سههر 

امكان بالغير ندارد. مراد از ما بالذات آن است كه ذات با قطع نظر از هرچه غير اوست در اتصاف به آن 

به تنهايى كافى نباشد بلكه وصف، كافى باشد. و مراد از ما بالغير آن است كه ذات در اتصاف به وصف، 

متوقف بر غير در اعطا و اقتضا باشد. و مراد از ما بالقياس الى الغير آن است كه اتصاف به وصف در 

 مقايسه با غير به نحو استدعا كه اعم از اقتضا هست باشد.

 شرح

شود. مراد از يم مىتقس« ما بالقياس الى الغير»و « ما بالغير»و « ما بالذات»گانه به هر يك از مواد سه

طور كه گفته شد معنون شدن ذات است به وصف، بدون تأثير ديگرى در او. و مراد از آن« ما بالّذات»

 آن است كه ذات به تنهايى در معنون« ما بالغير»

شدن به وصف، كافى نباشد بلكه ذاتاا به تأثير ديگرى در او نيازمند است. و اين نيازمندى يك حالت 

ء كه اتصاف به وصف در قياس با شى« بالقياس الى الغير»رود. بر خالف ما آن به شمار مى نفسى براى

ما بالقياس الى »اتصاف به وصف، يك حالت نفسى است در « ما بالغير»ديگر است. و همان گونه كه در 
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ن ، اتصاف به وصف، يك مفهوم نسبى است؛ يعنى يك مفهوم قياسى است. اين خود يك فرق بي«الغير

هميشه رابطه عّلى و معلولى وجود دارد، مانند نسبتى كه « ما بالغير»اين دو است. فرق ديگر، در 

ممكنات به واجب تعالى دارند اما در مابالقياس الى الغير گاهى رابطه ِعّلى در بين هست مانند رابطه 

 ديگرى نيستند.ابّوت و بنّوت و گاهى مانند فوقيت در قياس با تحتيت كه هيچ كدام علت براى 

 و به اصطالح علم منطق امكان، ذاتى باب برهان است نه ذاتى باب ايساغوجى )كليات خمس(.

ذاتى باب برهان همان محمول من صميمه يا خارج محمول است به اين معنا كه ما مفهومى چون 

يم بدون آن كنكنيم و بر او حمل مىامكان را از حاق و از صميم ذات ماهيتى چون انسان انتزاع مى

كه آن مفهوم جنس يا فصل براى آن ماهيت باشد بر خالف ذاتى باب ايساغوجى كه آن مفهوم انتزاع 

شود مانند حيوان و ناطق براى انسان بنابراين اگر شده جنس يا فصل براى آن ماهيت محسوب مى

براى انتزاع شود كه امكان ذاتى ماهيت است مقصود آن است كه نفس ماهيت فى حد ذاته گفته مى

شود كه امكان ذاتى ماهيت نيست مقصود ماهيت بدون انضمام چيزى به او كافى است و اگر گفته مى

باشد پس او ذاتى باب برهان و عرض باب ايساغوجى آن است كه امكان جزء ماهيت و مقوم آن نمى

 است.

ف حمل اولى محسوب اين نكته نيز قابل ذكر است كه حمل اجزاى ماهيت بر ماهيت مطابق نظر مؤل

 باشد.شود اما مطابق نظر مشهور حمل شايع مىمى

 امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است

 متن

 األمر الّثالث: أّن اإلمكان موجود بوجود ... الذات والغنى عن الغير وغير ذلك.

 ترجمه

اعتبار عقلى  -اندتهكه بعضى گفو چنان -مطلب سوم، امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است

محض كه حقيقتى در خارج اصالا ندارد نيست. امكان در خارج، وجود مستقل و منفك )از ماهيت( 

 اند ....كه جماعتى ديگر به اين عقيده قائل شدهچنان -ندارد

كه امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است، به دليل آن است كه در تقسيم، قسيم اما اين

ست كه ضرورِت وجوِد آن در خارج است. پس ارتفاع ضرورت كه عبارت از امكان باشد ى ا« واجب»

هم در خارج است. و چون در تقسيم، موضوعى وجود دارد كه مقتضى اتصاف مقسم )موجود( به هر 

ماند كه موضوعش بدان متصف يك از اقسام است، از اين جهت امكان در حكم وصف ثبوتى مى

 گردد.مى

اى از وجود يافته است و ماهيت در خارج بدان كان يك معناى عدمى است كه بهرهپس حقيقت ام

متصف است و چون ماهيت در خارج به آن متصف است پس براى آن وجود در حد موجوديت ساير 

از  -هاى عدمى براى موضوعات خود هستند و موجود به وجود موصوفاتندكه نعت -أعدام مضاف
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شود در حقيقت، ارتفاع آثار وجوب است، كه آن كه بر امكان مترتب مى وجود، بهره دارد. و آثارى

 نيازى از غير و مانند آن)آثار وجوب( عبارت است از ِصرف بودن، بسيط بودن ذات و بى

 شرح

 كه امكان در خارج، موجود است يا معدوم، و اگر موجود است وجوددر اين

گويند: امكان از اعتبارات محضه بوده، هيچ جمعى مىمستقل دارد يا ندارد، سه نظريه وجود دارد: 

گويند: امكان در خارج به اند و مىوجودى در خارج ندارد. جمع ديگرى نقطه مقابل اينها قرار گرفته

وجود مستقل، وجود دارد. جمع ديگرى از محققين فالسفه معتقدند كه امكان در خارج، وجود دارد 

ر موجودات مستقل ديگر، بلكه موجوديتى دارد غير مستقل و قائم به اما نه به وجود مستقل مانند ساي

 موجوديت موضوع خود كه همان ماهيت موجود در خارج است.

كنند اين است كه: وقتى موجود را كه دليلى كه مؤلف حكيم رحمه الله براى اين نظريه اقامه مى

واجب در اين « ب و اما ممكٌنالموجود اما واج»گوييم كنيم و مىموضوع فلسفه است تقسيم مى

گيرد. وجوب واجب كه همان ضرورت وجود اوست در خارج موجود تقسيم، قسيم ممكن قرار مى

است. و چون وجوب در واجب، عين ذات واجب بوده و خارجى است امكان هم بايد چنين باشد؛ زيرا 

، مقابل وجوب قرار اگر امكان در خارج نباشد بلكه در ظرف ديگرى چون ذهن باشد ديگر امكان

كه ممكن است يك چيز به حسب دو وعاء هم متصف به امكان گردد و هم به نخواهد گرفت، براى اين

وجوب؛ يعنى در يكى از دو وعاى ضرورى الوجود باشد و در ديگرى ضرورى الوجود نباشد. در اين 

هند بود و طبعاا قسيم نخوا« متقابلين»شوند و ديگر صورت، وجوب و امكان در موضوع واحد جمع مى

 ديگر هستند.ديگر هم نخواهند بود، در حالى كه فرض بر آن است كه اين دو متقابلين و قسيم يكيك

حال كه وجوب واجب خارجى شد ممكن هم كه قسيم واجب است بايد امكانش خارجى باشد. مضافاا 

در آن ظرف، متحقق باشد. و كه َمقسم در هر ظرف كه متحقق است بايد اتصافش به اقسام هم بر اين

چون َمقسم، موجود خارجى است، پس امكان هم كه قسمى از اوست در خارج، متحقق است. و چون 

موصوف در خارج به وصفى متصف شد گواه آن است كه وصف هم امر وجودى است. پس، امكان در 

 باشد موجود است.« ماهيت موجوده»خارج به وجود موضوعش كه 

گوييم امكان، وصف وجودى است مقصود آن است كه موجوديت آن در حد موجوديت كه مىالبته اين

ساير اعدام ملكات است و مانند عدم سمع و عدم بصر هست، كه گرچه از اعدامند لكن از آن نظر كه 

اى كسب عدِم ملكه سمع و بصر هستند و عدم به اين امور وجودى اضافه گرديده است، از وجود بهره

هاى مضاف به اند. موجوديت امكان بيشتر از موجوديت عدملمرو اوصاف وجودى در آمدهكرده و در ق

ملكات نيست. چنين نيست كه امكان مانند زيد و عمرو در خارج موجود است، تا جمعى انكار كرده 

 اى از وجود خارجى ندارد.بگويند كه امكان، اعتبار عقلى محض است و هيچ بهره
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 -ت، امر عدمى است و به معناى سلب ضرورتين است لكن اين سلبامكان هم گرچه در حقيق

اى به كلمه ضرورَتين دارد و اضافه و نسبتى هم به سلب مضاف است و اضافه -طور كه گذشتهمان

شود. و بدين سبب، كسب وجود نموده و در قلمرو موضوع و ماهيتى كه دو ضرورت از آن سلب مى

بر آن مترتب است كه نقطه مقابل آثار وجوب است، كه همان اوصاف وجودى درآمده است و آثارى 

 رفع صرافت و بساطت و غناى ذاتى است.

كه اگر امكان بخواهد قسيم وجوب باشد، حاصل اين فقره از كتاب در واقع، دو جواب است: يكى اين

و مقابل طور كه وجوب در خارج موجود است امكان هم بايد در خارج موجود باشد؛ وگرنه قسيم همان

 او محسوب نخواهد شد.

جواب ديگر اين است كه َمقسم در هر ظرفى كه متحقق است اتصافش به اقسام هم بايد در همان 

ظرف، متحقق باشد. و چون َمقسم، موجود خارجى است پس اتصاف به اقسام آن هم در خارج 

 متحقق است.باشد. يكى از اقسام آن امكان است و َمقسم در ضمن اين قسم در خارج، مى

گوييم امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است، تعبير ديگرى است از ناگفته نماند اين كه مى

اين مطلب كه امكان، معقول ثانى فلسفى است، كه عروضش در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. 

« ضرورتين سلب»كه عبارت از  -شود اما عروض امكانماهيت موجود در خارج به امكان متصف مى

بر آن در ظرف ذهن است؛ زيرا اين عارض ما بأزاى خارجى ندارد، مانند بياض و سواد كه ما به  -است

كنيم. اين طور نيست ازاى خارجى دارد. ما از موجوديت امكان در خارج چيزى بيش از اين اراده نمى

د. معناى عدمى، هر در خارج، يك واقعيِت مستقلى داشته باش -كه سلب ضرورتين است -كه امكان

گوييم امكان در كه مىچند هم كه عدم مضاف باشد، در خارج كه مستقالا موجود نيست. بنابراين، اين

خارج به وجود موضوعش موجود هست، يعنى اتصاف موصوفش به آن در خارج است، گرچه عروضش 

 به عنوان يك مفهوم ذهنى، در ذهن است.

جمع بين وجود خارجى بودن امكان و اعتبار محض بودن آن  وجهى براى اسفار صدرالمتأّلهين در

اند امكان از اعتبارات محضه است شايد مقصودشان آن بوده است كه گويد: آنها كه گفتهآورد و مىمى

اند امكان، وجود منهاض و مستقل ندارد، يعنى در خارج، عروض بر موضوع ندارد. و آنها كه گفته

آن بوده است كه اتصاف موضوع به آن در خارج است. صدرالمتأّلهين موجود خارجى است مقصودشان 

 اين جمع را مقتضاى تحقيق دانسته است.

 دفع اشكال

 متن

 وقد اّتضح بهذا البيان فساد قول ... وله آثار خارجّية وجودّية.

 ترجمه
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براى آن  داند واز بيانات فوق، روشن شد كه سخن كسى كه امكان را از اعتبارات عقلى محض مى

حقيقتى نه در خارج و نه در ذهن معتقد نيست، نادرست است؛ چون ضرورت وجود )كه قسيم امكان 

است( امرى است كه ظرف آن خارج است و آثار خارجى وجودى براى آن متحقق است )پس قسيم او 

 يعنى امكان هم بايد در خارج باشد وگرنه قسيم او نخواهد بود.(

 شرح

كنند. اشكال اين است كه شما در باب اعدام گفتيد كه اشكال و جوابى اشاره مى جا بهمؤلف در اين

و در بحث ما، امكان هم از أعدام محسوب «. نه صورت ذهنى»اعدام نه صورت خارجى دارند و 

شود؛ زيرا به معناى سلب ضرورتين است و سلب هم طبق گفته خود شما وجود خارجى ندارد، مى

 گوييد امكان در خارج به وجود موضوعش موجود است.ى ندارد. پس چرا مىطور كه وجود ذهنهمان

شود وجود خارجى دارد زيرا آن عبارت است گوييم وجوب كه قسيم امكان محسوب مىدر پاسخ مى

از ضرورت وجود و ضرورت وجود هم امر خارجى است، پس امكان هم كه قسيم ضرورت است موجود 

هرظرفى كه يكى از دو قسيم متحقق باشد قسيم ديگر هم المحاله به وجود خارجى است، زيرا در 

بايد متحقق باشد و ثانياا سلب و عدمى كه در امكان هست سلب و عدم محض نيست بلكه سلب 

اى از وجود برده است. لذا صورت و حقيقت ذهنى دارد و براى اتصاف موصوف به مضاف است كه بهره

 است. وصفى در خارج، وجود ذهنى صفت كافى

 اشكال بر مستقل بودن وجود امكان در خارج

 متن

 وكذا قول من قال: إّن لإلمكان وجودا ... األعدام بوجود منحاٍز مستقّل.

 ترجمه

گويد امكان در خارج به وجود مستقل موجود است. وجه فساد و نيز فاسد است سخن كسى كه مى

ميان ماهيات و ثابت به ثبوت آنهاست و آن  آن اين است كه امكان يك معناى عدمى است كه مشترك

 عبارت از سلب ضرورتين است. و معنا ندارد كه اعدام در خارج به وجود مستقل موجود شوند.

 شرح

گفتيم ثبوت امكان در خارج به معناى وجود مستقل آن در خارج نيست، بلكه به معناى اتصاف 

 باشد.ىم -دهدكه در خارج اين اتصاف رخ مى -موصوفش به آن

نظر از موجوديت موصوفش و اتصاف آن موضوع به وصف، سلب ضرورتين خود وجودى در خارج صرف

ندارد، زيرا امكان كه به معناى سلب ضرورتين است يك معناى سلبى و عدمى دارد و معناى سلبى در 

ين تواند داشته باشد مگر به صورت اتصاف موصوف به آن و موصوف به اخارج وجود مستقل نمى

 باشد.باشند چون امكان الزمه تمام ماهيات مىوصف تمام ماهيات مى

 اشكالى ديگر بر مستقل بودن وجود امكان در خارج
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 متن

 ء استحالة اإلمكان بالغير.على أّنه لو كان موجودا فى األعيان بوجود ... وسيجى

 ترجمه

باشد يا واجِب ذاتى است كه اين كه اگر امكان در خارج به وجود مستقل، موجود مضافاا به اين

كه بر حسب فرض ثبوت آن خارج از ثبوت خوِد بالبداهه باطل است و يا ممكن است. و با توجه به اين

كند پس امكانش امكان بالغير خواهد ماهيت است، از اين رو ثبوت ماهيت كفايت از ثبوت آن نمى

 زودى خواهد آمد كه امكان بالغير محال است.بود. و به

 شرح

تواند در خارج به وجود مستقل يافت شود دليل ديگرى اقامه عالوه بر دليل فوق كه امكان نمى

كه امكان اگر مانند هر موجود مستقل ديگر در خارج، موجود باشد يا واجب بالذات كنند. و آن اينمى

ف به وجوب خواهد بود كه اين محال است، زيرا ماهيت و لوازم آن مانند امكان هيچ كدام متص

باشند و يا ممكن خواهد بود كه اين هم محال است، زيرا بدليل شوند، بلكه در قلمرو ممكنات مىنمى

آن كه وجودش بيرون و مستقل از وجود ماهيت خواهد بود وجودش نياز به علت و جعل مستقل 

امكان را به آن  خواهد داشت. از اين جهت، ممكن بالغير خواهد بود؛ يعنى ممكنى كه بايد ديگرى اين

 زودى در فصل دوم از اين مرحله خواهد آمد كه امكان بالغير محال است.بدهد. و به

پس، صغراى آن دليل عبارت از اين است كه اگر امكان، موجود مستقل خارجى باشد امكان بالغير 

ت خواهد بود؛ چون ثبوتش به علت و جعِل مستقل نيازمند است. كبراى دليل در فصل دوم ثاب

تواند وجوِد مستقِل خارجى شود كه امكان، نمىشود كه امكاِن بالغير محال است. نتيجه گرفته مىمى

 داشته باشد.

 استدالل بر مستقل بودن وجود امكان و جواب از آن

 متن

 وقد استدّلوا على ذلك بوجوه، ... معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود.

 ترجمه

اند. بهترين آن داليل، اين است كه اگر به داليلى استدالل كردهبر وجود مستقل امكان در خارج 

ممكن در خارج، ممكن نباشد يا بايد واجب الوجود بوده، وجود برايش ضرورى باشد، يا ممتنع الوجود 

 بوده عدم برايش ضرورى باشد. و اين هر دو محال است.

وجود خود وصف به وجود مستقل  اين استدالل مردود است؛ زيرا اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم

كند كه به وجود موصوفش موجود باشد. و امكان )چنين در خارج نيست، بلكه در وصف كفايت مى

باشد، كه عروضش در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. و است؛ زيرا( از معقوالت ثانيه فلسفى مى

 معقوالت ثانيه در خارج به وجود موضوعشان موجودند.
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شود كه امكان، معناى واحدى دارد كه ميان همه ماهيات مشترك است، ذشت روشن مىاز آنچه گ

 مانند اشتراك مفهوم وجود.

 شرح

يعنى  -كند كه اگر امكان در خارج به وجود مستقل موجود نباشد پس ممكنمستدل تصور مى

كه ى آنهم در خارج نخواهد بود. لذا ممكن به جا -استموصوفى كه به وصف امكان متصف شده

كه چنين تالى فاسدى ممكن باشد يا واجب خواهد بود يا ممتنع، كه هر دو محال است. براى اين

 پيش نيايد بايد ممكن در خارج، متصف به امكانى كه در خارج، وجود دارد بشود.

شود اتصاف به وصفى در خارج، مستلزم آن نيست كه خود وصف هم در خارج در جواب وى گفته مى

طور كه مطلب در تمام معقوالت ثانيه فلسفى چنين است؛ زيرا مستقل موجود باشد. همانبه وجود 

در معقوالت ثانيه فلسفى، عروض )مفهوم معقول ثانى بر معروض خود( در ذهن است و اتصاف 

 موصوف بدان در خارج.

مانند  -ستقلشوند، اما حقيقت امكان يك امر خارجى مبنابراين، ممكنات در خارج به امكان متصف مى

اى از وجود در نيست؛ بلكه مفهومى است عدمى از سنخ اعدام مضاف، كه بهره -ساير مستقالت ديگر

 ذهن يافته است.

ميان تمام ماهيات،  -كه عبارت از سلب ضرورتين است -شود كه امكاناز مطالب فوق، روشن مى

 ست.طور كه مفهوم وجود ميان تمام وجودات، مشترك امشترك است، همان

 تعريف ضرورت ازلى

 متن

 تنبيه: تنقسم الّضرورة إلى ضرورة ... من صفاته اّلتى هى عين ذاته.

 ترجمه

شود به: ضرورت ازلى، و آن عبارت است از ضرورى بودن محمول براى ذات ضرورت، تقسيم مى

 موضوع بدون هيچ قيد و شرطى، حتى قيد وجود.

ات موضوع، وجودى باشد قائم به خود و وجود آن خالص و اين ضرورت، اختصاص دارد به جايى كه ذ

باشد و عدم با آن آميخته نباشد و ماهيتى آن را محدود نكند. و آن وجود، وجود واجب تعالى است در 

 موردى كه به اوصافى متصف گردد كه عين ذاتش هستند.

 شرح

هيچ قيد و شرطى حتى  ضرورت اَزلى در جايى ثابت است كه محمول براى موضوع، ثابت باشد بدون

قيد وجود. و اين ضرورت، اختصاص به وجود خداوند دارد و هيچ موجود ديگرى از اين ضرورت 

الّله » برخوردار نيست. در اين ضرورت الزم نيست موضوع را به وجود، مقيد كنيم و بگوييم كه

گردد. خود ذات مشروط نمىباشد و ذات، به ، زيرا وجود، عين ذات الله مى«الموجود موجوٌد بالضرورة
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اين ضرورت  «الّله قادر يا عالم بالّضرورة» گوييمكنيم و مىو هكذا وقتى صفات او را بر او حمل مى

اَزلى است؛ زيرا در ثبوت محمول براى موضوع، نياز به هيچ قيد و شرطى نيست و قدرت و علم، عين 

 د واجب تعالى و صفات او دارد.ذات او هستند. اين قسم از ضرورت فقط اختصاص به موجو

 ضرورت ذاتى

 متن

 وإلى ضرورة ذاتّية، وهى كون ... باطل الذات، ال إنسان وال حيوان.

 ترجمه

شود به ضرورت ذاتى )و غيرذاتى(. ضرورت ذاتى عبارت است از ضرورى بودن ضرورت تقسيم مى

«. ل انسان حيوان بالضرورةك»محمول براى ذات موضوع با معيت وجود، نه به سبب وجود، مانند 

باشد، مادامى كه انسان، موجود باشد و معيت با حيوانيت، ذاتى براى انسان است و براى او ضرورى مى

وجود داشته باشد. و اگر انسان موجود نباشد باطل الّذات است در اين صورت نه از انسان خبرى 

 هست نه از حيوان.

 شرح

است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع. علِت ضرورت ثبوت گوييم ضرورت ذاتى عبارت وقتى مى

محمول براى موضوع، مركب از ماهيت موضوع وحيثيت وجودى آن نيست، بلكه علِت ثبوت محمول، 

نفس ماهيت است، لكن در حال وجود آن ماهيت به نحو ظرفيت بحت و خالص. يعنى وجود، هيچ 

براى تحقق اين موضوع و محمول؛ زيرا اگر وجود نقشى در عليت اين ضرورت ندارد، لكن ظرف است 

شود و نه حيوان كه محمول براى او هست و ذاتى او به نباشد نه انسان كه موضوع است محقق مى

 رود موجود خواهد بود.شمار مى

پس، علِت ثبوت محمول، بسيط است نه مركب. و آن عبارت است از اقتضاى ذات ماهيت اين جزء 

ماهيت در ظرف وجود، محقق شود تا بتواند موضوع اين محمول قرار بگيرد. لذا  ذاتى را، لكن بايد

جا صرفاا معيت و همراهى با ماهيت است نه عليت در ثبوت محمول براى موضوع. نقش وجود در اين

 دليل آن هم روشن است.

ند كه كماهيت امرى است مقابل وجود. و خودش براى خودش ثابت است. و حيثيت ماهوى اقتضا مى

كنيم صرفاا به اجزاى ماهوى هم براى آن بدون عنايت به وجودش ثابت باشد. و اگر وجود را لحاظ مى

كه دخالتى در قوام ماهيت و اجزاى آن داشته جهت آن است كه ظرِف تحقق ماهيت باشد، نه اين

 باشد. پس، ماهيت انسان فى نفسه حيوان

، بايد موجود شود، تا حيوان و ناطق باشد؛ زيرا اگر است و ناطق لكن انسان در ظرف خارج يا ذهن

 معدوم باشد، نه انسان است و نه اجزاى آن.

 ضرورت وصفى
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 متن

 وإلى ضرورة وصفّية، وهى كون المحمول ... ومرجعها إلى الضرورة الوصفّية بوجه.

 ترجمه

ل براى موضوع يكى از اقسام ضرورت، ضرورت وصفى است، و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمو

و نيز ضرورت تقسيم « كل كاتب متحرك األصابع ضرورتاا مادام كاتباا»به جهت وصف موضوع، مانند 

 شود به ضرورت وقتى، كه بازگشت آن از جهتى به ضرورت وصفى است.مى

 شرح

ضرورت وصفيه، عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع بالّضروره، مادامى كه موضوع متصف به 

 ايى باشد؛ مانند ضرورت ثبوت تحرك اصابع براى كاتب، مادامى كه در حال نوشتن است.وصف كذ

ضرورت ديگرى داريم به نام ضرورت وقتيه. و آن عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع 

قمر در وقت حايل شدن زمين بين «. كّل قمٍر منخسٌف بالّضرورة وقت الحيلولة»در وقت خاصى، مانند 

 شود.خورشيد، تاريك مى آن و

 پس ضرورتاا انخساف در وقت حيلوله براى قمر، ثابت است.

كه بگوييم اين گردد يعنى در واقع به جاى ايناند ضرورت وقتيه به ضرورت وصفيه باز مىبعضى گفته

توانيم بگوييم اين محمول براى اين موضوع محمول براى اين موضوع در وقت حيلوله ثابت است، مى

توانيم ضرورت وقتيه را به اين مالك به ضرورت وصفيه بازگردانيم و وصف حيلوله ثابت است. لذا مىبه 

 آن را ضرورت مستقلى به حساب نياوريم.

و اگر نشود آن  ُموّجهه ذكر شود، آن را -كه ضرورت و امكان و امتناع است -اگر در قضيه، جهت قضيه

در واقع ُموجه به جهتى  -ى آنهايى كه در لفظ، جهت قضيه ندارندحت -نامند. تمام قضايامى ُمْطَلقه را

 گانه هستند.از جهات سه

آب در دماى صد درجه به »گوييم كه مىقضاياى علمى همه و همه موجه به ضرورتند، مانند آن

ن و هكذا .... حال در اي« شود بالّضرورهفلز به وسيله حرارت، منبسط مى»يا « آيد بالّضرورهجوش مى

آيد و دو مثال اگر لفظ بالّضروره هم ذكر نشود، در واقع ضرورتا آب در دماى صد درجه به جوش مى

 گردد.فلز به هنگام حرارت بالّضروره منبسط مى

 معانى مختلف امكان: امكان خاص و عام

 تنبيٌه آخر

 .هذا الذى تقّدم من معنى اإلمكان ... نحو ليس اإلنسان بساكن األصابع باإلمكان

 ترجمه

آنچه از معناى امكان گذشت )يعنى سلب ضرورتين( همان چيزى است كه در اين مباحث درباره آن 

 اى خالى از يكى از اين سه نيست.گانه است كه هيچ قضيهرود. و آن، يكى از جهات سهسخن مى
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، سلب شد. والزمه آنابتدا امكان، پيش عموم مردم در سلب ضرورت از جانب مخالف استعمال مى

 امتناع از جانب موافق است. و )مطابق با اين استعمال( در قضاياى موجبه هم، وقتى كه جانب

، و هم وقتى جانب موافق «الكاتب متحرك األصابع باإلمكان»موافق ضرورى باشد صادق است، مانند 

 «اإلنسان متحرك األصابع باإلمكان.»مسلوب الضروره باشد، مانند 

كند، )نيز( هم وقتى كه جانب موافق، ممتنع )يعنى ضرورى( باشد امكان صدق مىو در قضاياى سالبه 

و هم وقتى كه جانب موافق، مسلوب الضروره باشد، « ليس الكاتب بساكن األصابع باإلمكان»مانند 

 «ليس اإلنسان بساكن األصابع باإلمكان»مانند 

 شرح

پردازند و هفت معنا براى آن ف امكان مىجا به بعد به بيان معانى مختلمؤلف رحمه الله از اين

. امكان 4. امكان اخص، 3. امكان عام، 2. امكان خاص، 1شمرند، كه به ترتيب عبارتند از: برمى

 . امكان فقرى يا وجودى.7. امكان وقوعى، 6. امكان استعدادى، 5استقبالى، 

باشد. و امكان به اين مى يكى از معانى امكان، همان امكان خاص است كه به معناى سلب ضرورتين

معنا در مباحث مواد ثالث، زياد ديده خواهد شد. بنابراين معنا، از جانب موافق و مخالف، ضرورت، 

كه حكما براى امكان چنين معنايى را در نظر آورند، كلمه امكان نزد مردم شود. قبل از اينسلب مى

شد كه الزمه آن سلِب امتناع ستعمال مىدر معناى سلِب ضرورت از يك طرف يعنى از جانب مخالف ا

 شد.از جانب موافق مى

كرد؛ در قضاياى موجبه، گاهى جانب موافق يعنى سلب ضرورت از جانب مخالف، دو مصداق پيدا مى

ثبوت محمول براى موضوع به ضرورت، ثابت بود و گاهى ضرورتاا ثابت نبود بلكه امكان ثبوت داشت. 

الكاتب متحّرك األصابع » زنند. بهروره براى موضوع، ثابت باشد مثال مىجا كه محمول بالّضبراى آن

. در اين قضيه از جانب مخالف كه عبارت از عدِم تحرِك اصابع براى كاتب باشد سلب «باإلمكان

جا ندارد. لكن جانب موافق كه عبارت از تحرك ضرورت شده است و امكان، نقشى بيشتر از اين در اين

 تب باشد، نه تنها مسلوب االمتناع است بلكه ضرورتاا ثابت است.اصابع براى كا

و گاهى ديگر در جانب موافق، ثبوت محمول براى موضوع بالّضروره نيست، بلكه ضرورت از آن 

اإلنسان متحّرك » مسلوب است؛ يعنى ثبوت محمول براى موضوع به امكان و جواز است، مانند قضيه

اصابع براى انسان، امر ممكن و جايزى است، لكن در جانب مخالف كه  . ثبوت تحرِك«األصابع باإلمكان

عبارت از عدِم تحرِك اصابع براى انسان باشد سلب ضرورت شده است. و مفادش آن است كه عدم 

حركت انگشتان براى انسان، ضرورى نيست، بلكه هم تحرك و هم عدم تحرك اصابع براى انسان، امر 

 ممكن و جايزى است.

كند؛ خواه جانب جا نيز امكان عام، سلب ضرورت از جانب مخالف مىقضاياى سالبه، در ايناما در

ليس الكاتب بساكن » جا كه جانب موافق ضرورى است، مانند قضيهموافق، ضرورى باشد يا نباشد. آن
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. سلب سكون اصابع از كاتب، جانب موافق قضيه بوده و اين سلِب محمول از «األصابع باإلمكان

ضوع، ضرورى است. پس، جانب موافق قضيه، ضرورت است. لكن امكان در اين قضيه ناظر به جانب مو

است و باشد و از آن سلب ضرورت نمودهمخالف كه عبارت است از سكون اصابع براى كاتب مى

 گويد: سكون اصابع براى كاتب ضرورى نيست.مى

سلب سكون اصابع  «بساكن األصابع باإلمكان ليس اإلنسان» و خواه جانب موافق، ضرورى نباشد، مانند

تواند متحرك االصابع يا ساكن االصابع براى انسان )جانب موافق قضيه( ضرورى نيست. يعنى انسان مى

 باشد و هيچ كدام برايش ضرورت ندارد.

جا نيز امكان به جانب مخالف نظر دارد و از آن پس، جانب موافق مسلوب الّضروره است. لكن در اين

نمايد. جانب مخالف عبارت است از سكون اصابع براى انسان، كه اين هم از انسان، سلب ضرورت مى

شود. در اين قضيه، هم از سكون اصابع براى انسان كه جانب مخالف قضيه است و سلب ضرورت مى

هم از سلب سكون اصابع براى انسان كه جانب موافق قضيه است، سلب ضرورت شده لكن يكى توسط 

 كان عام و يكى هم به اقتضاى طبع قضيه در جانب موافق.ام

مراد از امتناع دراين عبارت، ضرورت  * قوله و يصدق فى الّسالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعا؛

شود كه امكان، در جمله سالبه وقتى كه جانب موافق ضرورى باشد است. لذا معناى جمله اين مى

 كون اصابع از كاتب كه ضرورى است.كند، مانند سلب سصدق مى

و  «.او مسلوب الّضرورة» گويدكه امتناع را به ضرورت معنا كرديم به قرينه مقابلش هست كه مىاين

شود؛ زيرا جانب موافق كه اگر بخواهيم امتناع را به معناى امتناع بگيريم اختالل در معنا ايجاد مى

ى آن وجوِب وجوِد سكوِن اصابع براى كاتب خواهد سلِب سكوِن اصابع هست اگر ممتنع باشد معنا

بود. چون امتناِع سلب، عين وجوب وجود است. لكن وجوِب وجوِد سكون اصابع براى كاتب، بديهى 

 البطالن است.

گوييم تعبير به امتناع يك تعبير مسامحى است. و وجه مسامحه آن است كه از اين رهگذر است كه مى

جا ضرورى است مؤلف رحمه الله جمع كرده در اين قضيه ب هم دراينچون قضيه، سالبه است و سل

 بين ضرورت و سلب و از آن به امتناع تعبير آورده است، زيرا امتناع عبارت است از ضرورت سلب.

 امكان عام از امكان خاص، اعم است، زيرا با وجوب و امتناع هم سازگار است

 متن

 .. إذ ال جامع مفهومّى بين الجهات.فاإلمكان بهذا المعنى أعّم موردا .

 ترجمه

امكان به اين معنا )امكان عام( از نظر مورد، از امكان قبلى )امكان خاص(، يعنى از سلب ضرورتين، و 

كه مفهوم آن اعم باشد؛ زيرا جامع مفهومى بين جهات سه از وجوب و امتناع اعم است. البته نه اين

 گانه وجود ندارد.
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 شرح

اند اين است كه آن اعم است از امكان خاص و از وجوب و امكان عام را امكان عام گفته كهوجه اين

 گردد.امتناع. امكان عام گاهى با امكان خاص جمع مى

 جايى كه عالوه بر سلب ضرورت از جانب مخالف قضيه، جانب موافق هم مسلوب الّضروره باشد، مانند

م جانب مخالف به مقتضاى معناى امكان عام مسلوب الّضرورة جا هدر اين «زيٌد كاتٌب باالمكان العام»

است و هم جانب موافق به اقتضاى طبع نسبت محمول به موضوع بنابراين در اين مورد، امكان عام و 

 گردند.خاص با هم جمع مى

ان الّله موجود باالمك» گردد، مانندشود و با وجوب جمع مىو گاهى امكان عام از امكان خاص جدا مى

. در اين قضيه از جانب مخالف كه عدم وجود براى حق باشد سلب ضرورت شده، اما جانب «العام

موافق محكوم به وجوب است، يعنى وجود براى آن وجوباا ثابت است. و گاهى امكان عام با امتناع 

 گردد.جمع مى

شود خاص را شامل مىكه امكان شود؛ چون عالوه بر آنبنابراين، امكان عام از امكان خاص اعم مى

 شود.گيرد، ولى امكان خاص شامل وجوب و امتناع نمىوجوب و امتناع را هم در برمى

الزم به ذكر است كه ما گفتيم امكان عام مورداا از امكان خاص اعم هست، اما نگفتيم مفهوماا؛ زيرا از 

 نظر مفهوم بين اين دو امكان، هيچ قدر جامعى وجود ندارد.

 كنيم.تر، توضيح ذيل را بيان مىبراى شرح بيش

كه بين آن دو، كنيم دو حالت وجود دارد: يا اينوقتى مفهوم اخصى را با مفهوم اعمى مقايسه مى

جامع مفهومى هست يا نيست. اگر جامع مفهومى در بين باشد معناى اعم مأخوذ در معناى اخص 

انسان است و حيوانيت مفهوم مشترك خواهد بود، مانند حيوان و انسان كه معناى حيوان مأخوذ در 

 ميان هر دو است؛ اخص همان اعم است به

اضافه قيد ناطقيت. اما اگر بين آن دو، جامِع مفهومى وجود نداشت اعم مأخوذ در اخص نبوده، بلكه 

بيرون از مفهوم اوست، مانند موجود و انسان. موجود، اعم از انسان است؛ زيرا هر انسانى موجود است 

ر موجودى انسان نيست و اعم كه موجوديت باشد مأخوذ در اخص كه انسان باشد نخواهد بود. ولى ه

 وجود و موجوديت يك چيز است و انسان به عنوان ماهيت يك چيز ديگر.

طور است. گفتيم امكان عام، اعم است از امكان خاص و از وجوب و در بحث فعلى هم مطلب همين

سلب ضرورت از جانِب مخالِف قضيه عبارت است از  «باالمكان العام الّله موجود» امتناع. در قضيه

باشد. سلِب ضرورِت عدم از واجب تعالى. و جانِب موافِق قضيه محكوم به وجوِب وجود براى او مى

حال، گرچه در اين امكان پاى وجوب هم در ميان است اما امكان عام اعم از اين وجوب است و بين 

ال » امع مفهومى وجود ندارد؛ زيرا مفاد امكان عام در اين قضيه عبارت است ازامكان عام و وجوب، ج

براى او،  «ضرورت وجود» ، در حالى كه معناى مطابقى وجوب در واجب عبارت است از«ضرورت عدم
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ال ضرورت » مشتركند لكن «الضرورت عدم» . بله، وجوب و امكاِن عام هر دو در«ال ضرورت عدم» نه

قضيه معناى مطابقى امكان عام هست و نسبت به وجوب، الزمه خارج آن است نه  در اين «عدم

معناى مشترك ميان امكان عام و وجوب نيست تا جامع  «الضرورت عدم» معناى مطابقى آن. بنابراين

 ماهوى ميان آن دو باشد.

امكان عام از  جا هم گرچهمطلب به همين منوال است در مورد امكان عام در قضاياى سالبه. در اين

ال ضرورت » نظر مورد، اعم از امتناع است، لكن قدر جامعى بين امكان عاّمى كه عبارت است از

ال ضرورت » و بين امتناعى كه عبارت است از ضرورت عدم، نيست. گرچه هر دو در معناى «وجود

ابقى آن به شمار براى امكان عام در قضاياى سالبه معناى مط «ال ضرورت وجود» مشتركند اما «وجود

 شود، نه معناى مطابقى آن.رود و براى امتناع معناى الزمى آن محسوب مىمى

 نقل معناى امكان از معناى اول خود

 متن

 ثم َنَقَله الُحَكماء إلى خصوص سلب ... عند العامة إمكاناا عاّما وعامّيا.

 ترجمه

اند و در نب مخالف باشد انتقال دادهحكما امكان عام را از معناى خودش )كه سلب ضرورت از جا

 اند.خوانده« امكان خاص و خاصى»اند و آن را به نام خصوص سلب ضرورت از دو طرف به كار برده

 اند.نام نهاده« امكان عام و عامى»طور كه امكان عام را همان

 شرح

انب مخالف قضيه حاصل آنچه گذشت اين است كه ابتدا امكان نزد حكما به معناى سلب ضرورت از ج

اند، اولى را به دليل شد سپس حكما آن را به سلب ضرورت از دو جانب نقل معنا دادهاستعمال مى

طور كه گفته شد سلب ضرورت از اند؛ زيرا همانشمولش بر وجوب و امتناع، امكان عام نام نهاده

 جانب مخالف با ضرورت جانب موافق يا امتناع جانب موافق سازگار است.

شود؛ يعنى قضايايى را كه در آن محمول وجوباا براى امكان عام، وجوب و امتناع را نيز شامل مى پس

كه ثبوت علم  «الّله عالم باإلمكان العام» گوييمكه مىشود مانند آنموضوع، ثابت است، نيز شامل مى

براى موضوع،  طور كه در بعضى از قضايا ثبوت محمولبراى خداوند به ضرورت و وجوب است. همان

 ممتنع است.

گردد. و وجه تسميه آن به امكان عامى به و از اين رهگذر وجه تسميه آن به امكان عام، روشن مى

گويند چون از امكان عام، اخص باشد. و امكان خاص را خاص مىدليل استعمال آن در ميان عوام مى

 .شودگويند چون بين خواص و حكما استعمال مىاست. و خاّصى مى

 امكان اخص

 متن
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 ورّبما أطلق اإلمكان وأريد به سلب الّضرورات ... فى وقت مأخوَذْين فى القضّية.

 ترجمه

شود. اين امكان، هاى ذاتى و وصفى و وقتى اراده مىشود و از آن سلب ضرورتگاهى امكان گفته مى

، زيرا «نسان كاتب باالمكاناال»نامند، مانند اخص از امكان خاص است. و لذا آن را امكان اخص مى

كند، نه به جهت ذات خود و نه به جهت وصف و وقتى كه مأخوذ در ماهيت انسان اقتضاى كتابت نمى

 قضيه است.

 شرح

و به  -كه به اقتضاى ذات، ذاتيات و لوازم ماهيت برايش حاصل است -هاى ذاتىقبالا به ضرورت

اشاره  -دهدو به وقت خاص را افاده مى كه ثبوت محمول به وصف خاص -ضرورت وصفى و وقتى

گوييم اگر براى ماهيتى مانند انسان محمولى چون كتابت را به امكان اخص به كرديم. اكنون مى

كند و نيز اثبات رسانديم اين به اين معناست كه فى المثل ذات انسان اقتضاى اين كتابت را نمى

 -آن وقت و با آن وصف براى موضوع، ثابت كند وصف و وقتى در قضيه، مذكور نيست تا محمول را در

گوييم؛ زيرا اين امكان و چون سلب ضرورات توسط امكان صورت گرفته است، به آن امكان اخص مى

كه امكان خاص فقط سلب ضرورت از جانب موافق و از امكان خاص هم محدودتر است، به جهت آن

و وقتى نبود، ولى امكان اخص عالوه بر سلب كرد اما ناظر به سلب ضرورت ذاتى و وصفى مخالف مى

 نمود.ضرورت از جانب موافق و مخالف سلب اين سه ضرورت را نيز مى

 امكان استقبالى

 متن

 ورّبما أطلق اإلمكان واريد به سلب ... الوجود والوجوب وإّما العدم واالمتناع.

 ترجمه

شود، حتى ضرورت بشرط محمول. ده مىشود و از آن سلب جميع ضرورات اراو گاهى امكان گفته مى

 و اين امكان مربوط به امور آينده است كه هنوز جانب ايجاب يا سلب در آن متعين نباشد.

پس، ضرورت حتى ضرورت به حسب محمول ايجاباا و نفياا از آن امور، مسلوب است. و اين مالحظه به 

ست، زيرا احاطه به علل و اسباب حسب نظر ساده عوامانه است كه نسبت به حوادث آينده جاهل ا

 ندارد. و گرنه براى هر امر فرضى به حسب ظرف خود، يا وجود و وجوب حاصل است يا عدم و امتناع.

 شرح

گانه حتى ضرورت بشرط هاى ششامكان استقبالى، امكانى است كه به واسطه آن تمام ضرورت

و عدم تحقق آن معلوم نيست به كار شود. و اين امكان در امور آينده كه تحقق محمول، سلب مى

هاى گوييم ممكن است فردا باران بيايد؛ يعنى آمدن باران به هيچ يك از ضرورترود، مثالا مىمى

كه گانه امر ضرورى نيست. و حتى ضرورت بشرط محمول هم از آن مسلوب است به جهت آنشش
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توان موضوع را مقيد به ن رو چگونه مىنفياا و اثباتاا ثبوت محمول براى موضوع، معلوم نيست. از اي

محمول نموده، ضرورت بشرط محمول، تصور كرد. بنابراين در اين نوع قضايا تمام ضرورات مسلوب 

 است.

باشد، ولى البته استعمال امكان به اين معنا براى كسانى كه علم به حوادث و علل آنها ندارند مى

تاا براى كسى كه علم به علل و اسبابش دارد مشخص و معين اى نفياا و اثبانظر از اين، هر حادثهصرف

ء ما َلم الّشى» است؛ اگر علل وجودى آن حادثه، موجود باشد آن حادثه وجوباا موجود خواهد بود، زيرا

 و اگر علل عدمى «َيِجْب لم ُيوَجْد

اما كسى كه  «ُيَعدم. ء ما لم يمتنع لمالّشى» او فراهم باشد آن حادثه قطعاا منتفى خواهد بود، زيرا

 علم به علل و اسباب ندارد حادثه نفياا و اثباتاا براى او مجهول است.

 امكان استعدادى

 متن

 ورّبما أطلق االمكان واريد به االمكان ... الماهّية موجودة كانت أو معدومة.

 ترجمه

عبارت است از وصفى شود. و آن شود و از آن امكان استعدادى اراده مىو گاهى امكان گفته مى

 كند.هاى گوناگون مىهايى كه قائم به ماده است و ماده به سبب آن، قبول فعليتوجودى از كيفيت

فرق بين امكان استعدادى و امكان خاص آن است كه امكان استعدادى صفتى است وجودى كه قبول 

ماده موجودة است و با  كند. موضوع امكان استعدادىشدت و ضعف و ُقرب و ُبعد نسبت به فعليت مى

 شود.حصول مستِعّدَله باطل مى

شود. به خالف امكان خاص كه يك معناى عقلى است و متصف به شدت و ضعف و ُقْرب و ُبعد نمى

 شود، خواه موجود باشد يا نه.گاه از آن جدا نمىموضوع امكان خاص، ماهيت بوده و هيچ

 شرح

ان است. امكان استعدادى كيفيتى است كه قائم به ماده است امكان استعدادى يكى ديگر از اقسام امك

پذيرد. مثالا استعداد انسان شدن در نطفه انسان، وجود هاى گوناگونى مىو ماده به سبب آن، فعليت

دارد و استعداد درخت خرما شدن در هسته خرما، وجود دارد. اين استعداد، به نطفه اين امكان را 

 هاى گوناگون هستند، بيابد.يعنى علقه و مضغه و جنين را كه فعليتبخشد كه مراحل بعدى، مى

شود مراحل و كند تا وقتى كه انسان مىحال اين نطفه از زمانى كه به طرف انسان شدن حركت مى

كند، تا برسد به آخرين منزل كه حصول انسان بالفعل و كامل است. امكان منازل مختلفى را طى مى

 ظه حركت تا لحظه وصول بهاستعدادى از اولين لح
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تر است اى كه جنين شد به انسانيت نزديكمنزل آخر، مراتب ُقرب و ُبعد در پيش روى دارد. مثالا نطفه

تر كند. و ُمْضغه از علقه به انسانيت نزديكاى كه اكنون مرحله مضغه بودن خود را طى مىاز نطفه

 شود.باطل مى است. وقتى انسانيت حاصل شد استعداد انسانيت ديگر

به خالف امكان خاص كه يك مفهوم عقلى است كه همان الضرورت وجود و عدم باشد اتصاف به 

 پذيرد.گاه از آن انفكاك نمىشدت وضعف و ُقرب و ُبعد در آن راه ندارد. موضوعش ماهيت است و هيچ

عدم مفارقت  عدومةا؛* قوله: وموضوعه الماهّية من حيث هى ال يفارق الماهّية موجودة كانت أو م

امكان از ماهيت در حال وجود، معلوم است. اما عدم مفارقت امكان از ماهيت در حال عدم معنايش 

اين است كه اگر براى ماهيت دروعايى مجرد از كافه وجودات تقررى فرض شود باز هم ممكن خواهد 

ى بدون وجود قائلند، بود. اين مطلب براى كسانى كه اصالت ماهوى هستند و براى ماهيات تقرر

 تر است.روشن

 امكان وقوعى

 متن

 ورّبما أطلق اإلمكان واريد به كون ... وقوعه محاٌل ويسّمى اإلمكان الوقوعّى.

 ترجمه

اى باشد كه از فرض حيثيت ماهيت به گونه»شود: شود و از آن، اراده مىگاهى امكان گفته مى

 ن وقوعى است.و نام آن، امكا« وقوعش محال الزم نيايد.

 شرح

امكان وقوعى، اخص از امكان ذاتى است؛ زيرا هر امكان وقوعى بايد امكان ذاتى داشته باشد، اما چنين 

 نيست كه هرچه امكان ذاتى دارد امكان وقوعى داشته باشد.

كه در فصل هشتم از همين مرحله خواهد آمد كه گاهى يك چيز ذاتاا ممكن است اما وقوعاا به دليل آن

كه جسِم غير متناهى االبعاد ذاتاا ممكن باشد، مانند اينآيد ممتنع مىز وقوعش محال ذاتى پيش مىا

كه  -آيد كه غير متناهى بين حاصرين واقع شودكه از وقوع آن الزم مىاست لكن وقوعاا به دليل آن

لى وقوعاا محال محال وقوعى خواهد بود. پس، جسِم غير متناهى ذاتاا ممكن، و -اين محال ذاتى است

كه غير محصور، محصور شود. شرح است؛ زيرا مستلزم يك محال ذاتى است كه عبارت باشد از اين

 زودى در فصل هشتم از مرحله چهارم خواهيد خواند.بيشتر مطلب را به

 امكان فقرى

 متن

 ورّبما أطلق االمكان واريد به ما للوجود ... والوجودّى قبال االمكان الماهوّى.

 ترجمه
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شود تعلق وتقّومى كه معلول، نسبت به وجود علت خود شود و از آن اراده مىگاهى امكان گفته مى

دارد، خصوصاا فقر ذاتى وجود امكانى نسبت به وجود واجب تعالى. و نامش امكان فقرى و امكان 

 وجودى است، در برابر امكان ماهوى.

 شرح

طور كه امكان را به ماهيت نسبت درالمتأّلهين است. همانامكان فقرى يا امكان وجودى از ابداعات ص

كنيم، امكان را به وجود نسبت داده فقر ذاتى را از آن داده وال ضرورت وجود و عدم را از آن اراده مى

كنيم. ممكنات نسبت به ذات حق تعالى فقير و نيازمندند. اين فقر ونيازمندى امر عارضى اراده مى

 ه در تار و پود وجودات، فقر و نياز نهفته است.براى آنها نيست، بلك

 آيد كه آنها ذاتاا نيازمند نباشند و اين بااگر فقر و نياز عارض بر آنها باشد الزم مى

معلوليت ذاتى آنها منافات دارد. امكان فقرى و وجودى در مقابل غناى ذاتى خداى تبارك و تعالى 

يا َأّيَها الّناُس َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإَلى الّلِه َو الّلُه ُهَو اْلَغِنّي » فرمايد:است كه آيه شريفه به آن اشاره مى

 .«اْلَحِميُد

 جهات سه گانه اختصاص به قضايايى كه محمول آنها وجود است ندارد

 متن

 تنبيٌه آخر

 الجهات الثالث المذكورة ... لكون موضوعها الموجود بما هو موجود.

 ترجمه

اى كه ذكر شدند اختصاص ندارند به قضايايى كه محمول ر ديگرى: جهات سه گانهيادآورى نكته د

شوند بين هر محمول فرضى و بين هر موضوع فرضى. آنها وجود است، بلكه هر يك از آنها حائل مى

شود مگر جهاتى را كه بين وجود و عوارض ذاتى وجود، حائل شوند؛ چون البته فلسفه متعرض نمى

 است.« وجود بما هو موجودم»موضوع فلسفه 

 شرح

جهات سه گانه به عنوان مواد قضايا اختصاص ندارند به قضايايى كه محمول آنها وجود است مانند 

شوند به عنوان مثال انسان موجود است بلكه ميان هر موضوع فرضى با هر محمول فرضى حائل مى

 .گوييم زيد به امكان قائم است يا الّله به وجوب عالم استمى

اى تهى از يكى از جهات سه گانه نيست، لكن آنچه در فلسفه مورد كه هيچ قضيهمطلب ديگر اين

باشد.  -كه موضوع فلسفه است -عنايت است آن قضايايى است كه محمول آنها از عوارض ذاتى موجود

 بديهى است در هر علمى از عوارض ذاتى

عارض ذاتى موضوع نباشد، طرح آن  شود. و اگر بحثى مطرح شود كهموضوع آن علم بحث مى

 استطرادى است.
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آيد، كه طبعاا نسبت عارض به سخن به ميان مى« موجود بما هو موجود»در فلسفه هم از عوارض 

معروض يا به امكان خواهد بود يا به وجوب. و نسبتى به امتناع ميان عارض وجود و خود وجود 

ز ميان جهات ثالث، وجوب و امكان هست. در قضيه گوييم: مقصود بالّذات انخواهيم داشت. لذا مى

« الله عالم است»نسبت محمول به موضوع به امكان و جواز است و در قضيه « انسان كاتب است»

اى كه نسبت محمول به موضوع به امتناع باشد و نسبت محمول به موضوع به وجوب است اما ما قضيه

 محمول از عوارض ذاتى موضوع باشد نداريم.

 هاى زير پاسخ دهيد.پرسشبه 

 . مواد ثالث را تعريف كنيد؟1

 . چرا تعريف مواد ثالث، تعريف حقيقى نيست، بلكه تعريف شرح االسمى است؟2

 . در فلسفه، مقصود بالذات از مواد ثالث كدام است، چرا؟3

 گردد؟كه امكان، وصف ثابت موجود است چيست، و چگونه دفع مى. اشكال بر اين4

 امكان چيست؟ آن را توضيح دهيد؟. موضوع 5

 . حمل بين امكان و ساير لوازم ماهيت بر ماهيت چگونه حملى است؟6

 . موجوديت امكان چگونه است، آيا اعتبار عقلى صرف است يا موجود مستقل است يا چيز ديگر؟7

 كه امكان در خارج به وجود مستقل است، چگونه است؟. استدالل بر اين8

 ان عام و امكان خاص چيست؟. نسبت ميان امك9

 . اقسام امكان را نام ببريد؟11

 . معانى مختلف امكان را اجماالا توضيح دهيد؟11

 . اقسام ضرورات را نام ببريد؟12

 . امكان وقوعى را توضيح دهيد؟13

 . فرق امكان ماهوى و امكان فقرى را شرح دهيد؟14

 ى مابالّذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إاّلاالمكانفى انقسام كّل من المواّد الثالث الالفصل الّثانى

 

 گانه به ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغيرتقسيم هر يك از مواد سه

 متن

 يقسم كّل من هذه المواّد الثالث ... على سبيل استدعائه االعم من االقتضاء.

 ترجمه

ه ما بالذات و ما بالغير و ما بالقياس الى الغير، مگر امكان كه شود بگانه تقسيم مىهر يك از مواد سه

امكان بالغير ندارد. مراد از ما بالذات آن است كه ذات با قطع نظر از هرچه غير اوست در اتصاف به آن 

وصف، كافى باشد. و مراد از ما بالغير آن است كه ذات در اتصاف به وصف، به تنهايى كافى نباشد بلكه 
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ر غير در اعطا و اقتضا باشد. و مراد از ما بالقياس الى الغير آن است كه اتصاف به وصف در متوقف ب

 مقايسه با غير به نحو استدعا كه اعم از اقتضا هست باشد.

 شرح

شود. مراد از تقسيم مى« ما بالقياس الى الغير»و « ما بالغير»و « ما بالذات»گانه به هر يك از مواد سه

طور كه گفته شد معنون شدن ذات است به وصف، بدون تأثير ديگرى در او. و مراد از نآ« ما بالّذات»

 آن است كه ذات به تنهايى در معنون« ما بالغير»

شدن به وصف، كافى نباشد بلكه ذاتاا به تأثير ديگرى در او نيازمند است. و اين نيازمندى يك حالت 

ء كه اتصاف به وصف در قياس با شى« القياس الى الغيرب»رود. بر خالف ما نفسى براى آن به شمار مى

ما بالقياس الى »اتصاف به وصف، يك حالت نفسى است در « ما بالغير»ديگر است. و همان گونه كه در 

، اتصاف به وصف، يك مفهوم نسبى است؛ يعنى يك مفهوم قياسى است. اين خود يك فرق بين «الغير

هميشه رابطه عّلى و معلولى وجود دارد، مانند نسبتى كه « لغيرما با»اين دو است. فرق ديگر، در 

ممكنات به واجب تعالى دارند اما در مابالقياس الى الغير گاهى رابطه ِعّلى در بين هست مانند رابطه 

 ابّوت و بنّوت و گاهى مانند فوقيت در قياس با تحتيت كه هيچ كدام علت براى ديگرى نيستند.

 امكان ذاتى -امتناع بالّذات و بالغير -يروجوب بالّذات و بالغ

 متن

 فالوجوب بالذات كضرورة الوجود لذات ... عنه ضرورة الوجود وضرورة العدم.

 ترجمه

وجوب بالذات مانند ضرورت وجود براى واجب تعالى كه لذاته و بذاته هست. و وجوب بالغير مانند 

شود. و امتناع بالذات مانند مه بر آن ملحق مىضرورت وجود براى ممكن، ضرورتى كه از ناحيه علت تا

كند، مثل اجتماع نقيضين ضرورت عدم براى محاالت ذاتى، كه ذات فرضى آنها هرگز قبول وجود نمى

ء از خودش. و امتناع بالغير مانند ضرورت نبود ممكن، ضرورتى كه از ناحيه و ارتفاع آن و سلب شى

لذات عبارت است از مسلوب بودن وجود و عدم از آن، با قطع شود. و امكان باعدم علت بدو ملحق مى

 نظر از هرچه غير اوست.

 شرح

وجوِب ذاِت اقدِس الهى، ذاتى است. ذات او در اتصاف به وصِف وجوب، محتاج به واسطه در ثبوت 

 نيست. به خالف وجودات امكانى كه براى اتصاف به وجوب

باشند. و قيد لذاته در تعريف ثبوتند، كه علل آنها مىغيرى و موجود شدنشان محتاج به واسطه در 

كه وجود واجب تعالى نياز به واسطه در عروض وجوب ذاتى براى نفى اين نوع واسطه است. چنان

ندارد، برخالف ماهيات امكانى كه براى موجود شدنشان محتاج به واسطه در عروض هستند، كه آن 

 ها همان وجودات آنهايند.واسطه
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بذاته براى نفى واسطه در عروض است. وجوب غيرى عبارت است از ضرورتى كه بر وجود و قيد 

شود. بديهى است كه صدور وجودات امكانى از علل خود تا به ممكنات از ناحيه علل آنها ملحق مى

شوند كه ما از اين حتميت صدور به وجوب مرز حتميت و وجوب نرسد آنها از علل خود صادر نمى

 كنيم.مى غيرى تعبير

شود، گاه از اين حالت ذاتى خارج نمىدر ممتنع بالّذات، عدم براى آن وجوب و ضرورت دارد. و هيچ

مانند اجتماع و ارتفاع نقيضين و غير اينها. ولى امتناع بالغير گرچه هم اكنون متصف به امتناع است، 

دارد به جهت آن است كه علت او لكن امتناع را از ناحيه عدم علت خود يافته است. وقتى زيد، وجود ن

 وجود ندارد. و اين امتناع به سبب غير است كه فقدان علت او باشد.

كه يك چيز فى نفسه و با قطع نظر از ديگرى، مسلوب الّضروره باشد؛ ممكن ذاتى عبارت است از اين

 هم ضرورِت وجود هم ضرورِت عدم.

 چرا امكان غيرى، ممتنع است؟

 متن

 ء واحد.بالغير فممتنع ... كتحقق وجودين لشىوأّما االمكان 

 ترجمه

 قبالا گفته شد امكان بالغير ممتنع است، زيرا اگر امكان بالغير به چيزى ملحق شود، طبيعتاا از

كند. پس او در مرتبه ذات با قطع نظر از غير يا واجب ناحيه علت خارجى است كه آن را اقتضا مى

ا ممكن بالذات. زيرا تقسيم در اين سه، محصور است. و بنابر اول و دوم بالذات است يا ممتنع بالذات ي

يعنى ممكن ذاتى  -آيد. و بنابر سومىدر صورتى كه امكان از خارج به آن ملحق شود انقالب پيش مى

ء بر امكان خود باقى اى است كه اگر ما فرض كنيم ارتفاع علت بيرونى را، باز شىيا آن به گونه -بودن

د، در اين صورت، تأثيرى براى غير در او نيست. چون بود و نبودش )نسبت به آن امكان( على مانمى

الّسويه است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او مؤثر است )يعنى امكان از غير حاصل شده(. و اين 

 خالف فرض ماست.

كه ممكن ذاتى نبوده  شودماند، معلوم مىو اگر )با رفع علت( آن موجود بر امكان خود باقى نمى

 است، در حالى كه فرض بر آن بود كه ممكن ذاتى است. و اين هم خالف فرض ماست.

سخن فوق همه در جايى است كه ما بالذات و ما بالغير يك امكان است كه هم ممكن ذاتى باشد هم 

آيد براى م مىممكن غيرى. اما اگر فرض كنيم دو امكان را، كه يكى بالذات و ديگرى بالغير باشد الز

يك موجود از حيثيت واحده، دو امكان حاصل باشد. و اين فسادش آشكار است، مانند دو وجود براى 

 يك موجود.

 شرح
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سخن در اين است كه محال است امكان بالغير داشته باشيم. در قسمت اول استدالل، فرض در جايى 

در واقع دو امكان يكى ذاتى و است كه يك موجود كه ممكن ذاتى است ممكن بالغير هم باشد. 

ديگرى غيرى در يك امكان، جمع شود. در اين صورت وجود امكان غيرى، امرى محال است؛ زيرا با 

قطع نظر از آن غير كه علت اعطاى امكان هست، خود آن موجود ذاتاا يا واجب است يا ممتنع يا 

وصف امكان شود، و لو امكان بالغير؛ ممكن. اگر ذاتاا واجب يا ممتنع باشد محال است كه ُمَعنون به 

زيرا اين مستلزِم انقالب محال است. چون اگر آن واجب، واجب ذاتى است، يعنى وجوب با قطع نظر از 

غير و به اقتضاى ذات، براى او حاصل است. حال اگر امكان از سوى ديگر بر آن عارض شود وجوِب 

 گردد كه ازگردد يا كشف مىذاتيش مرتفع مى

اجب ذاتى نبوده است. و الزمه اين سخن آن است كه عدِم علت امكان، در واجب بودن او مؤثر اول و

است، در حالى كه فرض بر اين بود كه آن واجب ذاتى است و بود و نبود هيچ چيز در وجوب ذاتى آن 

 ء، ممتنع ذاتى باشد.چنين است اگر آن شىتأثير ندارد. هم

جا اگر فرض كنيم علتى كه به اين يعنى ممكن ذاتى باشد، در اينولى اگر موجود از قبيل قسم سوم 

دهد نباشد، حال آيا باز او ممكن هست يا نيست؟ اگر هست پس آن علت، ممكن، امكان بالغير مى

است. و اين تأثيرى در امكان اين موجود ندارد؛ زيرا با رفع آن باز امكان به جاى خود باقى مانده

 دومين خالف فرض است.

اگر با رفع علت، امكان از آن مرتفع گرديده، باز اين خالف فرض است؛ زيرا فرض بر آن بود كه آن  و

گردد كه آن ممكن فاقد امكان موجود، ممكن ذاتى است. نه ممكن غيرى و با رفع امكان كشف مى

 ذاتى بوده است.

هم بالغير. اما اگر فرض  جا بر اين فرض استوار بود كه اين امكان هم بالذات باشدهمه سخن تا اين

كنيم كه يك موجود، از يك حيث دو امكان داشته باشد، اين خود نيز محال است؛ زيرا اين مثل اين 

ماند كه يك موجود، دو وجود داشته باشد. چون اگر چيزى دو وجود داشت ديگر يك موجود مى

شت ديگر يك ممكن نخواهد بود نخواهد بود، بلكه دو موجود خواهد بود. و اين ممكن اگر دو امكان دا

 بلكه دو ممكن خواهد بود.

كه انسانى ممكن الوجود باشد؛ شود، مانند اينالبته براى يك موجود از دو حيث دو امكان فرض مى

ممكن العلم هم باشد: امكانى از حيث وجود و امكانى از حيث علم. يا دو وجود، دو امكان داشته 

يك حيث دو امكان داشته باشد، محال است؛ زيرا امكان عبارت است از  كه يك موجود ازباشند. اما اين

معناى نسبى ميان يك ماهيت و يك وجود. و تعدد اين معناى نسبى، ممكن نيست مگر با تعدد طرفين 

 جا حسب فرض منتفى است.نسبت، كه در اين

 دليل ديگرى بر رد وجود امكان بالغير

 متن
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 فرض العّلة ... وعدمها معا وفيه ارتفاع النقيضين. وأيضاا فى فرض االمكان بالغير

 ترجمه

و نيز در َفْرض امكان بالغير، َفْرض علت بيرونى كه اقتضاى امكان را بنمايد وجود دارد. و اين فرض در 

امكانى كه به معناى ال ضرورت وجود  -كندحكم ارتفاع نقيضين است؛ چون غيرى كه افاده امكان مى

دهد مگر به رفع علت وجود و رفع علت عدم، كه همان عدم علت اى نمىافاده چنين -و عدم است

وجود است. پس افاده چنين معنايى از سوى علت بيرونى تمام نيست، مگر به رفع علت وجود و عدم 

 از سوى آن. و اين همان ارتفاع نقيضين است.

 شرح

ر امكان بالغير داشته باشيم بايد به ارتفاع كه اگامكان بالغير به دليل ديگرى نيز محال است. و آن اين

 نقيضين تن دهيم، كه اين امر محالى است.

تقرير مطلب اين كه: امكان يعنى ال ضرورت وجود و ال ضرورت عدم. و چيزى كه اين امكان را 

هاى عدمى را هاى وجودى را بردارد تا ال ضرورت وجود تحقق پيدا كند. و بايد علتدهد بايد علتمى

دهد دهد و رفع علتى كه عدم مىدارد تا ال ضرورت عدم تحقق پيدا كند. و رفع علتى كه وجود مىبر

 همان ارتفاع نقيضين محال است.

پس اگر بخواهيم براى امكان، علتى بيابيم و آن علت، امكان را كه همان ال ضرورت وجود و ال 

ت عدمى را، كه اين ارتفاع نقيضين ضرورت عدم است بدهد، بايد هم علت وجودى را بردارد و هم عل

محال است. اگر علت وجودى يك موجود حاصل بود وجود براى آن ضرورى خواهد بود. و اگر علت 

عدمى حاصل بود عدم برايش ضرورت خواهد داشت. وتحقق امكان با رفع اين دو نوع علت است كه 

 مستلزم محذور فوق است، يعنى ارتفاع نقيضين.

 قياسهاى وجوب بالمثال

 متن

 والوجوب بالقياس الى الغير ... فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت اآلخر.

 ترجمه

وجوب بالقياس الى الغير مانند وجوب علت، زمانى كه قياس شود به معلول خود، به لحاظ استدعايى 

د وجوب كه علتش موجود باشد. و ماننكه معلول از آن دارد؛ زيرا معلول اباى از وجود دارد، مگر آن

معلول، زمانى كه قياس شود به علت تامه خود، كه او اقتضا دارد )معلول خود را(؛ زيرا علت از وجود 

كه معلولش موجود باشد. و مانند وجوب هر يك از دو متضائف نسبت به خود امتناع دارد، مگر اين

 ديگرى.
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و معلوليت حاكم باشد، يا هر و ضابطه در وجوب بالقياس آن است كه بين َمقيس و َمقيٌس اليه عليت 

شود و دو معلول يك علت باشند؛ زيرا اگر رابطه عليت بين آنها نباشد يكى بر ديگرى متوقف نمى

 با وجود ديگرى واجب نخواهد بود.وجود يكى

 شرح

واجب است كه علت در وقتى كه معلول، وجود دارد، وجود داشته باشد، در حالى كه معلول استدعا و 

اش ايد وجود علت را. و بالعكس، واجب است معلول، وجود داشته باشد وقتى كه علت تامهنمطلب مى

طور با بودن يكى از دو متضايف مانند موجود هست، در حالى كه علت اقتضا دارد معلول را. و همين

گردد، فوق بدون تحت و تحت بدون فوق فوق و تحت، كه با بودن يكى بودن ديگرى نيز واجب مى

 نيست. متصور

گويد ضابطه آن است كه بين مقيس و مقيٌس اليه كند و مىسپس به ضابطه وجوب بالقياس اشاره مى

رابطه عليت و معلوليت، حاكم باشد. مانند نسبتى كه بين خالق و مخلوق وجود دارد و يا اگر بين آن 

بين دو برادر، كه اى نيست هر دو، معلول يك علت بوده باشند، مانند نسبت اخّوت دو چنين رابطه

 متضايفين هستند و هر دو معلول علت ديگرى.

 هاى ممتنع بالقياس الى الغيرمثال

 متن

 واالمتناع بالقياس الى الغير كامتناع ... وعدمه إذا قيس الى وجود اآلخر.

 ترجمه

گردد، به  امتناع بالقياس الى الغير مانند امتناع وجود علت تامه، وقتى كه با عدم معلول خود مقايسه

لحاظ استدعايى كه عدم معلول از آن دارد. )يعنى استدعا داشتن وجود علت از جانب عدم معلول، 

ممتنع بالقياس هست.( و مانند امتناع وجود معلول، زمانى كه مقايسه شود با عدم علت به اقتضايى از 

و مانند امتناع وجود  آن )يعنى اقتضا داشتن وجود معلول از جانب عدم علت، ممتنع بالقياس است.(

يكى از دو متضايف، وقتى كه با عدم ديگرى مقايسه شود. و امتناع عدم يكى از دو متضايف، وقتى كه 

 با وجود ديگرى قياس گردد.

 شرح

نقطه مقابل وجوب بالقياس، امتناع بالقياس است. تحقق معلول، بدون علت و بالعكس يا يكى از دو 

بالقياس است. و به عبارتى مطابق عبارت متن، عدم معلول اگر تقاضا متضايفين بدون ديگرى، ممتنع 

و استدعاى وجود علت كرد و يا عدم علت اگر عليت و اقتضاى وجود معلول را داشت، اين ممتنع 

 بالقياس است. مانند مخلوق بدون خالق و بالعكس.

نمايد؛ زيرا معلول ها را مىاستعمال كلمه استدعا براى معلول و اقتضا براى علت بيان حال وجودى آن

 كند معلول را.كند علت را و علت اقتضا مىاستدعا و طلب مى
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 ممكن بالقياس

 متن

 واالمكان بالقياس الى الغير حال ... وهما ينتهيان الى الواجب بالّذات.

 ترجمه

عاى وامكان بالقياس عبارت است از حال يك موجود، وقتى كه مقايسه شود به چيزى كه نه استد

كند و نه عدم او را. و ضابطه آن اين است كه بين آن دو، رابطه عّلى و معلولى نبوده هر وجود او را مى

 دو، معلول علت ثالثه نباشند.

ء قياس شده يا واجب بالّذات است كه با شود؛ چون شىامكان بالقياس بين دو موجود برقرار نمى

كه بين اينها رابطه عليت و معلوليت حاكم است. و يا شود و يا بالعكس، در حالى ممكنى مقايسه مى

 شوند.شود و آن دو ممكن به واجب، منتهى مىممكنى است كه با ممكن ديگر قياس مى

 شرح

كه وقتى دو چيز را با هم مقايسه عبارت است از اين -طور كه از نامش پيداستهمان -امكان بالقياس

حاكم نباشد. و به عبارت ديگر آن دو نسبت به هم ال اقتضا كنيم بين آن دو هيچ اقتضا و عليتى مى

 باشند.

گردد. امكان بالقياس بين خالق و مخلوق و بالعكس، كه رابطه ِعّلى و معلولى دارند، برقرار نمى

شوند و معلول اويند، طور كه بين دو موجود ممكن كه هر دو در عليت به واجب منتهى مىهمان

ديگر ال اقتضا هستند اما از دو موجود ممكن گرچه از نظر ماهيت نسبت به يكگردد؛ زيرا برقرار نمى

رسند، كه آن علت، علت هر دوست و با رفع آن، هر دو معلول مرتفع و نظر وجود چون به يك علت مى

شوند. از اين رو، ميان آن دو معلول هم بيگانگى مطلق حاكم با وضع آن، هر دو معلول وضع مى

كه رفع  -، كه هر دو وجود خود را از او دارند اشتراك دارند. اشتراك آن دو در عليتنيست و در علت

شود كه بين آن دو موجب مى -آن، موجب رفع دو معلول و وضع آن، موجب وضع آن دو معلول است

 موجود امكان بالقياس وال اقتضايى مطلق برقرار نگردد.

 گردد.ان بالقياس برقرار نمىدر هر دو صورت ميان آن دو امك -كه گذشتچنان -

 براى امكان بالقياس مثال واقعى ميان دو موجود وجود ندارد زيرا آن دو موجود يا

ديگر رابطه علت و معلولى دارند، و يا ندارند ولى هر دو معلول علت ثالثه هستند كه در نسبت به يك

 هر دو صورت ميان آنها نوعى تالزم برقرار است نه امكان.

 مكان بالقياسمصاديق ا

 متن

 نعم للواجب بالذات امكان بالقياس ... امكان بالقياس اليه وبالعكس.

 ترجمه
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هاى آرى، براى واجب بالذات، امكان بالقياس هست، وقتى او را با واجب الوجود فرضى ديگر يا معلول

معلول علت  طور كه آن دواو مقايسه كنيم؛ چون بين آن دو، عليت و معلوليتى حاكم نيست، همان

 ثالثه نيستند.

نظير دو واجب الوجود فرضى، دو ممتنع الوجود بالذات هست، وقتى كه يكى از آن دو با ديگرى يا 

چنين امكان بالقياس حاكم است بين واجب بالذات و بين ممكنى كه هم لوازم آن مقايسه شود. هم

معدوم، معلول نبودن علت تامه  اكنون به علت فقدان بعضى از شرايط وجودى، معدوم هست؛ زيرا آن

باشد و واجب به تنهايى آن ممكن را خود كه حسب الفرض واجب بالذات، جزئى از اجزاى اوست، مى

 طور بالعكس.كند. پس، واجب بالّذات نسبت به آن امكان بالقياس دارد و همينايجاب نمى

 شرح

رضى كه هيچ رابطه عّلى و معلولى بين آورند: يكى ميان دو واجب فسه مثال براى امكان بالقياس مى

طور ميان يكى از آن دو واجب فرضى و يكى از معلوالت واجب ديگر، كه در آنها موجود نيست. همين

 اين صورت هم هيچ رابطه عّلى و معلولى در بين نيست.

علولى مورد دوم ميان دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و ارتفاع نقيضين كه هيچ تعلق عّلى و م

بين اين دو، وجود ندارد. و يا ميان يك ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و يكى از لوازم ممتنع 

 بالذات ديگر، مانند شريك البارى كه ممتنع

بالذات است شريك داشتن واجب تعالى ممتنع ذاتى است و خود لوازمى دارد اگر واجب تعالى شريك 

لى از محدوديت و ماهيت و تركيب برخوردار باشد ميان دو آيد كه واجب تعاداشته باشد الزم مى

ممتنع ذاتى مانند اجتماع ضدين و ماهيت و تركيب داشتن واجب كه ممتنع ذاتى است امكان 

 بالقياس برقرار است.

مورد سوم ميان واجب الوجود بالذات و يك معلولى كه هم اينك به سبب فراهم نبودن ديگر اجزاى 

المثل، زيد در قرن آينده بايد متولد شود و هم اكنون به علت فقدان پدر و فىعليت، موجود نيست. 

مادر او كه اجزاى عليت او هستند، او هم موجود نيست. در اين مورد، واجب الوجود جزئى از عليت 

آن ممكن، معدوم خواهد بود. در « زيد»تامه زيد بوده است و تا تحقق و انضمام ساير اجزاى عّلى 

نسبت آن واجب، به زيِد معدوِم ممكن الوجود، نسبت امكان بالقياس است؛ زيرا بين واجب و جا اين

 زيِد معدوم در حال حاضر هيچ عليت و معلوليتى در بين نيست.

آوريم اين بدان جهت هست كه وقتى كه واجب الوجود را جزئى از علت تامه به حساب مىالبته اين

يد در قرن آينده در فالن مكان متوّلد شود، عنصر زمان و مكان اراده واجب به آن تعلق گرفت كه ز

گيرند. از اين رهگذر واجب الوجود را جزئى از علت تامه و زمان و هم جزئى از علل تحقق زيد قرار مى

نظر از اراده حق نسبت به تحقق زيد در قرن كنيم؛ و ااّل صرفمكان را ديگر اجزاى او محسوب مى
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لوجود علت تامه است و علت ديگرى در پيدايش زيد دخالت ندارد. و زمان و مكان آينده، خود واجب ا

 اند.هم به اراده واجب الوجود، دو جزء علت در فرض مذكور قرار گرفته

 واجب و ممتنع ذاتى، واجب و ممتنع غيرى نخواهند بود

 متن

 و ممكن.وقد تبّين بما مّر: أّوال أّن الواجب ... وكذا كّل ممتنع بالغير فه

 ترجمه

كه واجب بالذات، واجب بالغير و ممتنع بالغير گردد: اول ايناز مطالب گذشته چند نكته روشن مى

باشد. و نيز ممتنع شود كه هر واجب غيرى، ممكن مىنخواهد بود. از اين مطلب اين نكته روشن مى

هر ممتنع بالغيرى، ممكن شود كه بالذات، ممتنع بالغير و واجب بالغير نخواهد بود. و روشن مى

 خواهد بود.

 شرح

اگر واجبى به ذات خويش واجب بود ديگر به غير خود نياز ندارد، تا به او وجوب اعطا كند؛ زيرا واجب 

ذاتى آن است كه با قطع نظر از غير و به خودى خود واجب باشد، نه به اعطاى غير. پس، واجب ذاتى 

 ست كه ممتنع بالغير هم نخواهد بود.محال است كه واجب غيرى باشد. بديهى ا

نياز از غير است ممتنع غيرى نخواهد بود؛ گونه كه ممتنع بالذات كه در اتصاف به امتناع، بىهمان

است و ديگر الزم نيست علت خارجى آن امتناع امتناعى كه در اجتماع ضدين وجود دارد امتناع ذاتى

ى باشد چون جمع اين دو عنوان، شبيه جمع امكان ذاتى و را به او افاده دهد تا امتناع او امتناع غير

 آيد.جا مىغيرى است و اشكال در آن، بعينه در اين

شود كه موصوف وجوب پس از موجوديت داراى وجوب غيرى از مطلب فوق، نتيجه حاصل مى

نزين چنين امتناع غيرى، ممكن ذاتى است. به عنوان مثال حركت براى اتومبيلى كه بباشند هممى

كند ممتنع غيرى است گرچه با وجود بنزين حركت براى آن ممكن ذاتى ندارد و حركت نمى

 باشد.مى

 گرددبين دو واجب، تالزم برقرار نمى

 متن

 وثانياا أّنه لو فِرَض واجبان بالّذات ... للمعلولّية إلى واجب بالّذات.

 ترجمه

و هرگز عالقه لزومى برقرار نخواهد بود. اين بدان كه اگر دو واجب بالذات فرض شود بين آن ددوم اين

گردد كه يكى علت ديگرى يا هر دو معلول جهت هست كه عالقه لزومى بين دو چيز، وقتى برقرار مى

 علت ثالثه باشند. و معلوليت، راهى در حريم واجب بالذات ندارد.

 شرح
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دو واجب برقرار شد، ال محاله يكى مقصود از عالقه لزومى، رابطه عّلى و معلولى است كه اگر بين 

واجب نخواهد بود. پس اگر حسب الفرض ما دو واجب داشته باشيم هيچ گاه ميان آن دو، رابطه عّلى 

 و معلولى برقرار نخواهد بود؛ زيرا فرض عليت و معلوليت ميان آنها با وجوِب آن دو، منافات دارد.

د كه يكى علت و ديگرى معلول باشد مانند خدا و يابعالقه لزومى ميان دو موجود در جايى تحقق مى

خلق و يا هر دو معلول علت ثالثه باشند مانند نسبت ميان موجودات امكانى كه در وجود علت نخست 

گردند و همين موجب گردند و با رفع علت، آنها، رفع مىاشتراك دارند و با وضع علت، آنها وضع مى

 يابد.يان دو واجب فرضى چنين صورتى تحقق نمىگردد. اما متالزم ميان دو معلول مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . مراد از وجوب بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير چيست؟1

 . چرا امكان غيرى نداريم؟2

 . امتناع بالذات و بالغير و بالقياس الى الغير را معنا كنيد؟3

 گردد؟مى. چرا امكان بالقياس بين دو موجود برقرار ن4

 . مثال امكان بالقياس الى الغير چيست؟5

 الفصل الّثالث فى أّن واجب الوجود بالّذات ماهّيته إّنّيته

 

 ماهيت واجب الوجود بالذات، همان وجود اوست

 متن:

 واجب الوجود بالّذات ماهّيته إّنّيته ... للواجب بالّذات وراء وجوده الواجبّى.

 ترجمه

لذات همان وجود اوست. به اين معنى كه براى او ماهيتى وراى وجود خاص او ماهيت واجب الوجود با

نيست. اين مسئله با عطف نظر به مباحث پيشين كه امكان، الزمه ماهيت است روشن است. پس، هر 

شود كه: هر چيز كه ممكن نيست ماهيتى ممكن است. عكس اين جمله )به عكس نقيض( چنين مى

 شود كه براى واجب الوجود بالذات وراى وجودش ماهيتى نيست.مى ماهيت ندارد. نتيجه حاصل

 شرح

شود كه: چيزى كه همه چيزهايى كه ماهيت دارند ممكن هستند. به عكس نقيض، نتيجه حاصل مى

 ممكن نيست ماهيت ندارد. پس، واجب تعالى ماهيت ندارد.

موجود شدن نياز به واسطه مقصود در اين فصل نفى واسطه در عروض است. ماهيات امكانى براى 

درعروض دارند، كه همان وجودات خود آنهاست. يعنى موجوديت اوالا براى وجود آنها و سپس و به 

گردد. در حمل وجود بر واجب الوجود بالذات به دليل واسطه وجود آنها، بر ماهيات آنها عارض مى

 اوست. نداشتن ماهيت نياز به واسطه در عروض نيست؛ زيرا وجود عين ذات
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 يابيم:كه او ماهيت ندارد اين است كه ما در ممكنات دو حيث مىمقصود از اين

كننده چيستى آنهاست و ديگرى بيان كننده هستى آنها. ماهيتها مرزهاى وجودى و بيان يكى بيان

خواهيم در اين فصل بگوييم كه واجب الوجود ها هستند كه مغاير با حيث وجودند. مىكننده چيستى

حيث ندارد. و به عبارت ديگر همچون ممكنات، مركب از ماهيت و وجود نيست. چيستى او همان دو 

 هستى مطلق و بى مرز اوست؛ نه امرى مغاير و زايد بر هستى او.

 برهان اول بر عدم ماهيت براى واجب تعالى

 متن

 وقد اقاموا عليه مع ذلك ُحَججاا ... إلى الوجود المتقّدم فيتسلسل.

 ترجمه

ترين آنها اين است كه اگر اند. متيندر عين حال كه مسئله روشن است، براهينى بر آن اقامه كرده

براى واجب بالذات ماهيتى وراى وجود خاص به او باشد، همانا آن وجود، زايد بر ماهيت و عارض بر 

؛ يا معلول كه وجودش بايستى معلول باشدخواهد. نتيجه آنآن خواهد بود. و هرامر عرضى، علت مى

كه وجودش معلول غير ماهيت باشد، با وجوب وجود او منافات ماهيتش يا غير آن. دومى، يعنى اين

كند تقدم وجوِد ماهيت او بر وجود خودش؛ كه او معلول ماهيتش باشد ايجاب مىدارد. اولى، يعنى اين

 چون ضرورتاا الزم است تقدم وجود علت بر معلول.

)كه از آِن ماهيت است( عين وجود متأخر )كه ماهيت او را به عنوان علت  حال اگر آن وجود متقدم

ء على نفسه. و اين محال است. و اگر غير آن باشد الزم آيد تقدم شىدهد( باشد الزم مىمفيضة مى

آيد كه ماهيت واحد به بيش از يك وجود، موجود شود، كه قبالا محال بودنش گذشت. عالوه بر اين مى

كند(. و كنيم به وجود قبلى )وجودى كه به عنوان علت، وجود بعدى را اعطا مىن مىما نقل سخ

 آيد.هكذا ...، كه در اين صورت تسلسل پيش مى

 شرح

كه اگر مدعا ثابت باشد كه واجب الوجود ماهيتى جداى از وجودش ندارد، هيچ حاصل سخن اين

دى كه ماهيت دارد وجود او بر ماهيتش گوييم هر موجوسخنى نيست. اما اگر مدعا ثابت نبود مى

خواهد. سؤال اين است كه علت گردد. و هر چيزى كه بر چيز ديگر عارض شود علت مىعارض مى

ء سومى وجود واجب را بر ماهيتش عروض وجود واجب بر ماهيت او چيست؟ اگر گفته شود شى

ء باشد. و اين با واجب بودن كند الزمه اين سخن آن است كه واجب الوجود معلول آن شىعارض مى

 او سازگار نيست.

 كند.اما اگر گفته شود كه خود ماهيتش وجودش را بر خودش، عارض مى

داشته باشد، بايستى ماهيت به وجود « تقدم بالوجود»كه علت بايد بر معلول جا به حكم آندر اين

د كه آيا وجود متقدم با شوخود بر معلول كه همان وجود عارضى اوست تقدم پيدا كند. سؤال مى
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ء بر خودش؛ زيرا وجود متأخر آيد تقدم شىوجود متأخر يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است الزم مى

است، در حالى كه عين اوست. و اگر دو وجودند مستلزم محال ديگرى است در مرتبه متقدم واقع شده

جود دارد؛ يكى وجود ماهيتش و ديگرى كه يك موجود به نام واجب الوجود دو وكه عبارت باشد از اين

 وجودى كه ماهيت، آن

 كند. و در جاى خود، امتناع تعدد وجود براى يك موجود بيان شد.را بر خودش عارض مى

گذاريم و به عالوه ما انگشت روى وجوِد ماهيت واجب كه به عنوان علت، تقدم بر معلول دارد مى

است؟ اگر ديگرى گوييم آن وجود را چه كسى دادهيم و مىكنهاى فوق را درباره آن تكرار مىسؤال

داده پس آن وجود، معلول ديگرى است و اين با وجوب واجب منافات دارد. و اگر ماهيت او اين وجود 

كه علت است بايد تقدم بالوجود بر معلول خود داشته است پس آن ماهيت به حكم آنرا اعطا كرده

شود وجود متقدمى كه ماهيت دارد با وجود متأخرى كه افاضه مىشود كه باشد. مجدداا سؤال مى

آيد. و اگر دوتاست تعدد وجود پيش مى« ء على نفسهتقدم شى»يكى است، يا دو تا؟ اگر يكى است 

طور اين سخن را در وجودهاى قبلى آيد، كه هر دو الزمه، باطل است. همينبراى يك موجود پيش مى

رسيم و كه باألخره به جايى نمىآوريم، تا آنفوق را در وجودهاى قبلى مىهاى كنيم و حرفتكرار مى

 نمايد.تسلسل رخ مى

 اعتراض بر استدالل فوق

 متن

 واُعتِرَض عليه بأّنه لَم ال يجوز أن تكوَن ... الماهوّى فالمحذور على حاله.

 ترجمه

مقتضى وجود خود باشد، در  بر دليل فوق، اعتراض شده است كه چرا جايز نيست كه ماهيت، علت

 حالى كه تقدم او بر وجود تقدم بالماهيه است )نه تقدم بالوجود تا اشكاالت فوق، مطرح شود(.

 طور كه اجزاى ماهيت، علل قوام ماهيتند و بر ماهيت، تقدم دارند؛ تقدم ماهوى نه وجودى.همان

 ول در نحوه وجودى خودش بركه ضرورت، گواه است بر توقف معلاين اشكال مندفع است، به اين

وجود علت. پس، علت به همان نحو ثبوتى كه معلول دارد بر او مقدم است. البته ثبوت او )علت( اَشّد 

از ثبوت معلول است. پس اگر ثبوت معلول، ثبوت خارجى باشد تقدم علت بر معلول هم در وجود 

در ذهن خواهد بود. و چون كه  خارجى خواهد بود. و اگر ثبوت، ذهنى باشد تقدم علت بر معلول

وجود واجب، وجود حقيقى خارجى است )و حسب الفرض( براى او ماهيتى كه علت وجود او شود 

هست، الزم است كه ماهيتش در وجود خارجى بر او مقدم باشد؛ نه در ثبوت ماهوى. پس، اشكال 

 چنان به جاى خود باقى است.هم

 شرح
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گيرد كه جا نشئت مىوق برامتناِع ماهيت براى واجب از اينحاصل اشكال اين است كه استدالل ف

بگيرد. حال اگر بگوييم ماهيت او « تقدم بالوجود»واجب، ماهيت داشته باشد و اين ماهيت بر وجود او 

ديگر اشكال فوق مطرح  «بالماهّيةتقّدم» بلكه «تقّدم بالوجود» بر وجودش تقدم داشته باشد اما نه

مانند تقدم اجزاء ماهيت مانند حيوان و ناطق بر انسان كه براى اين  «م بالماهّيهتقّد» نخواهد بود.

 اجزاء، تقدم وجودى قائل نيستيم، فقط در مرتبه ماهوى، اجزاء بر ماهيت مقدمند.

كه  -«بالوجودتقّدم» كند مقدم بدانيم اما نهدر بحث فعلى هم اگر ماهيت را بر وجودى كه اعطا مى

ود معلول، مقدم باشد و در نتيجه اشكال شود كه آيا دو وجود يكى است يا دو تا، و در وجود او بر وج

بلكه اگر ماهيت به تقدم ماهوى بر وجود مقدم باشد، ديگر اين  -هر دو صورت مستلزم محال هستيم

سخن از  «تقّدم ماهوى» شود كه وجود او با وجود متأخر يكى است يا دوتا؛ زيرا دراشكال وارد نمى

 وجود او مطرح نيست. طبعاا اشكال فوق وارد نيست.

كه تقدم علت بر معلول در همان ظرف تحقق دهند به اينمؤلف رحمه الله از اين اعتراض جواب مى

 معلول است. اگر معلول وجودش وجود خارجى است علت هم به

جود ذهنى بر وجود خارجى بر معلول، تقدم دارد. و اگر معلول وجودش ذهنى است علت هم به و

معلول، مقدم است. لذا تقدم اجزاى ماهيت بر ماهيت، ذهنى است همچون خود ماهيت. و چون وجود 

دهد واجب، وجود خارجى است اگر براى او ماهيتى فرض شود كه آن ماهيت، وجود به آن واجب مى

باشد. و تقدم بايد آن ماهيت كه علت وجود است بر وجود معلول تقدم بالوجود در ظرف خارج داشته 

تواند ماهيت را علت وجود او قرار دهد. و اگر براى ماهوى با قطع نظر از وجود خارجى براى او نمى

، آن ماهيت صالحيت علت قرار گرفتن در خارج «تقدم بالوجود»ماهيت، تقدم ماهوى قائل باشيم نه 

 را نخواهد داشت.

 استدالل دوم بر عدم ماهيت براى واجب تعالى

 متن

 ة أخرى: كّل ماهّية فإّن العقل ... بالذات ال ماهية له وراء وجوده الخاّص.حج

 ترجمه

كند كه براى آن، عالوه بر افراد دليل ديگر: عقل انسان براى هر ماهيتى با توجه به ذات آن، تجويز مى

بالغير نهايت ديگر موجود شود و هر فردى كه از آن موجود نشده، به جهت امتناع موجود، افراد بى

 شد.بايست موجود مىاست؛ زيرا اگر امتناعش ذاتى بود هيچ فردى از او نمىبوده

اينك اگر اين موجودى كه براى او ماهيت فرض شده، واجب بالذات است طبعاا ماهيت او كلى بوده و 

يز باشند، ولى جاتواند باشد كه اكنون معدوم مىبراى او عالوه بر افرادى كه موجودند افرادى مى

اند. و بديهى است كه امتناع بالغير با وجوب بالذات جمع الوجود هستند و امتناع بالغير پيدا كرده
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شود كه براى واجب گردد. واز پيش گذشت كه هر واجب بالغيرى ممكن است. نتيجه حاصل مىنمى

 بالذات، ماهيتى وراِى وجود خاص او نيست.

 شرح

تواند در خارج، افراد ست. حاصل آن اين است كه هر ماهيتى مىا تلويحات اين دليل از ُسهروردى در

طور كه براى ماهيت انسان و بقر و فرس افراد فراوان وجود دارد. و اگر نهايت داشته باشد. همانبى

فردى از افراد اين ماهيت هنوز موجود نشده به جهت امتناع ذاتى او نيست، بلكه امتناِع بالغير مانع از 

 است. وجود او شده

 شد.بايست از ابتدا هيچ فردى از آن ماهيت، موجود مىو اگر به جهت امتناع ذاتى او بود نمى

حال كه فقدان افراد ديگر به جهت امتناع غيرى است و قبالا هم گفتيم هر ممتنع بالغير ممكن ذاتى 

د كه براى واجب گيريم كه امكان ندارشود، نتيجه مىاست و امتناع بالغير با وجوب ذاتى جمع نمى

نهايت افراد، كه براى آن ماهيت، بىبالذات ماهيت باشد؛ زيرا اگر ماهيت داشته باشد بايد استعداد اين

نهايت براى آن وجود ندارد اين به جهت امتناع موجود شود وجود داشته باشد. و اگر اكنون افراد بى

دله توحيد، سازگار نيست با عدِم امكاِن كه با ابالغيرى است كه يافته است و لكن اين عالوه بر آن

اجتماِع وجوب ذاتى با امتناع غيرى نيز سازگار نيست، چون هر ممتنع غيرى، ممكن ذاتى است؛ نه 

 واجب ذاتى.

 اشكال بر استدالل سهروردى

 متن

 واُعتِرض عليه بأّنه لَم اليجوز ... وسيأتى فى مباحث الماهّية.

 ترجمه

كه: چرا جايز نيست كه براى واجب بالذات، حقيقت وجودى اض شده به اينبر استدالل فوق، اعتر

باشد كه غير زايد بر ذات اوست، بلكه آن حقيقت عين ذات او باشد. سپس عقل او را به وجود و 

 معروض وجود تحليل َبَرد كه آن معروض، جزئى و شخصى بوده نه كلى وآن ماهيت، واجب باشد؟!

شود كه مبناى استدالل بر اين است كه تشخص، به وجود حاصل مىبه اينشود اين اعتراض، دفع مى

 زودى خواهد آمد.نه غير آن. و اين مطلب در مباحث ماهيت به

 شرح

بر استداللى كه سهروردى براى عدم ماهيت براى واجب تعالى اقامه كردند اشكالى مطرح شده است، 

تعالى، ماهيتى ن مبنا استوار بود كه اگر واجبحاصل اشكال، اين است كه استدالل سهروردى بر اي

مغاير و زايد بر وجودش داشته باشد، چنين محذورى پيش خواهد آمد. ولى اگر ما فرض كنيم كه او 

ماهّيتى، مغاير و زايد بر وجودش ندارد، بلكه ماهيت او عين حقيقت وجودى اوست. و در واقع او 

كه آن معروض، جزئى و شخصى  -و يك معروض وجودبسيط است، لكن عقل ما او را به يك وجود 
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َبَرد. در اين صورت، ديگر اشكال وارد تحليل مى -است نه كلى كه براى او افراد غير متناهى فرض شود

 نخواهد بود.

المثل شبيه تحليلى است كه از أعراض كه بسيطند دهد فىتحليلى كه عقل از اين بسيط به دست مى

جا هم وجود واجب در خارج، سازد. در ايننها جنس و فصل ذهنى مىدهد و براى آبه دست مى

ماهيتى مغاير و زايد كه بتوان او را كلى فرض كرد و افراد غير متناهى داشته باشد، ندارد. وجود او 

سازد. عارض، بسيط است لكن ذهن ما براى اين بسيط يك عارض و يك معروِض جزئِى شخصى مى

زئِى شخصِى غير كلى مترتب است كه او ماهيت تحليلى آن وجود وجود است كه بر معروِض ج

 شود.محسوب مى

شود مبناى استدالل سهروردى براين است كه تشخص، به وجود در پاسخ به اين اعتراض گفته مى

گويد ماهيت ذاتاا قابليت انطباق بر كثيرين را دارد و تحقق وجودى او مانع از شود؛ زيرا مىحاصل مى

گردد. پس عامل تشخص، وجود است. لذا اگر وجود را از ماهيتى برگيرند ناگزير ديگرى مى انطباق بر

 گردد و فرقى بينكلى مى

ماهيت ممكن و واجب نيست. بنابراين، اگر حسب الفرض واجب بالذات ماهيت داشته باشد كه آن 

ش كلى خواهد ماهيت به وجود واجب تشخص يافته باشد اگر از آن وجود قطع نظر كنيم ماهيت

 گشت. لذا براى او افراد غير متناهى قابل تصور خواهد بود.

گاه اين اشكال جان خواهد گرفت كه اگر واجب، ماهيت كلى دارد و بعضى از افراد آن موجود و آن

بعض ديگر آن معدومند، عدم آنها به واسطه امتناع بالغير خواهد بود و امتناع لغيره با واجب ذاتى 

باشد مستلزم چنين محذورى خواهد . پس واجب تعالى، ماهيت ندارد؛ چون اگر داشتهشودجمع نمى

 بود.

شود از پى خواهد آمد. در زودى اين بحث كه تعّين و تشخص هر موجود به چه چيز حاصل مىبه

گردد. پس ماهيت بدون وجود جا خواهيم گفت كه وجود هر موجود است كه سبب تشخص او مىآن

كه معترض كلى و غير متشخص و طبعاا قابل انطباق بر كثيرين خواهد بود. پس، اينخارجى ناگزير 

كنيم بَرد، سؤال مىواجب را به وجود و معروض وجود كه او جزئى و ماهيت تحليلى اوست تحليل مى

كه واجب تعالى اين ماهيت معروِض جزئيت را از كجا آورد؟ مگر نه اين است كه ماهيت با قطع نظر 

 د، تشخص نداشته و كلى است.از وجو

عالوه بر مطالب فوق اگر وجوِد واجب، عين حقيقِت جزئِى شخصِى خود باشد پس در خارج، بسيط 

است و در واقع، ماهيت ندارد. حال اگر بر فرِض محال كسى او را در ذهن به وجود و حقيقت 

خارج براى واجب، ماهيت  تحليل َبَرد اين ماهيت جزئى در -داندكه او را ماهيت واجب مى -شخصى

شود. پس صرفاا به فرض و تحليل، يك ماهيت جزئى براى او در ذهن ساخته شده است، ولى در نمى
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تواند مخدوش سازد و اين ادعا كه خارج، ماهيت ندارد. پس اشكال فوق، استدالل سهروردى را نمى

 گردد.واجب تعالى در خارج، ماهيت ندارد، تثبيت مى

 ذاته استوجوِب واجب، ب

 متن

 فقد تبّين بما مّر: أّن الواجب ... وانتفاء النقص و الحاجة وهو االيجاب.

 ترجمه

از آنچه گذشت روشن شد كه واجب بالذات، حقيقتى است وجودى، كه براى او ماهيتى كه او را 

داشته  كه به حيثيت تعليلى يا تقييدى نيازمحدود كند نيست. او واجب الوجود بذاته هست بدون آن

 باشد، كه اين همان ضرورت ازلى است.

و در مرحله اولى گذشت كه وجود، حقيقت خارجى ُمشّككى است كه صاحب مراتب مختلفى 

باشد. هر مرتبه از مراتب او واجد كمال مادون و مقوم اوست. و ما ُدون متقوم به ما فوق و فاقد مى

دهد. مگر باالترين مرتبه كه فوق( نشان مى بعض كماالت اوست كه اين، نقص و حاجت او را )به ما

واجد تمام كماالت بوده و هيچ از آنها كم ندارد و هر مرتبه به او قائم است و او به هيچ چيز جز ذات 

 خود قائم نيست.

شود بر باالترين مرتبه كه ديگر فوق او بنابراين، حقيقت واجب بنابر قول به تشكيك، منطبق مى

حدود كند نيست، و كمالى در عالم هستى نيست كه او فاقد آن باشد. در ذات اى كه او را ممرتبه

اونقص يا عدمى كه با او آميخته باشد يا حاجتى كه او را محدود كند، وجود ندارد. و آنچه الزمه 

 گردد.اوست از صفات سلبيه، به سلِب سلب و نفِى نقص و حاجت كه ايجاب است باز مى

 شرح

در وجود كه تمام وجودات را نمودهاى مختلف ومراتب گوناگون يك حقيقت بنابر نظريه تشكيك 

 ترين درجهداند ذات اقدس الهى در باالترين قّله و رفيعمى

وجود قرار دارد. و تمام كماالت ما دون در او موجود است و او مقوم تمام كماالت مادون خود هست. 

؛ يعنى او قائم به ذات خويش ومقوم «اْلَحّي اْلَقّيوُم ُهَو» فرمايدكه آيه شريفه به آن اشاره مىچنان

 سازد.هستى است و هيچ ماهيتى او را محدود نمى

گونه كه مراتب مادون وابسته به مافوق و فاقد كماالت مافوقند، او براى وجود خود، محتاج به همان

ه ثبوت حكم به سبب علت و حيثيت تعليلى يا قيد و حيثيت تقييدى نيست. حيث تعليلى آن است ك

حكم به اكرام به علت عالم بودن زيد  «أكرم زيداا الّنه عالم» گوييمكه مىآن صورت بگيرد، مانند آن

 گوييمكه مىاست. حيث تقييدى ثبوت حكم براى موضوع مقيد است نه موضوع مطلق، مانند اين

 رجل مقيد به علم است.. وجه اكرام، رجل بودن تنها نيست، بلكه «اكِرَم َرُجَل العالم»
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اى در عروض در بين كه واسطهوجود واجب بذاته هست؛ يعنى او مستحق حمل وجود است، بدون آن

اى در ثبوت داشته باشد، يعنى كه واسطهباشد، يعنى چيزى واسطه براى وجودش شود. و بدون آن

 شود.طور كه وجودش مقيد به هيچ قيدى نمىعلتى او را موجود كند. همان

در باب وجود سه نظريه شاخص وجود دارد يكى از مشائيان است كه وجودات را حقائق متباين 

 دانند.هاست كه وجودات را مراتب و حقايق نوع واحد مىدانند ديگرى از اشراقىمى

بر اساس نظر دوم وجود حقيقت واحد و داراى مراتب مشكك و مختلف است باالترين مرتبه آن ذات 

كه هيچ حدى او را احاطه نكرده است او از هر قيد و حدى مبّراست حد او بى حدى اقدس الهى است 

 است او وجود محض است و صفات سلبى

گوييم او ماهيت و تركيب ندارد يعنى او وجود گردد يعنى وقتى مىاو هم به صفات ايجابى بر مى

له مراتب، مرتبه محض و حقيقت صرف و فعليت خالص است كه اين جنبه ايجابى اوست در سلس

 نازله وجود، وجود هيوال است كه قّوه محض است و از هر فعليتى خالى است.

كه دانند و براى آن حقيقت واحد نه آننظريه سوم از آن ُعرفاست كه وجود را واحد شخصى مى

وجودات را مراتب مختلف يك حقيقت بدانند آن گونه كه نظريه تشكيك قائل است، و نه ميان وجودات 

 انديشند.قائل به تباينند آن گونه كه منشاء مى

 ايراد اول بر عدم ماهيت براى واجب تعالى

 متن

 وبذلك يندفع وجوه من االعتراض أوردوها ... وإاّل كان وجود كّل ممكن واجبا.

 ترجمه

اند. ردهاى ازاشكاالتى كه بر نفى ماهيت از واجب بالذات وارد كشود پارهو با بيانات فوق، مندفع مى

يكى از آن اشكاالت اين است كه حقيقت واجب بالذات، برابر با هيچ حقيقت ديگرى نيست؛ چون 

كنند، ولى حقيقت او منافى با امكان هست. از سوى ديگر وجود او در حقايق ديگر اقتضاى امكان مى

ير از وجودش شود كه حقيقت او غجا معلوم مىوجود بودن، مساوى وجود ساير ممكنات است. از اين

 هست. و ااّل وجود هر ممكنى واجب خواهد بود.

 شرح

اى از اشكاالت كه بر عدم ماهيت براى جا به بعد به طرح و دفع پارهمؤلف حكيم رحمه الله از اين

پردازند اشكال اول اين است كه وجود واجب تعالى با ساير وجودها از شود مىواجب تعالى مطرح مى

 است. از اين رو، فرق واجبحيث وجود بودن يكى 

شود. پس واجب الوجود ماهيت و ممكن به وجود آنها نيست بلكه به حقيقت و ماهيت آنها حاصل مى

 شود.دارد و آن، سبب تمايز او با غير او مى
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زيرا اقتضاى ماهيات امكانى امكان آنهاست و اقتضاى واجب تعالى وجوب اوست اين وجوب و امكان 

متفاوت است وگرنه وجود هر دو يكى است پس واجب تعالى ماهيت دارد،  هاىمستلزم ماهيت

 گونه كه ممكنات ماهيت دارند.همان

 ايراد دوم

 متن

 ومنها: أّنه لو كان وجود الواجب بالذات ... إلى الغير والزمه االمكان، وهو ُخلٌف.

 ترجمه

تواند راى او دو جهت مىاگر وجود واجب بالذات مجرد از ماهيت است، )حصول وصف تجرد، ب

براى او به خاطر وجود اوست پس همه وجودهاى « تجرد از ماهيت»باشد:( اگر حصول وصف داشته

 ممكن هم بايد واجب باشند؛ چون وجود، ميان همه مشترك است. و اين محال است.

به  آيد واجببه جهت امرى غير از وجود خود است الزم مى« تجرد از ماهيت»و اگر حصول وصف 

 غير، نيازمند باشد. و الزمه حاجت، امكان است. و اين، خالف فرض است.

 شرح

سؤال اين است كه تجرد وجود از ماهيت به چه دليل حاصل است؟ اگر به ِصرف وجود داشتن، او فاقد 

ماهيت است پس بايد تمام ممكنات هم فاقد ماهيت باشند، چون آنها در اصِل وجود داشتن با واجب، 

آيد كه شود الزم مىء ديگرى اين تجرد براى واجب حاصل مىد. و اگر به جهِت شخص يا شىمشتركن

واجب به غير خود محتاج باشد. و حاجت، دليل امكان است، در حالى كه فرض بر آن بود كه واجب، 

 واجب است نه ممكن.

 ايراد سوم

 متن

 هو التجّرد.ومنها: أّن الواجب بالذات مبدٌء ... عنه لفقدان الشرط، و

 ترجمه

كه او ماهيت ندارد اگر مبدئيت او به خاطر ذات واجب بالذات، مبدأ ممكنات است. حال، براساس آن

آيد، كه هر وجودى اين چنين باشد. و الزمه ديگرش آن است كه هر ممكنى وجود او باشد الزم مى

ه جهت وجودش با قيد تجرد علت خود و علل خود باشد، كه اين محال آشكار است. و اگر مبدئيتش ب

آيد عدم او؛ زيرا يكى از دو جزئش كه تجرد آيد مبدأ اول، مركب باشد، بلكه الزم مىباشد الزم مى

 باشد عدمى است.

آيد كه هر وجودى مبدأ هر وجودى گردد و اگر و اگر مبدئيتش وجود با شرط تجرد باشد الزم مى

 باشد.كه همان تجرد است، مى شود به جهت فقدان شرط،تخّلف از اين حكم مى

 شرح
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حاصل سخن اين است كه مبدئيت واجب اگر به جهت وجود اوست پس هر موجودى به جهت 

تواند مبدأ قرار گيرد. و اگر به جهت وجود او با قيد تجرد است پس او مركب از وجود و وجودش مى

مادى نبودن. و چون مركبى از قيد عدمى است؛ يعنى « تجرد»كه گردد. مضافاا به اينقيد تجرد مى

كه مركب تابع اخس اجزاء هست او هم به خاطر انعدام جزئش، يك قيد عدمى پديد آيد به حكم آن

 معدوم خواهد بود.

و اگر تجرد، شرط است پس هر وجودى صالحيت اين را دارد كه مبدأ خود و علل خود و ساير 

حاصل  -كه قيد تجرد است -ه شرط آناست به جهت آن است كموجودات گردد. و اگر نگرديده

نگرديده است. و با حصول شرط، مشروط محقق خواهد شد. لكن اين محالى آشكار است؛ زيرا هيچ 

 تواند باشد.گاه يك موجوِد ممكن، علِت علِل سابِق خود و علت واجب الوجود نمى

 ايراد چهارم

 متن

 لى غير ذلك من االعتراضات.ومنها: أّن الواجب بذاته إن كان ... وهو المطلوب، إ

 ترجمه

آيد الزم مى -كه همان موجود بودن مطلق باشد -واجب بالذات اگر نفس وجود داشتن در خارج است

آيد كه هرچه موجود است واجب باشد. و اگر موجود بودن همراه باقيد تجرد از ماهيت است الزم مى

ى است و صالحيت آن را ندارد كه جزء قرار كه او مركب باشد، در حالى كه تجرد از ماهيت قيد عدم

بگيرد. واگر موجود بودن او به شرط تجرد است واجب بالذات، واجب بالذات نخواهد بود، )بلكه واجب 

 مشروط خواهد بود(.

و اگر )حقيقت واجب( چيزى غير از وجود داشتن است در اين صورت، يا او اصالا هستى ندارد پس 

 ود نباشد؛ زيرا موجود بدون هستى، معقول نيست.آيد كه اصالا موجالزم مى

آيد تركيب در او و توالى فوق، همه و همه باطل و اگر هستى، داخل )درحقيقت( اوست الزم مى

 هستند.

و اگر هستى، خارج از )حقيقت( اوست، پس وجودش بيرون از ماهيتش است. و مطلوب ما همين 

 شده است. است. و نيز ايرادات ديگرى از اين قبيل وارد

 شرح

ديگر نزديكند و وجوه اشتراك، ميان آنها مشهود است، لكن اشكال اخير گرچه تمام اين اشكاالت با يك

 ها از جامعيت بيشترى برخوردار است.نسبت به ساير اشكال

كرد. درهر حال در همه ايرادات سعى بر اين است كه شايد ذكر آن ما را از ديگر اشكاالت بى نياز مى

واجب، ماهيتى بيرون و مغاير با وجودش ترسيم گردد. گرچه اين سعى و تالش به جايى  براى

 رسد.نمى
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 حاصل اين دليل اين است كه اگر واجب تعالى ِصرف بودن است و به عبارت ديگر

 مطلق است پس هر موجود ديگر هم واجب است زيرا آنها هم در وجود داشتن با او مشتركند.كون

با قيد تجرد از ماهيت است پس در ذات او تركيب از وجود و يك قيد اضافه « بودِن»واگر واجب تعالى 

آيد تركيب هم كه نشانه احتياج مركب است به اجزاء، احتياج هم نقطه مقابل وجوب ذاتى پديد مى

است و اين هم باطل است مضافاا به اين كه تجرد از ماهيت هم يك قيد عدمى است و عدم در حريم 

اه ندارد واگر واجب تعالى وجود بشرط تجرد است پس واجب تعالى بذاته واجب نيست بلكه ذات او ر

با حصول يك شرط اضافه واجب است و اين هم باطل است و اگر واجب تعالى حقيقتى است بدون 

آيد كه او موجود نباشد و اگر وجود او جزئى از حقيقت اوست پس ذات او مركب است وجود، الزم مى

كه او داراى حقيقت و ماهيتى ماند و آن اينام فروض فوق باطل است يك فرض ديگر مىو چون تم

 باشد.است جداى از وجود او و اين همان مطلوب ما مى

 وجه دفع اشكال

 متن

 ووجه اندفاعها أّن المراد بالوجود المأخوذ ... الوجود الخاّص بالواجب بالذات.

 ترجمه

ها از آن سخن به ميان آمده يا كه مراد از وجودى كه در اين اشكال وجه دفع تمام اشكاالت اين است

همان مفهوم عام بديهى اوست، كه چيزى جز يك معناى ذهنى اعتبارى بيش نيست. و اين، غير از 

 وجود واجبى است كه حقيقت خارجى مختص به ذات واجب است.

ق است، كه اين حرف هم درست سان و متساوى المصادييا مراد از وجود، طبيعت كلى مشترك، يك

نيست؛ زيرا وجود خارجى يك حقيقت مشكك و مختلفة المراتب است و برترين مراتبش وجود واجب 

 بالذات هست.

 شرح

كنيم: مراد از وجود چيست؟ حاصل جواب اين است كه ما از استدالل كنندگان در اين ادله سؤال مى

شود، خوب مفهوم وجود امر امل تمام موجود مىاگر مراد، مفهوم وجود است كه امرى بديهى و ش

اى از آن اختصاص به ذات تواند عبارت باشد از حقيقت خارجِى وجود كه مرتبهذهنى است و نمى

اقدس الهى دارد، تا از اين راه استدالل شود كه آن وجود چون مشترك است نياز به ما به االختصاصى 

 دارد كه همان ماهيت واجب الوجود است.

اگر مراد از وجود، مصداق خارجى وجود است، بدين معنا كه در تمام موجودات على الّسويه و و 

مشترك و متواطى است اين هم صحيح نيست؛ زيرا حقيقت وجود خارجى، داراى افراد متساوى 

 باشند. و به عبارت فنى، افراد او مقول به تشكيك هستند.نيست، بلكه مختلفة المراتب مى

 ماهيت، وصف عدمى نيستقيد تجرد از 
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 متن

 وأيضاا الّتجّرد عن الماهية ليس وصفا ... السلب الراجع إلى اإليجاب.

 ترجمه

باشد كه عالوه )بر جواب فوق( تجرد از ماهيت يك وصف عدمى نيست، بلكه به معناى نفى حدى مى

 گردد.عبارت است از سلِب سلب، كه به ايجاب باز مى

 شرح

ن مطلب مطرح شده بود كه تجرد از ماهيت يك معناى عدمى است و اگر وجود در ايرادات قبل اي

 آيد كه واجب تعالى از قيد عدمى تركيب يابد.واجب تعالى مقيد به قيد تجرد گردد الزم مى

 گويند: خير، تجرد از ماهيت به معناى نفى حد است؛ زيرامؤلف در جواب مى

حدى و سلِب سلب است. و به عبارت ديگر سلِب ناى بىماهيت يعنى حد. و تجرد او از ماهيت به مع

گوييم واجب گردد. وقتى مىحد، سلب محدوديت است، كه به ايجاب و واجديت مطلق، منتهى مى

هاى جسم را ندارد زيرا جسم اقتضاى محدوديت تعالى جسم ندارد مفادش آن است كه او محدوديت

چيزى جسم نداشت به زمان و مكان هم محدود  نمايد وقتىو تقيد به زمان و مكان خاص را مى

 هاى ديگرى كه مربوط به جسم هست مبرا خواهد بود.نخواهد بود همان گونه كه از نقص

 ضرورت اَزلى و ذاتى

 متن

 وقد تبّين أيضا: أّن ضرورة الوجود للواجب ... من دون أن يكون الذات عّلة لنفسه.

 ترجمه

وجود براى واجب بالذات، ضرورت ازلى است، نه ذاتى و نه وصفى؛ گردد كه ضرورت و نيز روشن مى

زيرا از جمله ضرورات، ضرورت ازلى است كه عبارت است از ضرورت ثبوت محمول براى موضوع به 

 «.واجب موجود است بالضروره»ذات خود و بدون هيچ قيد و شرطى، مانند 

ل است براى ذات موضوع، همراه با يكى از ضرورات، ضرورت ذاتى است. و آن ضرورت ثبوت محمو

هرمثلثى بالضروره »وجود نه به شرط وجود؛ خواه كه ذات موضوع علت محمول باشد، مانند جمله 

جا ماهيت مثلث، علت مساوات است، زمانى در اين«. اش مساوى دو زاويه قائمه استزواياى سه گانه

هر انسانى انسان است »اشد، مانند كه ذات موضوع علت ثبوت محمول نبكه موجود باشد. يا اين

زيرا ثبوت يك چيز براى خودش، به معناى « هر انسانى حيوان يا ناطق است بالضروره»يا « بالضروره

 كه ذات، علِت خودش باشد.عدم انفكاك در حال وجود، ضرورى است، بدون آن

 شرح

ط. در ضرورت ذاتى ضرورت ازلى عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع بدون هيج قيد و شر

 ثبوت محمول براى موضوع بدين معناست كه ذات هيچ
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ء از خودش و لوازمش جدا نيست در حالى كه موضوع وجود دارد. وقبالا شرح آن گذشت، مانند شى

 «.الّله عالٌم بالّضرورة» يا «الّله موجوٌد» گوييمكه مىآن

كه مانند اين -وضوع، علِت ثبوِت محمول باشداما ثبوت محمول براى موضوع در ضرورت ذاتى، خواه م

 -يا علت ثبوت محمول نباشد -ماهيت مثلث علت تساوى زواياى سه گانه او با دو زاويه قائمه است

مشروط به  -كه موضوع، علت براى خودش كه محمول است نيست «االنسان انساٌن» مانند قضيه

موضوع به محمول، مركب از وجود و ذات موضوع وجوِد موضوع نيست. به اين معنا كه ضرورِت اتصاف 

كند در اتصاف به محمول؛ وقتى كه موضوع به نحو نيست، بلكه ذاِت موضوع به تنهايى كفايت مى

ظرفيت ِصرف وجود داشته باشد. پس، اتصاِف موضوع به محمول به شرِط وجوِد موضوع نيست، تا 

 خود موضوع و شرط موجوديت آن. كه علِت اتصاِف موضوع به محمول، مركب باشد ازاين

 ضرورت وصفى

 متن

 و منها ضرورٌة وصفّية، و هى ضرورُة ... وقد تقدمت إشارة إليها.

 ترجمه

از جمله ضرورات، ضرورت وصفيه است. و آن عبارت است از ثبوت محمول براى موضوع مادامى كه 

كّل كاتب »وجود، مانند قضيه  )موضوع( متصف به وصف خود بوده، همراه با وجود است، نه به شرط

 اى به اين مطلب شد. وو قبالا اشاره« متحرك االصابع بالضرورة مادام كاتباا

 شرح

ثبوِت تحرِك َأصابع براى كاتب در هنگام اتصاف موضوع به وصف كتابت، ضرورى است. و مااز اين 

ع صرفاا ظرف تحقق اوست، جا هم وجود براى موضوآوريم. در اينتعبير مى ضرورت وصفى ضرورت به

كه اتصاف موضوع به محمول، مركب از دو چيز باشد؛ يكى وصف كذايى براى موضوع و ديگرى نه آن

شرط وجود. بلكه اتصاف موضوع به محمول فقط به يك مالك است. و آن عبارت است از تحقق وصف 

 كذايى براى موضوع.

موضوِع متصف به وصف خاص، مشروط نيست به  يعنى ثبوت محمول براى قوله: مع الوجود البالوجود.

اين كه موضوع وجود داشته باشد تا علت اتصاف موضوع به محمول، دو چيز باشد يكى وجود موضوع 

باشد و ديگرى وصف كذايى بلكه علت اتصاف بيش از يك چيز كه همان وصف مورد نظر است نمى

تواند ته باشد زيرا موضوع معدوم كه نمىلكن اگر موضوع بخواهد به وصف متصف باشد بايد وجود داش

متصف به وصفى گردد به عبارت ديگر وجود براى اتصاف موضوع به محمول بايد به نحو ظرفيت بحت 

لحاظ گردد تا موضوع، استعداد اتصاف به محمول را بيابد كه از اين حالت به معيت وجود، با موضوع و 

 آوريمبه عبارت ديگر به نحو قضيه حينّيه تعبير مى
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 فى أّن واجب الوجودبالّذات، واجب الوجود من جميع الجهاتالفصل الّرابع

 

 صفات واجب الوجود هم واجب است

 متن

 واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. قال صدر المتأّلهين رحمه الله:

يمكن له باالمكان العام فهو  المقصود من هذا أّن واجب الوجود ليس فيه جهة إمكانّية، فإّن كّل ما»

 «واجب له.

 ترجمه

 است:باشد. صدرالمتألهين قدس سره فرمودهواجب الوجود بالذات، واجب الوجود از جميع جهات مى

مقصود از اين حرف اين است كه جهت امكانى در او وجود ندارد. هر صفتى كه براى او به امكان عام »

 «ت.شود وجوباا براى او ثابت اسثابت مى

 شرح

از دو جانب « سلب ضرورتين»پيش از اين در فصل اول گذشت كه امكان عام، اعم از امكان خاص كه 

باشد. بنابراين اگر صفتى براى موجودى به امكان عام ثابت شد، هست و اعم از وجوب و امتناع مى

 شود. اماسلب ضرورت از جانب مخالف مى

گونه كه تمام صفاتى همان -فت به نحو وجوب باشددر خصوص جانب موافق ممكن است ثبوت آن ص

كه ثبوت علم و  «الّله عالٌم يا رازٌق يا خالٌق» شود مانندكه براى واجب تعالى به امكان عام ثابت مى

مانند  -يا جانب موافق مسلوب االمتناع بوده ضرورتى ثابت نباشد. -رزق و خلق براى او وجوب دارد.

كه جانب موافق كه ثبوت علم براى زيد است مسلوب « است به امكان عامزيد عالم »كه بگوييم اين

 است.طور كه از جانب مخالف نيز سلب ضرورت شدهاالمتناع است، همان

شوند، وجوباا براى او ثابت بنابراين در مورد واجب تعالى تمام صفاتى كه بامكان عام براى او ثابت مى

ضرورى دارد و هيچ صفتى براى او به امكان خاص كه سلب  هستند. يعنى جانب موافق براى او ثبوت

 باشد.ضرورت از دو طرف هست ثابت نمى

ثبوت اين صفات براى واجب تعالى به امكان عام بدين معناست كه نقطه مقابل اينها يعنى عدم علم و 

شد براى عدم رزق و عدم َخلق براى او ضرورى نيست بلكه جانب موافق كه وجود علم و رزق و خلق با

 او ثبوت ضرورى دارد.

 در واجب تعالى حالت منتظره، وجود ندارد

 متن

 .انتهى« ومن فروع هذه الخاصة أّنه ليس ... كونه مجّردا نورّيا، هذا ُخلٌف.

 ترجمه
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از جمله فروعات اين مسئله )واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است( اين است 

اى وجود ندارد؛ زيرا آن مسئله )واجب الوجود واجٌب من جميع الجهات( نتظرهكه براى او حالت م

 اى براى او نيست(.شود بر او اين حكم )كه حالت منتظرهاصلى است كه مترتب مى

 زيرا آن اصل -اندآن طور كه بسيارى از مردم تصور كرده -گرچه اين حكم، عين آن اصل نيست

رود، نه اين حكم )كه براى هات( از اختصاصات واجب به شمار مى)واجب الوجود واجب من جميع الج

گردند؛ زيرا اگر اى نيست(، چون مجردات نورانى نيز به اين حكم، متصف مىاو حالت منتظره

مفارقات، حالت منتظره كمالى داشته باشند كه امكان حصول آن در مفارق باشد اين مستلزم امكان 

كند جسميت و باشد. و اين، ايجاب مىكت و اوضاع جسمانى مىاستعدادى و انفعال از عالم حر

 «كدورت آنها را، در حالى كه موجود مفارق، مجرد و نورانى است. و اين خالف فرض است.

 شرح

گوييم واجب الوجود از هر جهت و از هر صفت، واجب الوجود است اين از اختصاصات كه مىاين

كه در او حالت منتظره و امكانى، وجود كم ديگرى و آن اينشود حخداوند است كه بر او مترتب مى

هاى اختصاصى خداوند نيست؛ زيرا مجردات هم حالت منتظره ندارد. اما عدم حالت منتظره از ويژگى

 داشتند بايستى حامل امكان آن صفت و واجد حالت منتظره باشند.ندارند، كه اگر مى

شد كه مجردات اى ماده باشد. و الزمه آن، اين مىو چيزى حامل امكان و استعداد هست كه دار

باشند كه اين، خالف فرض است. زيرا آنان نورانى، جسم باشند و ثقالت و تكّدر جسمانى داشته

گيريم كه وجوب صفات در واجب تعالى باشند نتيجه مىمجردند و از زمان و امكان استعدادى مبرا مى

د اما اين كه او داراى صفت انتظار و استعداد و امكان رواز خصوصيات اختصاصى وى به شمار مى

رود زيرا مجردات هم داراى چنين خصوصيتى نيست اين از خصوصيات اختصاصى وى به شمار نمى

اند و تا آخر هم خواهند داشت نه هيچ صفتى هستند. مجردات هر صفت كمالى كه دارند از اول داشته

 دهند.هيچ صفتى را از دست مىاند و نه را با اكتساب به دست آورده

 در واجب تعالى، جهت امكانى وجود ندارد

 متن

 والحجة فيه أّنه لو كان للواجب ... والمفروض وجوبه، هذا خلف.

 ترجمه

كه اگر واجب بالذاتى كه منزه از ماهيت است نسبت به صفت كمال، جهت امكانى دليل بر مطلب، اين

 فاقد آن است و عدم آن صفت در ذاتش جاى گزين است. داشته باشد، ذات او به خودى خود،

اش تركب ذات است. و الزمه تركب، حاجت و الزمه بنابراين او مركب از وجود و عدم بوده الزمه

 باشد؛ در حالى كه فرض، وجوب او بود. و اين، خالف فرض است.حاجت، امكان مى

 شرح
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آن صفت در مرتبه ذات او مستقر است. پس، ذات اگر واجب ذاتاا واجد صفت كمالى نباشد طبعاا عدم 

 گردد.اى فقدانات مىاو مركب از يك سلسله وجدانات و پاره

تركيب، نشاِن حاجت است؛ زيرا مركب به اجزاى خود نيازمند است. و حاجت، نشان امكان و امكان، 

 نقطه مقابل وجوب است، در حالى كه فرض بر اين بود كه او واجب است نه ممكن.

 گردد.س اگر صفات او همه همچون ذات او واجب نباشند اين منجر به امكان ذات او مىپ

 دليل ديگر بر وجوب صفات واجب تعالى

 متن

 حجة ُأخرى: أّن ذات الواجب بالذات ... مع عدم تلك الّصفة لزم الخلف أيضاا.

 ترجمه

 ان متصف است كافى نباشدذات واجب الوجود اگر به تنهايى در وجوب صفات كمالى خود كه بد

ناگزير در اتصاف به صفات خود به ديگرى نيازمند است. در اين هنگام اگر ذات واجب را به تنهايى با 

قطع نظر از بود و نبود ديگرى اعتبار كرديم، حال اگر ذات، واجب است با وجود آن صفت، در اين 

 ايم. و اين خالف فرض است.دهصورت عليت آن غير لغو است؛ در حالى كه او را علت، فرض كر

و اگر ذات، واجب باشد با عدم آن صفت، باز خالف فرض پيش خواهد آمد. )زيرا عدم آن صفت هم 

 بايد به جهت عدم آن غير باشد. و با قطع نظر از آن غير، عدم آن صفت بى دليل خواهد بود.(

 شرح

اف به صفتى از صفات كمال، كافى حاصل اين دليل اين است كه اگر ذاِت واجب به تنهايى در اتص

ء ء ديگرى كه به او اين صفت را بدهد نيازمند خواهد بود. حال اگر ما از آن شىنباشد پس به شى

 به اين معنا كه -قطع نظر كرديم در اين صورت يا ذات واجب، واجب خواهد بود با وجود اين صفت.

در اين صورت، وجود غير به  -هستبه ضرورت اَزلى مقتضى اين صفت  «ذات من حيث هو ذات»

عنوان علِت اعطاى اين صفت لغو خواهد بود. و اين خالف فرض است؛ چون فرض برآن بود كه غير، 

 علت هست.

به اين معنا كه عدم اين صفت به استناِد  -كه ذاِت واجب، واجب خواهد بود با عدم اين صفتو يا اين

الف فرض پيش خواهد آمد؛ زيرا فرض برآن است كه باز هم خ -ذاِت واجب و به ضرورت اَزلى است

 باشد، نه به خود ذات.آن غير، علت است و عدم اين صفت، مستند به عدم آن غيرى كه علت است مى

به دو خالف  بنابراين در عاَلم فرْض، اگر غيرى بخواهد علت اعطاى صفتى به واجب گردد، اين منتهى

ب همه به اقتضاى ذات اوست و در وجوِد صفات او، چيزى كه صفات واجگردد. نتيجه اينفرض مى

 دخالت ندارد.

 اشكال بر استدالل دوم

 متن
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 واوِرَد عليها أّن عدم اعتبار العّلة الماهّية ... بأحدهما وحصول عّلته.

 ترجمه

فى كه عدم اعتبار علت به حسب ذهن، منافاتى با تحقق علت اند به اينبر اين دليل ايراد وارد كرده

و تهى بودن او به اين اعتبار از « ماهيت من حيث هى هى»طور كه اعتبار نفس االمر ندارد. همان

وجود و عدم و علت آن دو، منافاتى با اتصاف ماهيت به يكى از اين دو در خارج و حصول علت آنها 

 ندارد.

 شرح

گاه ذات كنيم. آنطع نظر مىدهد مقدمتاا قما در دليل فوق گفتيم از علتى كه به واجب، صفتى را مى

دهيم؛ يا او با وجود آن صفت، واجب است يا با عدم آن كه در هر دو واجب را مورد مطالعه قرار مى

 آيد.صورت، خالف فرض پيش مى

دهد به اين معناست كه در گويد قطع نظر شما از علتى كه به واجب، صفت را مىجا خصم مىدر اين

اى دهيد و به نتيجهگيريد. سپس، استدالل خود را ادامه مىاو را ناديده مىعالم ذهن و اعتبار، عليت 

رسيد. اما اين منافات ندارد كه شما در عالم اعتبار، قطع نظر از علت بكنيد، ولى در خواهيد مىكه مى

ى كه در عالم ذهن و اعتبار، ماهيت را تهمتن واقع و خارج آن غير، علت اعطاى صفت باشد. مانند اين

جا خالى كنيم، ولى در خارج به يكى از اين دو، متصف است. و در ايناز وجود و عدم مالحظه مى

بودن ماهيت در ظرف ذهن از وجود و عدم منافاتى با متصف بودن ماهيت به يكى از اين دو در ظرف 

 خارج ندارد.

 رد اشكال

 متن

 شرٍط.وُرّد بأّنه قياس مع الفارق ... ما يرتبط به من عّلة و

 ترجمه

 كه )قياس مسئله مورد بحث با ماهيت( قياس مع الفارق است، زيرااين ايراد، مردود است؛ به اين

، غير از حيثيت واقع و خارج است. بله، در باب ماهيت، جايز است كه «ماهيت من حيث هى»حيثيت 

اقع، چه در جانب وجود عقل او را مالحظه كند و نظر را فقط به ذات او معطوف دارد، بدون مالحظه و

يا عدم و علت اين دو. به خالف وجود عينى، زيرا كه حيثيت ذاتى او عين حيثيت واقع و متن تحقق 

گردد، از علت و شرط، مالحظه است و امكان ندارد كه او را با قطع نظر از جميع آنچه به او مرتبط مى

 نماييم.

 شرح
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ئله ماهيت، صحيح نيست؛ زيرا ماهيت نقطه مقابل وجود گويند قياس بحث ما با مسدرجواِب ايراد، مى

توان او را با قطع نظر از وجود يا عدم يا ساير تعلقاتش مالحظه كرد. به خالف وجود قرار دارد ومى

 توان او را بدون عنايت به علل و شروطش مالحظه نمود.صفات واجب تعالى كه نمى

دهد كرديم در متن واقع و خارج باز را به واجب مىدر بحث فعلى اگر ما قطع نظر از علتى كه صفت 

جاى اين پرسش هست كه آيا وجوب واجب همراه با وجود اين صفت هست؛ يعنى اين صفت به 

اقتضاى ذات، واجب هست؟ پس آن غير، علت اين صفت نيست. در حالى كه اين خالف فرض است. 

اين صفت، مستند به ذات واجب است. كه وجوب واجب، قرين عدم اين صفت هست. يعنى عدم يا اين

بود بايستى كه عدم اين صفت به عدم او پس باز آن غير، علت براى اين صفت نيست؛ زيرا اگر مى

برگردد، نه به ذات واجب. و چون چنين است پس غير، علت اعطاى اين صفت نيست، بلكه اين صفت 

 باشد.به اقتضاى ذات واجب هست و ذات، علت اين صفت مى

گردد ل سخن اين كه اگر وجود صفات يا عدم آنها مستند به ذات واجب تعالى باشد كشف مىحاص

توان كه ديگرى دخالتى در اعطاى آن صفات ندارد و قياس مسئله مورد بحث با مسئله ماهيت كه مى

ا با آن را با قطع نظر از وجود و عدم مالحظه كرد فرق دارد زيرا ماهيت اين استعداد را دارد كه او ر

 قطع نظر از وجود و عدم مالحظه

آورد توان آنها را با قطع نظر از عواملى كه آنها را به وجود مىكنيم اما در باب وجود صفات نمى

 مالحظه كرد.

 استدالل بر وجوب صفات واجب تعالى به بيانى ديگر

 متن

 ويمكن تقرير الحّجة بوجه آخر ... الغيرّى وقد تقّدمت استحالته.

 ترجمه

كه عدم كفايت ذات در وجوب صفتى از ممكن است دليل را به وجه ديگرى تقرير كرد. و آن اين

كند حاجت او را به غيرى كه علت آن صفت است. و الزمه اين مطلب، صفات كمالى، استدعا مى

 اتصاف واجب به وجوب غيرى است. و قبالا محال بودنش گذشت.

 شرح

شود كه ممكن ذاتى باشد. و وجوب غيرى در حريِم متصف مىقبالا گفتيم چيزى به وجوب غيرى، 

 واجِب ذاتى راه ندارد.

يعنى صفت  -حال اگر صفتى از صفات واجب به اقتضاى ذات نباشد و ديگرى آن را اقتضا كرده باشد

آيد واجب ذاتى به واجب غيرى، متصف گردد. و الزم مى -به وجوب علت بيرونى واجب گرديده باشد

 شود نه واجب ذاتى.ست؛ زيرا ممكن ذاتى به وجوب غيرى متصف مىاين محال ا

 ايراد بر واجب بودن صفات واجب تعالى
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 متن

 واوِرَد على أصل المسألة بأّنه ... كالخْلق والّرزِق واإلحياء واإلماتة وغيرها.

 ترجمه

وارد شده است؛ به  بر اصل مسئله )واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات است( ايراد

از ناحيه افعالى كه متعلق به  -ها و اضافاتى كه بر ذات واجبكه اين مطلب، منقوض است به نسبتاين

ها و اضافات، قائم به اطراف خود هستند و شوند؛ زيرا نسبتملحق مى -معلوالت ممكن و حادث است

 ا.در امكان، تابع آنهايند، مانند خلق و رزق و اماته و غير اينه

 شرح

ها و ايراد اين است كه اگر واجب الوجود بالذات از همه جهت واجب الوجود است بايد از جهت نسبت

مانند نسبت َخلق كه ميان خالق و مخلوق وجود دارد، يا مانند  -شوداضافاتى كه بر او ملحق مى

از  -مكناتش هستنسبت ِرزق كه ميان رازق و مرزوق هست، يا نسبت احيا و اماته كه بين واجب و م

 اين جهات هم واجب باشد.

مانند خالق كه از َخلق انتزاع  -گرددها انتزاع مىچنين بايد از ناحيه صفاتى كه از اين نسبتهم

ها و از اين جهات نيز واجب باشد؛ در حالى كه هم نسبت -گرددشود، يا رازق كه از ِرزق انتزاع مىمى

ها يعنى مخلوقات و كه طرف نسبتگردند، به دليل اينمى ها انتزاعهم صفاتى كه از اين نسبت

مرزوقات، ممكن و حادثند، آنها هم بايد ممكن و حادث باشند. بنابراين، واجب الوجود بالذات واجب 

 باشد.ها نمىها و صفات منتزعه از نسبتالوجود از ناحيه نسبت

 جواب ايراد

 متن

 .ن شاء الله تعالىويندفع بأّن هذه الّنسب واالضافات ... إ

 ترجمه

 -ها و اضافات و صفاتى كه مأخوذ از اينها هستندكه اين نسبتگردد به اينايراد فوق، دفع مى

معانى منتزع از مقام فعل هستند، نه از مقام  -زودى خواهد آمدطور كه بههمان -چنان كه خواهد آمد

 ذات.

اجب تعالى دارد. وبه همين دليل صفاتى كه از آرى، وجود اين نسب و اضافات، ارتباطى واقعى به و

اى است كه، ذات اقدس او به گونهشوند واجب به وجوب ذات اويند. پس اينها مأخوذ مىاين نسبت

شود و مرجع اين صفات بخشد و غير اينها، صفات ذاتى واجب محسوب مىكند ورزق مىكه خلق مى

 شاء الّله.اهد آمد، إنزودى خوبه اضافه اشراقيه است. تفصيل سخن به

 شرح
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هايى كه بين واجب و افعال او مانند خلق و رزق و احيا و اماته وجود دارد، صحيح است كه نسبت

ها حادثند. و نيز صحيح است كه صفاتى كه مانند خالق و رازق و ُمحيى و ُمميت كه از اين نسبت

بالذات به صفاتى كه متأخر از ذات او بوده شوند اينها هم حادث و ممكنند. و واجب الوجود انتزاع مى

گردد، و اگر متصف گردد بالعرض و المجاز خواهد بود، لكن اصل به طور حقيقى و واقعى متصف نمى

 گيرند در ذات واجب الوجود متقرر وثابت است.ها از آن سرچشمه مىوحقيقتى كه اين نسبت

ال تمام موجودات است واجد اصل و طور كه واجب الوجود به وجود بسيط خود واجد كمهمان

 هاى حادث و ممكن به نحو بسيط و اعلى نيز هست.حقيقت وجود اين نسبت

هاى حادث در ذات واجب به نحو اعلى و اشرف موجود است. به عبارت ديگر اصل وحقيقت اين نسبت

اقتضاى خلق . يعنى ذات به خودى خود فكونه بحيث يخلق ويزرق وبه تعبير مؤلف حكيم رحمه الله

هاى هاى حادث مالك انتزاع صفتطور كه نسبتكردن و رزق بخشيدن و غير ذلك را دارد. و همان

 حادثند، اصل و حقيقت

هاى واجب هستند. پس او وجوباا به مالك اصل اين هاى مرتبط با ذات او مالك انتزاع صفتنسبت

ها صفات همچون اصل و حقيقت آن نسبت ها كه متقرر در ذات اويند، رازق و خالق است. و ايننسبت

باشد. پس، خالقيت واجب الوجودند و واجب بالذات به طور حقيقى و واقعى به اين صفات، متصف مى

ها هاى حادث ميان او و خلقش نيست تا اعتراض شود كه اين نسبتاو و رازقيت او به مالك اين نسبت

ث و ممكنند و چگونه واجب الوجود به اين نوع شوند حادها انتزاع مىو صفاتى كه از اين نسبت

هاست گردد. بلكه خالقيت و رازقيت او و ساير صفات او به مالك اصل و ريشه نسبتاوصاف متصف مى

 كه متقّرر در ذات اوست.

هاى حادث و ممكن است كه واجب ها به ذات او حقيقت و اصل همين نسبتمقصود از ارتباط نسبت

 هر موجود ممكن ديگر به نحو اعلى و ابسط واجد است و مراد مؤلف از جملهآنها را همچون وجود 

 همين است. «َنَعم لوجود هذه الِنَسب و االضافات ارتباٌط واقعٌى به تعالى»

گردد. گويند: مرجع صفات وجوبى حق، به اضافه اشراقيه باز مىگاه مؤلف حكيم رحمه الله مىآن

ه كه وجود اضافه، غير از وجود مضاف است، مانند نسبت مالكيت كه اضافه دو گونه است؛ اضافه مقولي

جا وجوِد نسبت، چيزى غير از وجوِد مضاف و مضاف اليه كه گردد. در اينبين مالك و مملوك برقرار مى

 باشد.مالك و مملوك است مى

رقى. لكن قسم ديگر، اضافه اشراقيه است كه وجود اضافه، عين وجود مضاف است، بدون هيچ گونه ف

 اين خود دو قسم دارد؛ يكى اضافه اشراقيه وجوديه، ديگرى اضافه اشراقيه ايجاديه.

اضافه اشراقيه وجوديه آن است كه مرتبه مضاٌف اليه غير از مرتبه اضافه، باشد، مانند مرتبه معلول كه 

رود. و به شمار مى عين ارتباط و اضافه هست و مرتبه علتش كه اعلى و اشرف از او بوده، مضاٌف اليه او

 باشد.باشد چون مرتبه علت اشرف از مرتبه معلول مىاين مرتبه غير از مرتبه معلول مى
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 باشد.اضافه اشراقيه ايجاديه، مرتبه وجود اضافه، مانند مرتبه وجود مضاف اليه مى

بحث فعلى؛  ماند كه مرتبط به ذات واجب و در مرتبه ذات واجب هستند، مانندو اين مانند اشيائى مى

هاى ممكن و حادث، اصل و حقيقت آنها در ذات او حاصل است و نسبت ميان ذات و آنها زيرا نسبت

باشد. و تمام موجودات هستى اضافه اشراقيه ايجاديه هست زيرا مرتبه آنها عين مرتبه واجب مى

ها عين مرتبه شوند به اصل و حقيقت خود كه مرتبه آنطور كه از خارج با واجب، مرتبط مىهمان

شوند؛ زيرا واجب به وجود بسيط خود، واجد تمام واجب الوجود است در مقام ذات با واجب مرتبط مى

كماالت و وجودات مادون، به نحو اعلى و اشرف است كه از اين به اضافه اشراقيه ايجاديه تعبير 

 ه همين مطلب دارد.اشاره ب« ٍء منهابسيط الحقيقة كل االشياء و ليس بشى»شود. و قاعده مى

مقصود مؤلف رحمه الله از اضافه اشراقيه قسم دوم است بر اين اساس صفات واجب تعالى كه مرتبه 

باشد يعنى باشند و اضافه چيزى غير از مضاف نمىآنها عين مرتبه ذات اوست عين واجب تعالى مى

ه در ميان علت و معلول اى آن گونه كباشند واختالف مرتبهذات اقدس او و صفات او يك چيز مى

 ندارند. -وجود دارد

 واجب تعالى وجود صرفى است كه براى او تمام كماالت حاصل است

 متن

 وقد تبّين بما مّر: أّوال: أّن الوجود ... معه، فله كّل كماٍل فى الوجود.

 ترجمه

ده ماهيتى كه وجود واجب، وجود ِصرف بوگردد: مطلب اول ايناز آنچه گذشت امورى روشن مى

 كند. پس براى او تمام كماالت وجود هست.برايش نيست و عدمى هم او را همراهى نمى

 شرح

اگر وجود واجب، ِصرف و بحت نباشد يعنى آميخته با حد و ماهيتى باشد، حدها ناگزير او را از ساير 

 گردد؛ چون اوكنند و او مركب از وجود و عدم مىچيزها جدا مى

گردد. و چون شود به اجزاى خود، محتاج مىشود. و چون مركب مىغير خود مىواجد خود و فاقد 

 محتاج شد ممكن خواهد بود نه واجب. و اين، خالف فرض است.

باشد پس او خداوندى است كه وجود محض است و داراى تمام كماالتى كه در هستى تحقق دارد مى

 و هيچ نوع تركيب و يا آميختگى با عدم ندارد.

 اجب تعالى، وحدت صرف استوحدت و

 متن

 «.إّنه واحد ال بالعدد»وثانياا: أّنه واحد وحدة الصرافة ... 

 ترجمه
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شود؛ به اين معنا كه واجب تعالى واحد است و حدت صرف، كه وحدت حقه ناميده مىمطلب دوم اين

متمايز خواهد بود.  كه هرچه را كه دوم براى او فرض كنى از او ضرورتاا به كمالى كه در اولى نيست،

ناگزير ذات او مركب از وجود و عدم خواهد گشت و از محض وجود و صرف هستى خارج خواهد شد. 

 در حالى كه فرض بر اين بود كه او ِصرف الوجود است. و اين، خالف فرض است.

 اى است كه هرچه را دوم براى او فرض كنى به همان اول، عودپس او در ذات خالص خود به گونه

 «او واحد غير عددى است.»گويند: خواهد كرد. و اين همان مقصود سخن حكماست كه مى

 شرح

نمايند. در نكته قبل، صرافت وجود را تقرير فرمودند و در اين نكته وحدت حقه حقيقيه را تقرير مى

 الزم به ذكر است كه وحدت داراى اقسامى است:

 فرض تعدد وجود دارد . واحد شخصى مانند زيد و عمرو در اين واحد1

 . واحد نوعى مانند انسان و فرس و بقر2

 . واحد جنسى مانند حيوان3

 . واحد صنفى مانند بازرگان ونويسنده4

 . واحد به وحدت حقه حقيقيه5

اين وحدت، وحدتى است كه عين واحد است و تصور دو و سه براى آن نيست. و هرچه كه براى او 

عود خواهد كرد؛ زيرا اگر به طور واقعى دومى براى او فرض شود دومى دوم فرض كنى به همان اول، 

از اولى به كمالى ممتاز خواهد شد. پس اولى فاقد او بوده ناگزير مركب از وجود و عدم خواهد گشت. 

 تركيب، نشان احتياج و احتياج، نشان امكان نه وجوب خواهد بود.

شتر از آن براى او امكان تصور ندارد؛ زيرا در ِصرف بنابراين، او واحد است، اما واحدى كه دو و بي

الوجود تعدد و تكرار معنا ندارد و فرض تعدد منجر به مناقضه خواهد گشت؛ زيرا الزم خواهد آمد 

ايم صرف نباشد. و اين يكى از مواردى است كه فرض محال در او محال آنچه را كه ِصرف، فرض كرده

ين نيست(. و به نكته فوق، اشاره دارد فرمايش حضرت امير عليه اى موارد چناست )اگر چه در پاره

 است. «األحد بال تأويل عدد» ، كه خداوند تعالىالبالغهنهج 152السالم در خطبه 

 نفى جزء از واجب تعالى

 متن

 وثالثاا: أّنه بسيط ال جزء له ... وقد فِرَض صرفاا، هذا خلٌف.

 ترجمه

ط است و جزء ندارد؛ نه عقالا و نه خارجاا. و ااّل از صرافت وجود، خارج كه واجب، بسينكته سوم اين

 شود، در حالى كه او صرف فرض شده بود. و اين خالف فرض است.مى

 شرح
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اگر واجب، بسيط نباشد و در خارج، از ماده و صورت و در ذهن از جنس و فصل، تركيب يافته باشد 

فرض كنيم كه در خارج، از وجود و ماهيت تركيب يافته  ديگر ِصرف الوجود نخواهد بود. و يا اگر

ايم، به تقريرى كه در نكته الوجود انگاشتهباشد، باز صرف الوجود نخواهد بود، در حالى كه او را ِصرف

 اول گذشت.

 ديگرندتمام صفات واجب تعالى عين يك

 متن

 المتعالية. ورابعاا: أّن ما انتِزَع عنه وجوُبه ... وهى جميعاا عين الذات

 ترجمه

شود بعينه همان چيزى است كه از او وجود كه آنچه از او وجوب واجب انتزاع مىنكته چهارم اين

 -در حالى كه همه واجبند -شود و الزمه اين سخن اين است كه هر صفتى از صفاتشواجب انتزاع مى

 عين ديگر صفات باشد و همه، عين ذات واجب تعالى باشند.

 شرح

گردد؛ يعنى ما به ازاى اين دو، شود وجود هم انتزاع مىد از همان ذات كه وجوب، انتزاع مىگفته ش

هر صفت از صفات او كه همه واجبند )به حكم آنچه در اول اين فصل  -كهيك چيز هست. نتيجه اين

گذشت؛ كه واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات نيز هست( و هر صفت واجب، عين 

جود اوست )به حكم نكته فوق كه حيث وجوب او عين حيث وجود اوست( و چون وجود، واحد و و

باشند و در مقام وجود، واحد ِصرف است پس صفات او هم كه عين وجود اويند همه عين هم مى

 هستند.

حاصل سخن اين كه صفات واجب تعالى عين وجود او هست و چون وجود او واحد است و صفات 

ديگرند درباره عينيت صفات واجب تعالى د واحد است پس همه صفات هم عين يكعين آن وجو

 باشد.گوى ابهامات در اين مسئله مىخواهد آمد كه پاسخ فروغ حكمت توضيحى در جلد سوم

 معناى وجوب واجب تعالى

 متن

 وخامساا: أّن الوجوب من شؤون الوجود الواجّبى ... ويطرده بانضمامها إليه.

 ترجمه

كه وجوب همچون وحدت از شئون وجود واجب است و از ذات او خارج نيست. با توجه به پنجم اين

باشد، پس محال كه وجوب، تأكيد وجوداست و در نقيض عدم بودن صراحت دارد و طارد عدم مىاين

كه است عدم بر او عارض شود. وجود امكانى نيز گرچه نقيض عدم و طارد اوست، لكن به جهت آن

وجود رابط محسوب  -واسطه يا با واسطهحال يا بى -بت به علتى كه واجب الوجود بالذات هستنس
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شود و قائم به علت خود بوده و استقاللى از او به هيچ وجه ندارد. از اين جهت فى نفسه محكوم به مى

 ُحكمى نيست، مگر به انضمام علتش به او.

كه او واجب بالذات است. در اين صورت امتناع از  پس او )وجود امكانى( واجب است به ايجاب علتى

 قبول عدم داشته و به سبب انضمام علت به او، طارِد عدم خواهد بود.

 شرح

كنند؛ يكى شرح معناى وجوب، كه بر اساس بيان فوق، وجوب عبارت دراين فقره به دو نكته اشاره مى

راه پيدا نكند و در نقيض عدم قرار گرفتن  اى كه به هيچ وجه، عدم در اواست از تأكيد وجود به گونه

 صراحت داشته باشد.

كه خود وجودات امكانى هم كه داراى ويژگى فوق هستند شود و آن اينجا اشكالى مطرح مىدر اين

 يعنى نقيض عدم و طارد اويند، پس چه فرقى با وجود واجب دارند؟

چنين هستند، لكن چون آنها عين ربط به گويند: وجودات امكانى گرچه مؤلف رحمه الله در جواب مى

علت خود هستند و هيچ استقاللى از خود ندارند، بقا و وجودشان به بقا و وجود علتشان هست، پس 

 شوند از ناحيه علت آنهاست.فى نفسه محكوم به حكمى نيستند؛ اگر به امتيازى ممتاز مى

وجود تمام هستى نسبت به واجب تعالى قبالا گفتيم وجود رابط را وجود غير مستقل گويند. و چون 

باشد. پس، حكِم وجود غير مستقل است، پس همه، وجود رابطند، و ذات او فقط وجود مستقل مى

نقيض عدم بودن و طارد عدم قرار گرفتن به نحو استقالل، اختصاص به ذات اقدس او دارد. و اگر ديگر 

كه عبارتند از وسايط در َخلق يا  -ام علتشانشوند به واسطه انضمموجودات به چنين حكمى ممتاز مى

 باشد.مى -عّلةالعلل، يعنى خدا

يابند و با قطع نظر از موجودات امكانى به لحاظ انتسابى كه به واجب تعالى دارند استدالل نسبى مى

 اين انتساب همه هيچ و پوچند.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 جود از جميع جهات است، چيست؟كه واجب الوجود، واجب الو. معناى اين1

 . چرا ذات واجب و مفارقات نوريه، حالت منتظره ندارند؟2

 كه واجب الوجود از جميع جهات، واجب الوجود است، چيست؟. دليل بر اين3

. اگر صفات خداوند همچون ذات او واجب است درباره صفاتى كه از ناحيه افعال خداوند كه متعلق 4

شوند مانند خالق و رازق و محى ومميت چه ستند و بر واجب تعالى ملحق مىبه ممكنات و حادثات ه

باشند گوييد؟ زيرا آن صفات چون قائم به اطراف خود هستند و اطراف آنها حادث و ممكن مىمى

گردد. به اين اشكال پس آنها هم حادث و ممكنند. بدين صورت مسئله وجوب صفات الهى نقض مى

 پاسخ دهيد؟

 جود در واجب تعالى را تقرير نماييد؟. صرافت و5
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 . بساطت در واجب تعالى را توضيح دهيد؟6

 ء ما لم يجُب لم ُيوَجد، وفيه بطالن القول باألولوّيةالشىالفصل الخامس

 

 شودمعلول تا به مرز وجوب نرسد، موجود نمى

 متن

 لم يعدم.يجب لم ُيوَجد، وما لم يمتنع قد تقّدم أّن الماهّية فى مرتبة ... لم

 ترجمه

پيش از اين گذشت كه ماهيت در مرتبه ذاتش چيزى نيست، مگر خودش؛ نه موجود است و نه 

كه همان معناى امكان  -معدوم و نه هيچ چيز ديگر. و از آن، ضرورت وجود و عدم، به سلب تحصيلى

 مسلوب است. -اوست

كند كه َتلبس آن به ك نمىسان است. لذا عقل شپس، ماهيت نزد عقل نسبت به وجود و عدم يك

وجود و عدم، مستند به خود ماهيت نيست؛ چون نسبت ماهيت به آن دو مساوى است و هيچ يك از 

شوند. بلكه متوقف به چيزى وراى ماهيت است تا او را از حد استوا آن دو بدون سبب، حاصل نمى

 خارج كند و جانب وجود يا عدم را ترجيح دهد، كه آن علت است.

 شود، مگر به ايجاب )و حتميت( وجود؛ زيرا اگريح جانب وجود توسط علت حاصل نمىو ترج

شود، بلكه جائز الطرَفْين )بين وجود و ايجاب )و حتميت( نباشد جانب وجود براى ماهيت متعين نمى

 كه عدم برايش جايز بود.گردد كه: چرا موجود شد، با آنماند و اين سؤال منقطع نمىعدم( باقى مى

 كه قبالا معلول، ايجاب وجود )و حتميت صدور( يافته باشد.زند مگر آنس، از علت، ايجادى سر نمىپ

سخن در علت عدم و امتناع بخشى او براى معلول، نظير سخن در علت وجود و وجوب بخشى اوست. 

رسد. و شود، مگر زمانى كه به مرز ايجاب )و حتميت اصدار( بپس، علت وجود از نظر عليت، تمام نمى

 شود، مگر زمانى كه امتناع معلول را افاده دهد.علت عدم از نظر عليت، تمام نمى

 شود.شود، و تا صدور آن ممتنع نگردد معدوم نمىپس، معلول تا )وجود آن( واجب نگردد موجود نمى

 شرح

ر يكى از در فصِل اول از اين مرحله گذشت كه ماهيت به خودى خود نه موجود است و نه معدوم. و اگ

شود به واسطه علت است. شرح سلب وجود و عدم از مرتبه ماهيت به نحو اين دو بر آن عارض مى

كه از مانند اين -شودكه وقتى محمولى از موضوعى سلب مىسلب تحصيلى گذشت. حاصل سخن اين

، سلب اى كه محمول از موضوع رفع گردد، به اين سلببه گونه -گرددماهيت، وجود و عدم سلب مى

 گويند.محصل يا سلب تحصيلى مى

حال اگر ماهيت بخواهد به وجود يا عدم، متلبس گردد بايد قبالا علتى برايش حاصل شود. و اگر علت 

بخواهد به آن ماهيت، وجود يا عدم بدهد تا اعطاى وجود به مرز حتميت و قطعيت نرسد معلول از او 
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مرتبه حتميت و قطعيت نرسد معلول، معدوم طور كه تا اعطاى عدم به شود. همانصادر نمى

گردد؛ زيرا اگر صدور معلول از علت، اولويت يافت اما به حتميت نرسيد و معلول صادر شد در نمى

 توانستحالى كه مى

توانست صادر نشود، چنان باقى خواهد بود كه چرا معلولى كه مىصادر نشود، جاى اين پرسش هم

اى كه اگر گردد كه صدور معلول، حتميت تمام يابد، به گونهقطع مىصادر شد؟ زمانى اين سؤال من

ء ما الشى» كنيم بهبخواهد معلول صادر نشود عدم صدور ممتنع باشد، كه ما از اين ضابطه تعبير مى

گردد كه ا زآن . همان گونه كه اگر وجود معلول به مرتبه امتناع نرسد معدوم نمى«لم يجب لم ُيوَجد

 «.ُيعَدميمتنع لمُء ما لمالّشى»نيم به اين كه كتعبير مى

كنيم احتمال صدور معلول هفتاد درصد است، ولى سى درصد هم كه ما فرض مىتوضيح بيشتر اين

توانيم سؤال كنيم: احتمال صادر نشدن آن وجود دارد. در اين شرايط اگر معلول، صادر شود ما مى

گردد د بود، چرا صادر شد؟ و زمانى اين سؤال منقطع مىمعلولى كه احتمال واقع نشدن آن، سى درص

تعبير  «ايجاب ِعّلى» كه عوامل به وجود آورنده معلول، صد در صد فراهم باشد، كه ما از آن به

 كنيم.مى

تركد. گيريم كه اگر تمام فضاى آن را تراكم بخار ُپر كند، مىديگ زودپزى را فى المثل در نظر مى

ز فضاى آن خالى باشد و در اين حال، منفجر شود، اين پرسش وجود دارد كه حال اگر سى درصد ا

 چرا با وجود ظرفيت خالى تركيد؟

 كند؟آيا وجوِب معلول، فاعل را مجبور مى

 متن

 «أّن وجوب وجوِد ... فى فعله غير مختاٍر، وهو محال.»وأّما قول بعِضهم: 

 ترجمه

 د: وجوِب وجوِد معلول، مستلزم آن است كه علت مطلقااگوينكنند و مىاما بعضى اشكال وارد مى

آيد كه واجب تعالى در افعال خود موَجب به فتح جيم )يعنى مجبور( و غير مختار گردد. پس، الزم مى

 مجبور باشد و اختيارى نداشته باشد. و اين محال است.

 شرح

يد حتميت صدور بيابد. و به حاصل اشكال اين است كه شما گفتيد معلول اگر بخواهد صادر شود با

كند، و او را تعبير ديگرى وجوِب وجود، پيدا كند. آيا اين وجوِب معلول، تحكمى بر علت إعمال نمى

كند كه او وجوباا معلول را اعطا كند؟ كه اگر چنين باشد او فاعل مجبور و غير مختار محكوم نمى

تواند. و اين با اصلى كه در جاى خو و جز اين نمىخواهد بود؛ زيرا بايد حتماا وجود معلول را اعطا كند 

 ثابت شده كه واجب تعالى فاعل مختار است منافات دارد.

 جواب اشكال
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 متن

 فيدفعه: أّن هذا الوجوب الذى يتلّبس ... مترّتب عليه، متأّخر عنه قائٌم به.

 ترجمه

لبس است وجوب غيرى است. و شود كه وجوبى كه معلول بدان متاين اشكال با اين بيان، دفع مى

كند. و ممتنع است كه معلول است و به چيز ديگرى سرايت نمىوجوب معلول از وجود او انتزاع شده

 در وجود علت خود تأثير گذارد، در حالى كه مترتب بر علت و متأخر از آن و قائم به آن است.

 شرح

وجودى كه لزوماا بايد به هنگام  دهند كه وجوب معلول برگرفته از وجود اوست؛ يعنىجواب مى

گونه كه وجود معلول، متأخر از علت و قائم به اوست وجوبى هم كه تماميت علت، صدور يابد. و همان

 منتزع از اوست قائم به علت و متأخر از اوست.

 آوريم. و محال است كه وجوِب متأخر در علتلذا از آن به وجوب غيرى تعبير مى

و آن را محكوم به ايجاب و اجبار نمايد. پس فاعل مختار مانند واجب تعالى گرچه  متقدم، تأثير گذاَرد

كند اما لزوم صدور معلول به سبب اراده علت است كه به صدور معلول تعلق لزوماا معلول را صادر مى

شود گرفته و معلول را به وجوب صدور محكوم ساخته است وجوبى كه از وجود معلول انتزاع مى

 در اختيار فاعل مختار ندارد.تأثيرى 

 مالك قول به اولويت

 متن

 له من غير وجوب. وقد ظهر بما تقّدم بطالن القول باألولوّية ... بكون العدم أولى

 ترجمه

كه جماعتى گردد. توضيح سخن ايناز بيانات فوق، بطالن قول به اولويت به تمام اقسامش آشكار مى

ل به اتصاف ممكن به وجوب براى رجحان يكى از دو جانب وجود يا كه قوبه گمان اين -از متكلمان

عدم، مستلزم آن است كه واجب تعالى در مبدئيت خود براى ايجاد هستى، فاعل موَجب، به فتح 

از اين جهت معتقد  -در حالى كه ساحت او از اين معانى منزه است -جيم، )يعنى فاعل مجبور( گردد؛

ود يا عدم براى ممكن )نه به واسطه اتصاف ممكن به وجوب بلكه( به اند كه رجحان يكى از وجشده

واسطه خروج ماهيت از حد استوا به سوى يكى از اين دوست. به اين كيفيت كه وجود يا عدم براى او 

كه يكى از وجود يا عدم به حد وجوب برسند، تا به وسيله آن از حد امكان خارج أولى باشد، بدون آن

 گردند.

 كه وجوبى در بين باشد.يابد، بدون آنت موجوْد به اولويت، وجود براى او رجحان مىپس، ماهي

كه گردد، بدون آنكه عدم براى او أولى است معدوم مىطور كه ماهيت معدوم به سبب آنهمان

 وجوبى در كار باشد.

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

181 

 

 شرح

مشكل به اين نظريه، قائلين به اولويت معلول چه در جانب وجود يا جانب عدم، از باب گريز از يك 

شود اين اند كه اگر بگويند معلول تا وجوِب صدور نيابد صادر نمىاند. اينها چنين پنداشتهملتزم شده

خواهد بود. يعنى او مجبور خواهد بود  -كه ذات واجب الوجود است -نوعى ايجاب و تحكم بر علت

ند. از اين جهت از قول به وجوب معلول را وجوباا صادر كند و نخواهد توانست كه آن را صادر نك

اند كه اولويت صدور براى صدور معلول و خروج از حد استوا كفايت معلول دست برداشته و قائل شده

 كه نيازى به وجوب و حتميت صدور باشد.كند، بدون آنمى

پس، ما در فقره قبلى، جواب اين ايراد را داديم و گفتيم كه وجوِب معلول، منتزع از وجود اوست. 

وجوِب او متأخر و قائم به علت است. و محال است كه وجوِب متأخر و قائم به علت در علت، تأثير 

تواند از اين بگذارد. اين وجوب، وجوب غيرى و مترشح از ناحيه علت هست، پس چگونه علت مى

 شود منفعل و متأثر گردد.وجوب كه از خود او صادر مى

 تقسيم اولويت به ذاتى و غيرى

 نمت

 وقد قّسموا األولوّية إلى ذاتّية تقتضيها ... وقوع المعلول وإّما غير كافية.

 ترجمه

كه( ماهيت به ذات خود اند به اولويت ذاتى، كه )خود دو تفسير دارد: يكى آناولويت را تقسيم كرده

خارج )از ماهيت( كه( منفك از ذاِت ماهيت نيست. و غير ذاتى، كه عّلت كند )و دوم آنآن را اقتضا مى

 كند. و هر يك از دو قسم يا براى وقوع معلول، كافى هست يا نيست.آن را افاده مى

 شرح

 بر اين اساس، اولويت به ذاتى و غير ذاتى و هر كدام به كافى و غير كافى تقسيم

 شود.گردد، كه اقسام آن چهار تا مىمى

ر اولويت ذاتى آن است كه ماهيت آن را اقتضا كنند. يك تفسير داولويت ذاتى را دو جور تفسير مى

كند. تفسير ديگر آن است كه اگر ماهيت هم آن را اقتضا نكند و علت ديگرى داشته باشد، او هيچ گاه 

شود. و مفاد اين اولويت آن است كه ماهيت خود به خود به جانب وجود يا عدم، از ماهيت، منفك نمى

 يابد.اولويت مى

ت كه ديگرى اولويت به جانب وجود يا عدم را ايجاب كند، و آن به اقتضاى ذات اولويت غيرى آن اس

 ماهيت نباشد.

 اقوال متفرقه در باب اولويت

 متن

 ونقل عن بعض القدماء أّنهم اعتبروا ... لكون العدم أسهل وقوعا.
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 ترجمه

اند. در جانب وجود شده اى از موجودات، قائل به اولويتنقل شده است كه بعضى از قدما در مورد پاره

شود، يا )وقت وقوع( به طور شديد و قوى و اثر اين اولويت آن است كه از نظر وجود اكثراا واقع مى

اى از چنين در جانب عدم( براى پارهگردد، يا براى وقوع به شرط كمترى نياز دارد. و )همحاصل مى

واقع شدن، يا ضعف، يا به هنگام وقوع به شرط اند. و اثرش كمتر معدومات اولويت عدم را اعتبار كرده

 بيشتر نياز داشتن است.

اى از موجودات فقط شرط از بعضى نقل شده است كه اعتبار اولويت در طرف عدم را نسبت به پاره

 اند.دانسته

 و از بعضى ديگر نقل شده است كه اولويت عدم را نسبت به جميع موجودات ممكن، شرط

تر است. )لذا اولويت براى آن كافى است، بر خالف جانب م از نظر وقوع، آساناند؛ زيرا عددانسته

 وجود.(

 شرح

هاى مختلفى ابراز شده است. جمعى قائل به وجود اولويت است در اين بحث از سوى متكلمان نظريه

ن اى از موجودات مانند موجودات سيال چون زمااما نه نسبت به همه موجودات، بلكه نسبت به پاره

وحركت و صوت. و تأثير اولويت در اين امور آن است كه آن موجود را اكثراا در معرض وقوع قرار 

كه آن موجود اگر واقع شد از نظر دهد، برخالف چيزهايى كه اين اولويت را ندارند. به عالوه آنمى

زى كه اين شود؛ چون تمايل او به موجود شدن بيشتر است، برخالف چيوجود، قوى و شديد واقع مى

چنين در جانب كه وقوعش به دليل اولويت به شرايط كمترى احتياج دارد. و هماولويت را ندارد. يا آن

اند. و اثر آن، نقطه مقابل اى از معدومات، نه همه آنها اعتبار كردهعدم، اولويِت عدم را نسبت به پاره

 مطالب فوق است.

دانند. و بعضى، اولويت ه بعضى از موجودات شرط مىبعضى ديگر، اولويت را در جانب عدم، نسبت ب

اند؛ به اين معنا كه گرچه اولويت در جانب وجود، عدم را نسبت به جميع موجودات معتبر دانسته

تر از وقوع وجود است. لذا اولويت كافى نيست اما براى معدوم شدن كافى است؛ زيرا وقوِع عدم، آسان

 هم براى او كافى است.

 كفايت اولويت در صدور معلولرد نظريه 

 متن

 هذه أقوالهم على إختالفها ... وينقطع به جواز الطرف اآلخر وهو الوجوب.

 ترجمه

اين، اقوال آنهاست با همه اختالفى كه وجود دارد. با بيانى كه گذشت، فساد قول به اولويت به طور 

م، جواز وقوع طرف ديگر را از بين كلى روشن شد؛ زيرا حصول اولويت در يكى از دو جانب وجود و عد
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چنان به جاى خود باقى است؛ گرچه برد و سؤال از َتعّين طرف اولى با وجوِد جواز طرف ديگر، همنمى

كه منتهى شود به چيزى كه به آن، طرف اولى نهايت به پيش رود. مگر آنها تا بىسلسله اولويت

 شود؛ كه اين يعنى همان وجوب.متعين گردد و به سبب آن، جواز طرف ديگر منقطع 

 شرح

شود كه قول به اولويت با تمام شقوق آن باطل است. و اگر هزاران از بيانات گذشته نتيجه حاصل مى

چنان تا نهايت ادامه يابد همديگر مستند شوند و اين سلسله تا بىاولويت يكى پس از ديگرى به يك

چنان به جاى را با وجود اولويت صدور اين سؤال هممعلول، وجوب صدور نيابد صادر نخواهد گشت. زي

توانست صادر نشود چرا صادر نشد و اين سؤال زمانى منقطع كه مىخود باقى است كه معلول با اين

گردد كه معلول وجوب صدور بيابد زيرا با وجوب صدور، معلول بايد صادر شود و راهى جز اين مى

 شود.يگرى نيز هست كه ذيالا بدان اشاره مىندارد. عالوه بر بيانات گذشته دليل د

 دليلى ديگر بر ابطال كافى بودن اولويت در صدور معلول

 متن

 على أّن فى القول باألولوّية إبطاال ... أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقّدم.

 ترجمه

در وجود و عدم به علت، كه در قول به اولويت، ضرورت توقف و وابستگى ماهيات ممكنه به عالوه آن

كه براى جانب ديگر اولويت و شود؛ زيرا براساس اين قول، جايز است كه جانب مرجوح با آنابطال مى

 علت تامه حاصل است، واقع شود. و از پيش گذشت كه در اين هنگام، محال است كه علتِ 

بگوييم جانب مرجوح براى  جانب مرجوح تحقق يابد، )زيرا علت جانب راجح، حاصل است.( ناگزير بايد

 وقوعش متوقف بر علت نيست، در حالى كه اين )عدم توقف بر علت( خالف فرض است.

كند. حال كه با دليل و براى حكما در رد اقوال فوق، داليل ديگرى است كه فساد آنها را تبيين مى

 كنيم.فوق، فساد آن اقوال ظاهر گشت، از ذكر داليل ايشان صرف نظر مى

 شرح

 اين دليل مستقل ديگرى بر ابطال كافى بودن اولويت در وقوع معلول است.

كه اگر اولويت، در صدور معلول كافى باشد يك اصل مسلم فلسفى مخدوش خواهد حاصل سخن اين

هاى خود؛ زيرا طرف مرجوح، گشت. و آن اصل عبارت است از ضرورت توقف ماهيات امكانى بر علت

 تواند، تحقق يابد.نمى كه امكان تحقق داردبا آن

 توضيحش اين است كه:

چنان امكان تحقق خواهد داشت؛ زيرا اگر اولويت را در يك طرف، كافى دانستيم طرف مرجوح هم

تحقق جانب مرجوح به نحو قطع منسّد نگرديده است. در حالى كه علت تحقق جانب راجح همراه با 

وجود علت راجح، ممكن نخواهد بود كه علت  اولويت، محقق شده است، در اين هنگام با توجه به
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تحقق مرجوح نيز حاصل باشد؛ چون اجتماع دو علت متقابل محال است. ناگزير بايد بگوييم امكان 

تحقق جانب مرجوح، بدون علت خواهد بود. و اين محال است؛ زيرا اصل مسلم فوق كه هر معلولى 

 گردد.نفياا و اثباتاا به علت مستند است مخدوش مى

 تكرار اشكال قبلى

 متن

 وأّما حديث استلزام الوجوب الغيرى ... اليعقل أن ُيؤّثر فى العّلة ويفعل فيها.

 ترجمه

مستلزم آن  -يعنى وجوب معلول به جهت علت خود -فساد اين سخن، واضح است كه وجوب غيرى

چون اين وجوب يك  كه بيان آن گذشت.گردد؛ چنان -به فتح جيم -است كه علت )مجبور و( موَجب

انتزاع عقلى از وجوِد معلول است و زايد بر وجودش نيست. و معلول به تمام حقيقت خود، امرى است 

متفرع بر علت و قائم به او و متأخر از او. و چيزى كه شأن او چنين است معقول نيست كه در علت 

 خود اثر گذاَرد و او را مجبور سازد.

 شرح

 آن همراه با شرح، در همين فصل گذشت و ديگر نياز به تكرار نيست. توضيح اين اشكال و جواب

 قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند

 متن

 ومن فروع هذه المسألة أّن القضايا ... أن يرجع المعنى إلى نوع من الّتشكيك.

 ترجمه

رهانى نيستند؛ زيرا جز از فروعات اين مسئله اين است كه قضايايى كه جهت آنها اولويت است ب

 كه مطلب به نوعى از تشكيك برگردد.ضرورت و امكان، جهتى وجود ندارد، مگر آن

 شرح

در قضاياى برهانى يقين، معتبر هست و در يقين مطابقت قضيه با نفس االمر الزم است. پس، 

مر، واقع نيست؛ قضايايى كه جهت آنها اولويت است برهانى نيستند؛ زيرا اولويت در خارج و نفس اال

 هرچه هست يا به نحو امكان هست يا به نحو

وجوب. مانند وجود قيام براى زيد كه به امكان ثابت است و وجود علم براى واجب تعالى كه به وجوب 

ثابت است و چون مطابقى براى اين سنخ از قضايا در نفس االمر نيست اين قضايا برهانى و يقينى 

 نيستند.

يت مقابل ضرورت است و قضايايى كه جهت آنها اولويت است چون ضرورى نيستند كه اولونتيجه اين

باشند زيرا جهتى جز ضرورت و امكان در خارج وجود ندارد و چون ممكن شدند پس ممكن مى
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برهانى نخواهند بود زيرا از شرائط مقدمات برهان آن است كه ثبوت محمول براى موضوع ضرورى 

 جه هم ضرورى خواهد بود.باشد كه بالطبع افاده نتي

 توان اولويت را به تشكيك در وجوب و امكان ارجاع داد. مثالا بگوييم:آرى، مى

وجوِد معلول، واجب است به هنگام وجوِد علت، و وجوِد علت، واجب است به هنگام وجود معلول. لكن 

 وقتى معلول، وجود دارد علت او به طريق اولى وجود دارد.

است كه علت در وجوِب وجود اولى از وجوِب وجوِد معلول است؛ زيرا وجوِب  مفهوم اين قضيه اين

اى از او اولى معلول، برگرفته از وجوب علت است. پس، وجوب در اين ميان حقيقت مشكك شد. مرتبه

 از مرتبه ديگر آن شد كه همان وجوب علت باشد.

به ممكن بودن اولى از علت هست؛ يا در باب امكان بگوييم: اگر علت، امرى ممكن باشد معلول او 

تر است از مرتبه علت. پس گرچه علت و معلوِل ممكن هر دو ممكنند، لكن چون مرتبه معلول، ضعيف

 معلول در امكان، اولى از علت است.

تواند راه يابد، كه حاصل آن، تشكيك در معناى كه اولويت در معناى امكان و وجوب مىنتيجه اين

شود؛ چون در خارج اى واقع نمىبود. اما هيچ گاه اولويت، جهِت هيچ قضيه امكان و وجوب خواهد

 َمْحكٌى عنه ندارد.

تشكيك داراى انواعى است مانند تشكيك به اشديت و  قوله: اال ان يرجع المعنى الى نوع من التشكيك

دم آن اضعفيت و اكثريت واقليت و اقدميت و عدم آن، قسم ديگرى از آن تشكيك به اولويت و ع

 گوييم الله تعالى موجودباشد مانند آن كه مىمى

باالولويه چون خداى متعال وجود قائم به نفس خود است و ديگر موجودات قائم به اويند پس او در 

موجوديت از ديگر موجودات، اولويت وجود دارد البته اولويت به اين معنا با ضرورت منافات ندارد و 

 باشند.شوند زمانى كه ضرورى باشند برهانى مىين معنا مقيد مىقضايايى كه به اولويت به ا

 وجوب الحق يا ضرورت بشرط محمول

 متن

 تنبيٌه: ما مّر من وجوب الوجود للماهّية ... والماهّية المعدومة محفوفة بامتناعين.

 ترجمه

و منتَزع از آنچه از وجوِب وجود براى ماهيت گذشت وجوب بالغير بود، كه سابق بر وجود ماهيت 

شود و ضرورت جا وجوب ديگرى وجود دارد كه به ماهيت موجودة ملحق مىوجود اوست. و در اين

 شود.بشرط محمول ناميده مى

بيان مطلب اين است كه اگر بر ماهيتى كه متلبس به وجود است در حين تلبس به وجود، عدم طارى 

محال است. و الزمه اين محال، آن است كه  شود در اين ماهيت، اجتماع نقيضين رخ خواهد نمود، كه
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انفكاك وجود از آن حين تلبس به وجود، ممتنع هست. و اين همان وجوِب وجود از اين حيثيت 

 )ضرورت بشرط المحمول( است.

شود. پس، ماهيت موجود گردد، جارى مىنظير اين بيان در امتناعى كه ملحق به ماهيت معدوم مى

 ماهيت معدوم محفوف است به دو امتناع. محفوف است به دو وجوب، و

 شرح

گردد ولى ذهناا يعنى حتميت صدور معلول، كه از وجود معلول انتزاع مى -قبالا در باب وجوِب سابق

سخن رفت. اكنون به وجوب ديگرى كه الحق بر معلول است و از آن به  -سابق بر وجود آن است

 كنند.، اشاره مىشودضرورت بشرط محمول يا وجوب الحق تعبير مى

هر موجود به شرط وجود، موجوديتش واجب و ضرورى است. اين قضيه را قضيه بشرط المحمول 

اى كه محمول آن جزء موضوع قرار گرفته و موضوع، مشروط به محمول شده گويند؛ يعنى قضيهمى

 ت.است. اين وجوب رتبتاا از وجودى كه جزء موضوع قرار گرفته، متأخر و بر او الحق اس

 بنابراين هر موجود را دو وجوب در بر گرفته است: يكى سابق و ديگرى الحق.

طور كه هر ممتنع را دو امتناع در بر گرفته است: يكى از قبل و يكى از بعد. زيرا تا ماهيت از همان

 ناميم.شود؛ كه اين را امتناع سابق مىناحيه علت، امتناع پيدا نكند ممتنع نمى

به شرط عدم، ممتنع الوجود است؛ كه از اين امتناع به امتناع الحق تعبير  و هر ماهيت معدوم

 كنيم. پس، هر ممتنعى نيز به دو امتناع، محفوف است.مى

 وجوب سابق و الحق، وجوب غيرى هستند

 متن

 وليعلم أّن هذا الوجوب الاّلحق وجوب ... انتسابه إلى العّلة الفّياضة له.

 ترجمه

باشد؛ زيرا وجوب ه اين وجوب الحق همچون آن وجوب سابق، وجوب بالغير مىبايد دانسته شود ك

كه وجوب سابق از آن شود؛ چنانالحق از وجود ماهيت از حيث اتصاف ماهيت به وجود، انتزاع مى

 اش، انتزاع شده است.وجود و از حيث انتساب آن به علت فّياضه

 شرح

كند. خير، وجوب قبل رگرفته است، او را واجب ذاتى مىگمان نرود وجوبى كه ممكن را از دو سو در ب

و بعد، وجوب غيرى است كه موضوعش ممكن ذاتى است. وجوب الحق از آن جهت غيرى است كه از 

شود، نه از حيث ذات او بلكه از حيث اتصاف ماهيت به وجود. پس، اين وجوب وجود ماهيت انتزاع مى

 است. و وجوب سابق از آن جهت غيرى است كه از به مالك غير يعنى اتصاف ماهيت به وجود
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شود. كه بدين مالك اين وجوب، غيرى كند انتزاع مىحيث انتسابش به علتى كه او را افاضه مى

شود؛ چون به مالك ذات خود او نيست، تا وجوب ذاتى باشد، بلكه به مالك انتساب او به علت مى

 كند.اوست. علتى كه او را افاضه مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 را معنا كنيد؟« ء ماَلم َيجْب لم ُيوَجْدالشى». جمله 1

 . اقسام اولويت را بيان كنيد؟2

 . دليل قائلين به اولويت چيست؟3

 . چرا قضايايى كه جهت آنها اولويت است، برهانى نيستند؟4

 . وجوب سابق و وجوب الحق را تعريف كنيد؟5

 خ وجوبى هستند؟. وجوب سابق و الحق از چه سن6

 فى حاجة الممكن إلى العّلةوأّن عّلة حاجته إلى العّلة هو اإلمكان دون الحدوثالفصل الّسادس

 

 تواند بدون علت، موجود شودممكن نمى

 متن

 أى توّقفه فى تلّبسه بالوجود ... فخروج عن الفطرة اإلنسانّية. -حاجة الممكن

 ترجمه

از ضروريات  -تلّبس به وجود يا عدم به چيزى وراى ماهيت خوديعنى توقف او در  -نيازمندى ممكن

اى كه تصديق به آن به چيزى بيشتر از تصور موضوع و محمول، نياز ندارد. وقتى اوليه است. به گونه

بينيم كه نسبت او به وجود و عدم على الّسويه است و رجحان كنيم ماهيت ممكن را و مىما تصور مى

درنگ آن اصل را )اصل س به آن، متوقف به امرى وراى ماهيت است، بىيكى از اين دو و تلّب

 كنيم.نيازمندى معلول به علت را( تصديق مى

متوقف بر امرى است وراى خود، و ما آن  -يعنى وجود و عدم -پس، اتصاف ممكن به يكى از دو وصف

 كند.ناميم. عقل سليم در اين مطلب ترديد نمىامر را علت مى

 -به يكى از آن دو -در حالى كه او ممكِن متساوِى النسبه به طرفين است -به اتصاف ماهيت و اما قول

 باشد.اين خروج از فطرت انسانى مى -بدون آن كه از ناحيه خود و يا از ناحيه ديگرى باشد

 شرح

 كسى كه مفهوم ممكن را تعقل كند و تساوى نسبت آن به وجود و عدم را مالحظه نمايد، به سادگى

تصديق خواهد نمود چيزى كه حالش چنين است براى خروج از حد استوا نيازمند به علت است و 

عقالا محال است كه بدون علت از مرز استوا بيرون شود و جامه وجود يا عدم به تن نمايد. اين از 
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ساس قضاياى اوليه است كه تصور آن مالزم تصديق به آن است. و اگر كسى اين را انكار نمايد بر ا

 فطرت و خردمندى، سخن نگفته است.

اند قضاياى در منطق قضاياى يقينى را به بديهى و نظرى تقسيم نموده قوله: من الضروريات االولية:

نظرى هم در نهايت بايد به قضاياى بديهى منتهى شوند. بديهيات كه اساس قضاياى يقينى را تشكيل 

 :شوند بدين ترتيبدهند به شش قسم تقسيم مىمى

 . اولّيات1

 . محسوسات2

 . تجربيات3

 . متواترات4

 . حدسيات5

 . فطريات6

قضاياى اوليه، قضايايى هستند كه عقل ذاتاا آنها را تصديق كند بدون احتياج به سببى خارج از ذات 

 آن قضايا. بدين ترتيب كه تصور طرفين و نسبت حكم ميان آن دو

زيرا تصور كل و « تر استكل از جزء بزرگ»مانند قضيه  براى حكم و جزم به صدق قضيه كافى است

جزء و تصور نسبت ميان آن دو براى حكم كافى است. در بحث فعلى هم تصور ماهيت و تصور وجود 

و نسبت ميان آن دو براى حكم به اين معنا كه ماهيت در خروج از حد استوا محتاج است به علتى كه 

 مرجح او باشد كافى است.

 مندى معلول به علتمالك نياز

 متن

 وهل عّلة حاجته إلى ... بعّلتها وليس لها إاّلاإلمكان.

 ترجمه

 علِت حاجِت ممكن به علت، امكان است يا حدوث؟

 اند.چنين گفتهاند. اما حق، قول اول است و حكما همجمعى از متكلمان به قول دوم قائل شده

كه: ماهيت به اعتبار وجودش ضرورى الوجود و به اعتبار اند اين است استداللى را كه حكما اقامه كرده

شود. و ضرورت، عدمش ضرورى العدم هست. و اين دو ضرورت، ضرورت بشرط محمول ناميده مى

 مناط غناى از علت است.

و حدوث، عبارت است از وجود چيزى، پس از عدم. و به عبارتى ديگر حدوث، عبارت است از ترتب 

طور كه دانستى مناط ( بر ضرورت ديگر )ضرورت عدم(. و ضرورت همانيك ضرورت )ضرورت وجود

 غناى از سبب است. )نه مالك احتياج به سبب(.
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گردد و حاجت برايش حاصل نيازى مرتفع نمىپس تا ماهيت را همراه با امكانش اعتبار نكنى غنا و بى

 زى جز امكان نيست.شود. و علت حاجت چيشود. و حاجت هم بدون علِت حاجت، محقق نمىنمى

 شرح

كه مالك نياز معلول به علت در چيست، ميان حكما و متكلمين اختالف است. جمعى از در اين

گويند: مالك نياز، حدوِث ممكن است. اما حكما قائلند كه امكان، مالك نيازمندى ممكن متكلمين مى

 به علت است.

طور كه در حال ايش ضرورى است؛ همانكه ماهيت در حال موجود بودن، وجود برتوضيح سخن اين

 گذاريم.معدوم بودن، عدم برايش ضرورى است. ما اين دو ضرورت را ضرورت بشرط المحمول نام مى

و از سويى حدوث عبارت است از وجود بعد از عدم، يا ترتب ضرورِت وجود بر ضرورت عدم. و به 

ه، اكنون در حال وجود، وجود برايش عبارت سوم، ماهيتى كه در حال عدم، عدم برايش ضرورى بود

نيازى ضرورى گشته است. و چون ماهيت در خارج، از اين دو حالت بيرون نيست و ضرورت، مالك بى

تواند مالك نيازمندى به علت باشد، بلكه بالعكس، مالك غنا و از علت است، از اين جهت حدوث نمى

ر ماهيت اعتبار نكنيم غنا از آن مرتفع نخواهد نيازى از علت است. و مادامى كه امكان را در كنابى

 گشت و علِت حاجت، حاصل نخواهد شد.

نظر از پس وقتى ماهيت، محتاج است كه ممكن باشد؛ يعنى مالك نياز، امكان اوست. و گرنه َصرف

 نياز از علت خواهد بود.امكان، ماهيت در دو حالت وجود و عدم، قرين دو ضرورت است و بى

 كه علِت حاجت، امكان است نه حدوثبر اين برهانى ديگر

 متن

 وهو كون الوجود مسبوقاا ... تدور معه وجوداا وعدماا. -حّجة اخرى: الحدوث

 ترجمه

 صفِت وجوِد خاصى است. پس او به جهت تقدم -كه همان وجوِد مسبوق به عدم هست -حدوث

ه ايجاد علت، و ايجاْد مسبوق به موصوف بر صفت، مسبوق به وجوِد معلول است. و وجود، مسبوق ب

مسبوق به ايجاب علت است. و ايجاِب علت مسبوق  -كه گذشتچنان -وجوِب معلول، و وجوِب معلوْل

به حاجِت معلول و حاجِت معلول مسبوق به امكان اوست؛ زيرا اگر ممكن نباشد يا واجب است يا 

 ممتنع، و وجوب و امتناع مناط غناى از علت است.

قطعاا  -كه علت، بالّضرورة مقدم بر معلول استبا توجه به اين -وث، علِت حاجت باشدپس اگر حد

گردد. و اين، امِر محالى است. پس، علِت حاجت همان امكان حدوث چند مرتبه بر خودش مقدم مى

 است؛ و نيازمندى وجوداا و عدماا داير مدار اوست زيرا غير از امكان، چيزى وجود ندارد كه صالح براى

 عليت باشد.

 شرح
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و مالحظه « وجوِد بعد از عدم»گوييم كه آن عبارت است از كنيم و مىوقتى حدوث را معنا مى

 -كه موجودى از موجوداِت حادث هست -كنيم كه اين حالت همچون ساير صفات از موصوف خودمى

وجودى قرار  متأخر است، چگونه ممكن خواهد بود حدوثى كه يك صفت متأخر است بتواند علت براى

 گيرد كه موصوِف مقدم است؟ در حالى كه بالبداهة علت بايد سابق بر معلول باشد، نه الحق بر او.

باشد؛ گفتنى است كه تأخر اين صفت از موصوف خود، به يك مرتبه نيست، بلكه به چندين مرتبه مى

است. سپس زيرا در مرحله اول، خود اين صفت از موصوف خودش كه وجود خاصى است متأخر 

وجود موصوف متأخر از ايجاد علت، و ايجاد علت متأخر از وجوب معلول، و وجوب معلول متأخر از 

باشد. حال، اگر حدوث بخواهد علت براى ايجاب علت، و ايجاب علت متأخر از حاجِت معلول مى

ت اين وجودى حادث و ممكن گردد بايد چندين مرتبه از جايگاه خودش به پيش رود تا بتواند عل

 سلسله گردد. و اين، امر محالى است كه حدوِث متأخر، علت امر متقدم گردد.

بديهى است اين مراتب كه گفته شد مراتب تحليلى و ذهنى بين علت و معلول است، وگرنه آنچه در 

كه وجود هر معلولى  -خارج، وجود دارد يك علت و يك معلول بيش نيست. اما به حكم مباحث سابق

به ايجاد و ايجاد، مسبوق به وجوب و هر وجوبى مسبوق به اراده و ايجاب علت و هر  بايد مسبوق

گردد. وقتى عقالا حدوث نتوانست علت حاجت اين مطالب مطرح مى -ايجابى مسبوق به حاجت باشد

ممكن باشد المحاله امكان، مالك نياز او خواهد بود. زيرا چيز ديگرى نيست كه صالحيت داشته باشد 

 ك نيازمندى ممكن به علت قرار گيرد و مطلوب ما همين است.تا مال

 عليِت حدوث، به جميع احتماالتش مردود است

 متن

 والحّجة تنفى كون الحدوث مّما ... شرطا أو عدم الحدوث مانعاا.

 ترجمه

؛ داندكه حدوث با هر يك از احتماالتش بتواند متوقف عليه حاجت باشد برهان، آن را منتفى مىاين

خواه حدوث به تنهايى علت باشد، يا امكان و حدوث با هم علت باشند، يا حدوث، علت و امكاْن شرط 

 باشد، و يا امكاْن علت و حدوْث شرط، يا عدم حدوث، مانع باشد.

 شرح

كه براى حدوث هيچ نقشى در مالك نيازمندِى ممكن به علت قائل نيستيم. و آن را دخيل نتيجه اين

پذيريم و نه عدم دانيم؛ نه مستقالا و نه مشتركاا، نه به عنوان شرط آن را مىمكن نمىدر نيازمندى م

 شماريم.آن را مانع نيازمندى مى

شود كه عدم حدوث، مانع كه مجردات، حادث نيستند ولى به علت نيازمندند، معلوم مىبا توجه به اين

باشد بدين معنا كه چون اهيت اشياء مىاز نيازمندى نيست. بلكه آنچه مالك نيازمندى است امكان م
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موجودات داراى ماهيت امكانى هستند و امكان ماهيت به معناى آن است كه او از وجود و عدم خالى 

 است و براى خروج از حد

استوا به علت مرجح نيازمند است و اين مالك هم در موجودات مجرد وجود دارد و هم در موجودات 

كه آغاز باشد اما در عين حال به دليل آنجود ندارد كه موجودى بىمادى بر اين اساس مانعى و

 ممكن الوجود است به علت نيازمند باشد.

 دليل مخالفان عليت امكان به عنوان مالك نيازمندى

 متن

 وقد استدّلوا على نفى عّلّية ... فدوام الوجود يغنيه عن العّلة.

 ترجمه

اند كه اگر علِت تواند علِت حاجت باشد. گفتهان به تنهايى نمىكه امكاند بر اينبرخى استدالل كرده

 حاجت به علت، امكان باشد نه حدوث، جايز است كه قديم زمانى يافت شود

و وجوِد قديم زمانى محال است؛ زيرا به  -قديم زمانى يعنى چيزى كه بر او عدم زمانى سبقت نگيرد

كه براى رفع آن به علتى كه افاضه وجود بر د، تا اينجهت دوام وجودش، عدم در قديم زمانى راه ندار

 سازد.نياز مىآن كند، محتاج باشد. پس دوام وجود، او را از علت بى

 شرح

اند، اند و امكان را صالح براى علت نيازمندى ندانستهكسانى كه حدوث را مالك نيازمندى دانسته

باشد بلكه به علت ممكن بودن، نيازمند باشد گويند: اگر موجود به دليل حادث بودن، نيازمند نمى

جايز خواهد بود كه موجوداتى قديم داشته باشيم؛ يعنى موجوداتى كه حادث نيستند و هميشه 

 اند. و اگر موجود قديم داشته باشيمبوده

كه وجودش هميشگى حاصل است، نيازى به افاضه وجود بر او نيست تا به علت، نيازمند به دليل آن

 نياز است.لذا از داشتن علت، بىگردد. 

 جواب اول از اشكال

 متن

 ويدفعه: أّن موضوع الحاجة هو الماهّية ... إلى موجودّية اخرى ُتَطرُأ عليه.

 ترجمه

كند كه موضوع حاجت، ماهيت ممكنه است نه ماهيت موجوده. و اشكال فوق را اين بيان دفع مى

 طور كه با وجود غير دائم نيز محفوظ است.وظ است، همانماهيت به وصف امكان با وجود دايم، محف

كه پس، ماهيتى كه وجود او قديم است همانند ماهيت حادث الوجود، احتياجش به علت به عنوان آن

شود همانند وجود حادث كه بر ماهيت حادث باشد. و وجود دايم بر آن افاضه مىممكن هست، مى

 شود.افاضه مى
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كه ماهيت موجود است ضرورت بشرط محمول برايش حاصل است. و عنوان آناما ماهيت موجود به 

محتاج به موجوديت « موجود بما أّنه موجود»ضرورت هم مالك غناى از علت است؛ به اين معنا كه 

 ديگرى نيست، كه بر او عارض شود.

 شرح

گر ماهيت گويند كه موضوع حاجت، ماهيت موجوده نيست تا گفته شود كه امؤلف در پاسخ مى

موجود، قديم است پس نيازى به علت ندارد كه وجود را بر او افاضه نمايد. بلكه موضوع حاجت، 

سان ماهيت به وصف امكان هست. و ماهيت به عنوان امر ممكن در وجود قديم و وجود حادث يك

 شود.يافت مى

شود در وجود ه مىطور كه در وجود حادث افاضو وقتى مالك حاجت، ماهيت ممكن بود وجود همان

شود، با اين تفاوت كه در وجود حادث افاضه محدود به مقطع خاصى است، ولى در دايم هم افاضه، مى

 وجود دايم، هميشگى و دايمى است. بر

اساس اين قول، مانعى ندارد كه موجودى هم داشته باشيم كه در عين حال كه نيازمند به علت و 

ديم بودن او، او را از معلول بودن خارج نكند. بلكه بالعكس وابسته به او هست، قديم باشد و ق

 وابستگى او را به علت و كسِب فيض او را از آن بيشتر نمايد.

بود خوب وجود براى اين  «ماهيت موجوده بما َأّنها موجودة» شد كه موضوع حاجتبله، اگر فرض مى

كرد. لذا مؤلف نياز مىاز علت، بىنمود و او را موجود به عنوان ضرورت بشرط محمول ضرورى مى

والّضرورة مناط الغنى عن العّلة بمعنى أّن الموجود بما أّنه موجود ال تحتاج » حكيم رحمه الله فرمود:

 «الى موجودّية اخرى تطرأ عليه.

كند نه از مطلق علت، حتى از علت نياز مىالبته ضرورت بشرط محمول، معلول را از علت جديد بى

 او. اوليه وجود

 جواب دوم از اشكال

 متن

 على أّن مرادهم من الحدوث الذى ... الّزمان مسبوقا بعدٍم زمانّى.

 ترجمه

اند حدوث زمانى است، كه كه مراد متكلمان از حدوثى كه او را در حاجت، شرط دانستهمضافاا به اين

ه حدوث، مالك نياز است( به اند )كعبارت است از مسبوقيت وجود به عدم زمانى. پس آنچه ذكر كرده

 گردد؛ زيرا معنا ندارد كه زمان، مسبوق به عدم زمانى باشد.نفس زمان، نقض مى

 شرح

اند مرادشان از حدوث، حدوث زمانى است )نه حدوث ذاتى و متكلمان كه حدوث را مالك نياز دانسته

بعد موجود شده است. حال دهرى و غيره(. و حدوث زمانى يعنى موجودى در زمانى نبوده و در زمان 
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آيد كه زمان، در زمان قبل ها از جمله خود زمان، به حدوث زمانى حادثند، الزم مىاگر همه معلول

كه براى زمان كه نبوده و در زمان بعد حادث شده باشد. الزمه اين سخن دو تالى فاسد است: يكى اين

 اشيم. و زمان قبلى هم بهظرف موجودات مادى است زماِن ديگرى به عنوان ظرف قائل ب

نهايت، كه عنوان يك حادث زمانى به ظرف ديگر زمانى محتاج باشد، او هم به ظرف ديگرى تا بى

تقّدم » آيد زمان، قبل از زمان، موجود باشد. و اينكه الزم مىمستلزم تسلسل محال است. دوم اين

 هست كه محال است. «ء على نفسهشى

 نمايد.دانند نقض مىا را كه حدوث زمانى را مالك حاجت مىپس، نفِس زمان ادعاى آنه

 جواب سوم اشكال

 متن

 مضافاا إلى أّن اثبات الّزمان قبل ... فالّزمان ال يسبقه عدم زمانّى.

 ترجمه

عالوه بر )مطالب فوق( اثبات زمان، قبل از هر ماهيت امكانى، اثبات حركتى است كه زمان را ترسيم 

ثبات حركت، اثبات متحركى است كه حركت، قائم به او هست. و در اثبات متحرك، كند. و در امى

اثبات جسم متحرك و ماده و صورت نيز خواهد بود. پس هرگاه وجود براى ماهيت ممكن فرض شود 

اى از زمان فرض شود، نزد او ماهيت ممكنه اى از زمان خواهد بود. و هرگاه قطعهقبل از او قطعه

 گيرد.بر زمان، عدم زمانى سبقت نمى خواهد بود. پس

 شرح

كه اگر ما همه ممكنات را نمايد. و آن، اينعالوه بر دو محذور فوق كه بيان شد محذور ديگرى رخ مى

اى نباشد، در حالى كه حادث زمانى بدانيم بايد زمانى وجود داشته باشد كه در آن هيچ ماهيت ممكنه

ن و اجرام فلكى است و با چرخش زمين و ماه و خورشيد، روز زمان، خود معلوِل حركت جسِم ستارگا

آيد. حال، طبِق فرِض حدوث زمانى هر حادثى مسبوق به زمان و شب و ساعت و لحظه به وجود مى

آيد و حركت به متحرك كه از حركت به وجود مىاست. و طبِق قواعد صحيح، هر زمانى به حكم آن

 ماهيت جسْم وجود داشته است. به عبارتجسمانى قائم است، پس قبل از زمان، 

ديگر هر جسم حادثى، مسبوق به زمان و هر زمانى مسبوق به جسِم حادث است. و اين تعاقب دايماا 

 نمايد.كند. و تسلسل محال رخ مىنهايت ادامه پيدا مىدر مورد هر ماهيتى تا بى

را مسبوق به زمان به نحو كلى و در صورتى كه زمان را مسبوق به جسم به نحو كلى و جسم حادث 

بدانيم، دور محال رخ خواهد نمود. و چون مطلب چنين است پس حدوِث زمانى به طور كلى 

خوريم. و در خود زمان به اشكال برمى -همان طور كه گفتيم -تواند مالك نياز ممكنات باشد؛ زيرانمى

 گرددحدوث زمانى ممكنات به نفس زمان نقض مى

 نقد جواب سوم
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 تنم

 وأجاب بعضهم عن النقض بأّن الّزمان ... إذ الحادث والقديم عليه واحد.

 ترجمه

كه زمان، امر اعتبارى و وهمى است و مانعى وجود ندارد كه اند به اينبعضى از اين نقض، جواب داده

 نسبت ِقدمت به آن بدهيم؛ زيرا وراى وهم، حقيقتى براى آن متصور نيست.

هست اين است كه اشكال ايشان اساس بناى خودشان را كه نياز ممكن را به  ايرادى كه در اين سخن

سازد؛ زيرا بنابراين توجيه، حادث و قديم به يك معنا خواهد دهند، ويران مىحدوث زمانى استناد مى

 بود.

 شرح

امر اند كه در خارج براى زمان، واقعيتى نيست و زمان يك برخى در مقام پاسخ به نقض چنين پنداشته

 وهمى و ذهنى و اعتبارى است. و چون چنين است مانعى ندارد كه نسبت قديم بودن را به آن بدهيم.

 گويند: اگر زمان، امر وهمى است و در خارج، واقعيت نداردمؤلف در پاسخ مى

پس حادث و قديم در خارج فرقى ندارند؛ زيرا فرق قديم و حادث در نحوه زمان اين دوست. و اگر 

ر وهمى باشد پس در حقيقت اين دو با هم فرقى ندارند و به يك معنا هستند. پس چرا مالك زمان، ام

 كه حادث و قديْم مساوى هستند؟!دهند، با آننياز را حدوث زمانى قرار مى

 نقدى ديگر بر جواب سوم

 متن

 تعالى وتقّدس. -وأجاب آخرون بأّن الّزمان منتزٌع ... الّتغّير الى ذاته

 ترجمه

گردد. پس او از ُصقع و باطن كه زمان از وجود واجب، انتزاع مىاند به اينمع ديگرى جواب دادهج

 مبدأ هستى است و منعى در قدمت او نيست.

كه زمان، متغير بالذات است. و انتزاع از ذاِت واجِب بالذات مستلزم راه اين سخن مردود است به اين

 .-ها منزه استذات او از اين نوع نسبتدر حالى كه  -يافتن تغّير بر ذات اوست

 شرح

اند زمان را از باطن ذات اقدس الهى اند اين است كه گفتهتوجيه ديگرى كه براى قدمت زمان كرده

قديم است پس زمان قديم  -طور كه او قديم است معناى انتزاعى از او همكنيم. و همانانتزاع مى

 ديم باشد.است و از اين رو مانعى ندارد كه زمان ق

شود كه زمان ذاتاا متغير و متصرم است. و اگر او را از ذات واجب، انتزاع كرده در جواب گفته مى

آيد كه محل انتزاع كه ذات واجب هست همچون اين معناى انتزاعى، متغّير باشد، در باشيم الزم مى
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است و نه از ذات اقدس او حالى كه در ذات اقدس او تغّير به هيچ وجه راه ندارد. پس نه زمان قديم 

 شود.انتزاع مى

 اشكال و جواب

 متن

 ودفع ذلك بأّن من الجائز أن ال يطابق ... بنيان الّتصديق العلمّى من أصله.

 ترجمه

كه جايز است كه معناى انتزاع شده، با مطلب فوق )استلزام تغيير در ذات واجب( رد شده است به اين

 بق نباشد، بلكه با او مباين باشد.مصداق خارجى از جميع وجوه مطا

كه تجويز مخالفت مفهوم انتزاع شده با مصداق خارجى، سفسطه است؛ اين سخن مردود است، به اين

 ريزد.زيرا اگر مخالفت مفهوم با مصداق جايز باشد اساس تصديقات علمى به طور كلى فرو مى

 شرح

ع شده مطابق با مصداق خارجى خود باشد؟ گويد: چه لزومى دارد كه معناى انتزاايراد كننده مى

المثل چه مانعى دارد كه، زمان كه متغير است انتزاع شود از ذات واجب الوجودى كه غير متغير فى

 است.

گردند مطابق نباشند پس، هيچ گويد: اگر مفاهيم با مصاديقى كه از آن انتزاع مىمؤلف در جواب مى

زيرا با واقعيات خود انطباق ندارد. و اين همان سخن يك از تصديقات علمى ما صحيح نيستند؛ 

 هاست كه به وجود علم و تصديق علمى ايمان ندارند.سوفسطايى

 در اعدام، تمايزى نيست

 متن

 تنبيه: قد تقّدم فى مباحث العدم ... بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود.

 ترجمه

 محض است، شيئيت و تمايزى در آن نيست. بله،قبالا در مباحث عدم گذشت كه عدم، بطالن 

اى از وجود، حاصل كند و در اين هنگام براى او ثبوت ذهنى و بهرهگاهى عقل او را به وجود اضافه مى

يابد، مانند عدم بصر كه متميز از عدم سمع است و عدم انسان شود. و عدمى از عدم ديگر تمايز مىمى

كند و جاست كه عقل بر عدم، احكاِم ضرورى آن را مترتب مىنكه متميز از عدم فرس هست. در اي

 در حقيقت مرجع اين احكام، تثبيت احكام وجود است.

 شرح

قبالا گفته شد عدم، مصداق و واقعيتى در خارج ندارد. لذا بطالن محض است. و چون چنين است 

كنيم به حقايقى اضافه مى يابد. لكن گاهى عدم راهيچ عدمى به خودى خود از عدم ديگر تمايز نمى

اى از وجود حاصل كه آن حقايق، وجود خارجى دارند. كه از اضافه عدم به آن حقايق براى عدم، بهره
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آيد. شود، مانند عدِم سمع كه متمايز از عدم بصر است. از اين رهگذر براى عدم، تمايز به وجود مىمى

است كه به سبب اضافه عدم به آنها، به عدم  در واقع اين تمايزها از آِن وجود و ماهيات موجوده

 سرايت كرده است.

وچون عدم، بطالن محض است پس به طور حقيقى هيچ حكمى دارد و اگر حكمى مانند عليت را به 

گويند عدم علت، علت براى عدم معلول است اين در حقيقت تثبيت احكام دهند و مىآن نسبت مى

 وجود علت علت براى وجود معلول است.اند بگويند وجود است، يعنى خواسته

 خواهدعدم هم علت مى

 متن

 ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة ... متوقف على وجود عّلتها.

 ترجمه

كه ماهيت ممكنه در تلبِس به عدم، به علت كه همان از جمله احكاِم عدم، حكِم عقل است به اين

 ماهيت من حيث هى را خالى از تحصل والعدم علت موجود است، نيازمند است. پس، عقل وقتى 

كند كه ضرورتاا كند، و مالحظه مىكند، و سپس وجود و عدم را با او قياس مىتحصل تصور مى

 كند.ماهيت در تلبس به وجود متوقف برعلت موجوده است، از پى اين حكم، حكم ديگرى صادر مى

 ل نخواهد شد.كه علِت وجود اگر حاصل نشود، ماهيت معلول حاصو آن اين

گردد كه ماهيت ممكن به جهت امكانش، در اتصاف به وجود و عدم، جا اين حكم، كامل مىدر اين

طور محتاج به مرجحى است كه يكى از اين دو را ترجيح دهد. و مرجِح وجود، وجود علت است، همان

اهيت معلول، موجود باشد؛ بدين معنا كه اگر علِت موجده منتفى شد مكه مرجّح عدم، عدِم علت مى

 باشد.نخواهد گشت. در حقيقت، اين وجوِد ممكن است كه متوقف بر وجوِد علت مى

 شرح

طور كه ماهيت ممكن در تلبس به وجود به علت، نيازمند است در جانب عدم هم به علت همان

عدم، به عدِم  نيازمند است؛ با اين تفاوت كه احتياج او در جانِب وجود، به وجود علت است و در جانِب

علت. يعنى عدِم علت، خود علت براى عدم معلول است و اين يك حكم از احكام عدم است كه در واقع 

نمايد؛ بدين معنا كه در حقيقت، وجود معلول همچون ساير احكام عدم به احكام وجود بازگشت مى

شويم كه د منتقل مىاست كه به وجود علت احتياج دارد. و از اين حكم به نقطه مقابل احكام وجو

 عدِم علت، علت است براى عدم معلول.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 كه ممكن به علت احتياج دارد، امر بديهى است؟. چرا تصديق به اين1

 . علت حاجت ممكن به علت به نظر حكما چيست، و استدالل بر آن چگونه است؟2

 ن مالك حاجت چيست؟. استدالل متكلمان بر نفى عليت امكان به عنوا3
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 دهيم؟. استدالل متكلمان بر مطلب فوق را چگونه پاسخ مى4

 تواند با منتَزٌع منه مباينت داشته باشد، چرا؟. آيا مفهوم منتَزع مى5

 . آيا زمان، امر وهمى و اعتبارى است، چرا؟6

 الممكن محتاج إلى العّلة بقاء، كما أّنه محتاج إليها حدوثاالفصل الّسابع

 

 ممكن در حدوث و بقا بعّلت محتاج است

 متن

 وذلك ألّن عّلة حاجتِه إلى العّلة ... لوجوده حدوثا وبقاءاا وهو المطلوب.

 ترجمه

چنان كه بيانش  -و اين بدان جهت است كه علِت حاجت، امكان اوست، كه مالزِم ماهيت است

حدوث، همراه با آن است. پس، ممكن كه در و ماهيت در بقا همراه با امكان است، كما اين -گذشت

 حدوثاا و بقاءا به علت، نيازمند است. و مطلوب ما همين است.

 شرح

وقتى مالك نياز به علت، امكانى كه الزمه ماهيت است شد اين ماهيت، چه در لحظه حدوث و چه در 

ما همين وقت بقا، همراه ممكن هست. پس، حاجِت به علت در هر دو صورت، محقق است. و مطلوب 

به « استواى ممكن بين وجود و عدم»است. بنابراين ممكن، به دليل امكان ماهوى كه عبارت است از 

 علت محتاج است و ممكن از

كند امكان شود مگر به واسطه علتى پس آنچه ممكن را به علت وابسته مىاين حد استواى خارج نمى

 اوست نه چيز ديگر مانند حدوث.

 ندى ممكن به علت در حدوث و بقادليلى ديگر بر نيازم

 متن

 ٍء ... حدوثاا وبقاءاا واحٌد، والحاجة مالزمة له.حجٌة اخرى: الهوّية العينّية لكّل شى

 ترجمه

امر اعتبارى و منتزع از  -كه گذشتچنان -هويت عينى هر موجودى وجود خاص اوست. و ماهيت هم

باشد، و قوامش به ت، ذاتاا متعلق به علت مىآن وجود است. و وجود ممكِن معلول، وجوِد رابط اس

زودى شرح آن خواهد كه به -گردداوست، استقاللى بدون علت ندارد و از اين شأن هيچ گاه جدا نمى

 پس، حال او حدوثاا و بقاءا در حاجِت به علت، يكى است و حاجت، مالزم دايمى ممكن است. -آمد

 شرح
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شود و ماهيت از يز در خارج به سبب وجود او حاصل مىمطابق اصالت وجود، هويِت واقعى هر چ

گردد و با قطع نظر از وجود او ماهيت يك امر اعتبارى است. وجود مرزهاى وجودى او انتزاع مى

 ممكن، وجود رابط است.

وجود رابط هيچ از خودش ندارد. حدوثاا و بقاءا تعلق به علت خود دارد و مستقل از او نيست. پس در 

 علت، نيازمند است؛ چه در وقت حدوث چه هنگام بقا. هر حال به

 مالك نيازمندى ممكن به علت امكان ماهوى اوست و چون امكان مالزم دائمى

باشد ماهيت است از اين رو همان گونه كه ماهيت در لحظه حدوث ممكن است و به علت محتاج مى

 در استمرار وجود و بقاى خود نيز به علت محتاج است.

آغاز باشد چون حدوث، ء ممكن الوجود داراى وجود بىاين نظريه، مانعى وجود ندارد كه شى بر اساس

مالك نياز به علت نيست تا ضرورتاا هر موجوِد ممكن، بدليل حادث شدن، محتاج به علت باشد بلكه 

باشد يا مالك نياِز به علت، امكان اوست و امكان الزمه دائمى ماهيت است خواه او وجود منقطع داشته 

 وجود بى آغاز.

 تفاوت استدالل اول با دوم

 متن

 والفرق بين الحّجتْين أّن االولى تثبت ... الفقر الوجودّى المتقّوم بغنى العّلة.

 ترجمه

فرق بين دليل اول و دوم اين است كه اولِى مطلوب را از طريق امكان ماهوى، به معناى استواى 

كند. و دومى مطلوب را از طريق امكان وجودى، كه به معناى مى نسبت ماهيت به وجود و عدم، اثبات

 نمايد.فقر وجودِى قائم به غناى علت است، اثبات مى

 شرح

فرمايند: دليل اول از آن جهت كه ماهيت ممكن در همه حال، قرين امكان در مقام فرِق دو دليل مى

. و دليل دوم عنايتى به ماهيت ندارد؛ نمايدو حاجت است نياز او به علت را به نحو دايم اثبات مى

نفس وجود ممكن را از آن جهت كه فقر براى او دايمى است و قوامش به علت، هميشگى است مورد 

 نمايد.دهد و از اين طريق، مطلوب را كه نياز دايمى به علت باشد اثبات مىعنايت قرار مى

باشد ومطابق دليل ن وجود و عدم مىمطابق دليل نخست امكان ماهوى عبارت از استواى ماهيت بي

باشد بدين معنا كه وجود ممكنات وجود وابسته و فقير به علت دوم امكان به معناى فقر وجودى مى

 باشند.مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . چرا ممكن بقائاا محتاج به علت است؟1

 . دليل دوم بر احتياج ممكن به علت در بقا را توضيح دهيد؟2
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 ق دليل اول و دوم در چيست؟. فر3

 الفصل الّثامن فى بعض أحكام الممتنع بالّذات

 

 اى از احكام ممتنع بالذاتپاره

 متن

 لّما كان االمتناع بالذات هو ضرورة ... من الوجوب واالمتناع ممكن بالذات.

 ترجمه

ضى، از اين جهت، ء فراز آن نظر كه امتناع بالذات عبارت است از ضرورت عدم، نسبت به ذات شى

ء. لذا مقابل وجوب ذاتى است؛ وجوبى كه عبارت است از ضرورت وجود، نظر به ذاِت عينِى شى

 شود، مقابل احكام وجوب ذاتى است.احكامى كه درامتناع ذاتى جارى مى

 -تواند، حقيقت واجب بالذات راطور كه نمىگويد: عقل همانكه مىبعد از آن اسفار )صدرالمتأّلهين در

چنين قادر نيست كه ممتنع بالذات تعقل كند، هم -پايانبه خاطر غايت مجد و عظمت و كبريايى بى

را به عنوان ممتنع بالذات به جهت نهايت نقص و محض بطالن وال شيئيت او تصور كند، چنين 

 فرموده است:

غيرى نيز چنين ممتنع بالذات، ممتنع باشد همطور كه واجب بالذات، واجب غيرى نمىهمان

 طور كه براى يك چيز، هم وجوب بالذات و هم وجوب بالغير يا دو وجوب بالذاتباشد. و هماننمى

چنين براى يك چيز، دو امتناع با اين خصوصيات، محقق باشد، همفقط يا دو وجوب بالغير فقط نمى

 شود.نمى

 ، ممكن ذاتى است.شود كه موصوف وجوب و امتناع غيرىدر اين جا اين نكته نيز روشن مى

 شرح

كه ممتنع ذاتى و احكامش، نقطه مقابل واجب ذاتى و كنند: اول ايناختصاراا به چند نكته اشاره مى

توان تصور پايانش نمىطور كه واجب ذاتى را به جهت عظمت بىكه هماناحكام اوست. نكته دوم اين

توان تصور كرد. اجتماع ضدين و ىكرد ممتنع ذاتى را هم به جهت نهايت نقص و محض بطالنش، نم

 باشند تا ما ماهيت آنها را تصور كنيم.اجتماع نقيضين داراى ماهيت نمى

طور كه يك چيز، موصوِف دو وجوب ذاتى يا دو وجوب غيرى يا يك وجوب ذاتى كه هماننكته سوم اين

دو امتناع غيرى يا يك چنين يك چيز، موصوف دو امتناع ذاتى يا گيرد، همو يك وجوب غيرى قرار نمى

گيرد. و نيز روشن شد كه موصوف وجوب و امتناِع غيرى، امتناع ذاتى و يك امتناع غيرى قرار نمى

 ممكن ذاتى است.

 آنچه مستلزم ممتنع ذاتى است ممتنع غيرى است، كه المحاله ممكن است

 متن
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 وما يستلزم الممتنع بالذات فهو ... من جهة وجوب وجوده اإلمكانّى.

 ترجمه

كند المحاله ممتنع است؛ آنچه مستلزم ممتنع بالذات هست از آن جهت كه استلزام با ممتنع پيدا مى

اگر چه در او جهت ديگر امكانى وجود داشته باشد، لكن استلزام او براى ممتنع جز از جهت امتناعى 

 او نيست.

كه محصور، كه عبارت باشد از اين مثالا غير متناهى االبعاد بودِن جسم، مستلزم يك ممتنع ذاتى است

 ء در عين حال كه خودش هست خودشمحصور نباشد، كه بازگشتش به آن است كه شى

نباشد. پس يكى از آن دو، محال ذاتى است و ديگرى محال غيرى. ناگزير او وراى تعلقش به ممتنع 

تلزام از ناحيه ماهيت ذاتى، ممكن )ذاتى( است مانند استلزام چيزى براى واجب ذاتى، كه اين اس

 باشد.امكانى آن چيز نيست، بلكه از جهت وجوِب وجوِد ممكن مى

 شرح

گاهى يك ممتنِع ذاتى مستلزم يك ممتنع غيرى است، لكن وابستگى ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى از 

جهت امتناعى است كه در ممتنع غيرى وجود دارد. در حقيقت در ممتنع غيرى دو جهت، وجود 

يكى جهت امكانى و ديگر جهت امتناعى. لكن استلزام و ارتباط ممتنع غيرى به ممتنع ذاتى به دارد: 

 مالك جهت امتناعى است، كه در او هست نه به جهت امكانى آن.

شود، اى كه در طبيعيات بربطالن ابعاد غير متناهى اقامه مىمؤلف حكيم قدس سره به يكى از ادله

ليل اين است كه اگر از يك زاويه شصت درجه، دو خط غير متناهى را، كنند. تقرير آن داستشهاد مى

نهايت امتداد دهيم. و سپس بخواهيم ضلع سوم مثلث را بين دو خط به عنوان دو ضلع يك مثلث تا بى

كه محصور، غير شويم. و آن عبارت است از اينرو مىغير متناهى ترسيم كنيم با يك ممتنع ذاتى، روبه

شود، پس به حكم آن كه بين دو ضلع زيرا خط سوم از يك سو بين دو ضلع واقع مىمحصور باشد؛ 

نهايت به پيش قرار گرفته محصور به دو ضلِع مثلث است. و از سويى ديگر چون دو ضلع مثلث تا بى

نهايت است و به عبارت ديگر مانند دو ضلع ديگرش غير رود، پس َوَتر سوم مثلث هم يك خط بىمى

ت و نتيجتاا يك ضلع غير محصور است. پس، هم به حكم آن كه بين دو ضلع قرار گرفته متناهى اس

محصور است و هم به حكم آن كه مانند دو ضلع ديگر مثلث غير متناهى است غير محصور است كه 

كه خودش هست خودش نباشد. و اين ممتنع و محال ذاتى اش آن است كه يك چيز در عين آنالزمه

 است.

كه ُبعد و جسِم غير متناهى كند، كه آن عبارت باشد از ايناى پيدا مىممتنع ذاتى يك الزمهخوب اين 

 نداشته باشيم. )فى المثل، در مورد بحث، مثلث غير متناهى را جسم

زيرا عقالا داشتن ُبعد و  -كنيم.( اين الزمه، گرچه فى نفسه ممكن ذاتى استغير متناهى فرض مى

ع ذاتى نيست بلكه ممكن هست اما از آن نظر كه اگر بخواهيم چنين ُبعد و جسِم غير متناهى ممتن
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 -«كون المحصور غير محصور» كه عبارت است از -جسمى داشته باشيم، نهايتاا به امتناع ذاتى

 شود، به امتناع غيرى.رسيم، از اين جهت، ُبعد غيرمتناهى هم ممتنع مىمى

ور غير محصور باشد كه آن مستلزم يك ممتنع غيرى كه محصپس، ممتنع ذاتى عبارت شد از اين

خواهيم بگوييم استلزام ممتنع است كه آن عبارت باشد از امتناع ُبعد و جسم غيرمتناهى. حال مى

كه طبعاا ممكن ذاتى هم هست با ممتنع ذاتى، از جهت امتناعى است كه در اوست، نه از  -غيرى

ع بالغير هست و هم جهت امكان ذاتى. اما ارتباط و جهت امكان آن؛ زيرا در آن، هم، جهت امتنا

استلزام آن از ناحيه امتناع آن است؛ نه امكان آن مانند ارتباط و استلزام ممكنات است به واجب 

تعالى، كه از ناحيُه امكان ماهوى ممكنات به واجب نيست؛ زيرا در استلزام و ارتباط، سنخيت بين 

 گردند.ات از ناحيه وجوِب وجود، به واجب تعالى مرتبط مىعلت و معلول الزم است. بلكه ممكن

بديهى است كه در ممكنات عالوه بر جهت امكان ماهوى، جهت وجوب غيرى هم كه مالك ارتباط 

 ممكن به واجب هست، وجود دارد. و ارتباط آنها به واجب صرفاا از اين جهت است.

 شودبر قرار نمىاستلزام ميان دو واجب بالذات يا دو ممتنع بالذات، 

 متن

 

 لجملة فكما أّن االستلزام فى الوجود ... وهو ال محالة ممكن بالذات كما مّر.

 ترجمه

 طور كه در استلزام ميان دو موجود، ناگزير از عالقه عّلى و معلولى بينخالصه، همان

 اطى بين آنها نيست.چنين استلزام عدم و امتناع بين دو چيز، خالى از تعلق ارتبمتالزمين هستيم، هم

بلكه صرفاا مصاحبت اتفاقى بين آنها حاكم  -طور كه ميان دو واجب فرضى، تالزمى وجود نداردو همان

 چنين ميان دو ممتنع ذاتى تالزم اصطالحى )عليت و معلوليت( وجود ندارد.هم -است

 گردد.برقرار مى -تكه المحاله ممكن ذاتى اس -بلكه تالزم، ميان يك ممتنع ذاتى و يك ممتنع غيرى

 شرح

طور كه ميان دو موجود كه همانكنند: يكى اينجا مؤلف حكيم رحمه الله به دو نكته اشاره مىدر اين

گردد، ميان دو ممتنع از هم گسيخته نيز استلزامى نخواهد بود. از هم گسيخته استلزامى برقرار نمى

تباطى و به عبارت ديگر رابطه عّلى و معلولى استلزام در جايى وجود دارد كه ميان آن دو، تعلق ار

 وجود داشته باشد. مانند خورشيد و نور آن.

كه بين دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين استلزام وجود ندارد؛ نكته دوم اين

لكه اند زيرا هيچ رابطه عّلى ومعلولى ميان آن دو نيست. بگونهكه دو واجب فرضى نيز اينچنان

گردد، مانند مثالى كه در فقره قبلى گذشت استلزام بين يك ممتنع ذاتى و يك ممتنع غيرى برقرار مى
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كه اولى ممتنِع غيرى و دومى « كون المحصور غير محصور»و « جسم غير متناهى»)يعنى ميان 

 ممتِنع ذاتى است و اولى مستلزم دومى است.

 فرق بين شرطيه لزوميه و اتفاقيه

 متن

 ذا ُيَفُرق الشرطّى اللزومى عن الشرطى ... الموافاة االتفاقّية بين المقدم والّتالى.وبه

 ترجمه

 شود بين قضيه شرطيهو به اين مطلب )وجود عالقه عّلى و معلولى( فرق حاصل مى

با  -اى ذاتى كه بين مقدم و تالى هستبه جهت عالقه -لزوميه و بين شرطيه اتفاقيه؛ زيرا در اولى

 شود.صدق مقدم، وضعاا و رفعاا، به صدق تالى وضعاا و رفعاا حكم مىفرض 

 شود لكن بدون عالقه لزومى، بلكه به ِصرف اتفاق بين مقدم و تالى.اما در دومى نيز حكم چنين مى

 شرح

اى كه بين مقدم و تالى آنها رابطه عّلى و معلولى برقرار است، شرطيه لزوميه ناميده قضاياى شرطيه

اگر غروب كرده باشد »و « اگر خورشيد برآمده باشد روز موجود است.»د. مانند اين جمله: شونمى

گاه مؤلف حكيم رحمه صدق روز و شب مشروط به طلوع و غروب آفتاب است. آن« شب موجود است.

گويد: رفعاا هم مطلوب به همين منوال هست، يعنى رفع مقدم هم مالك رفع تالى خواهد بود؛ الله مى

 ى اگر آفتاب نبود، روز موجود نخواهد بود.يعن

اما قضايايى كه بين مقدم و تالى آن رابطه ِعّلى و معلولى برقرار نباشد، شرطيه اتفاقيه ناميده 

شوند. در اين قضايا هر چند كه صدق تالى مشروط به صدق مقدم باشد، لكن شرطى بودن مى

كه الزمى ميان مقدم و تالى برقرار نيست، مانند اينگونه قضايا جنبه مجازى دارد؛ زيرا هيچ گونه تاين

گوييم: اگر شيخ طوسى، فقيه بزرگى است، ابن سينا حكيم نامورى است. بديهى است بين فقيه مى

 بودن شيخ طوسى و حكيم بودن ابن سينا تالزمى وجود ندارد.

ِعيتى برقرار گردد، از نوع كه اگر بين دو واجب بالذات يا ممتنع بالذات )به فرض تحقق( َمنتيجه اين

 شرطيه اتفاقيه است نه لزوميه.

 اى از متكلمانغلط مشهور نزد عده

 متن

 .انتهى« عند عاّمة الجدلّيين فى أثناء ... تعّلق سببّى ومسّببّى. فما فشى

 ترجمه

ر محالى هنگامى كه طرف مقابل، ام -آنچه شهرت يافته است نزد عموم جدليون كه در اثناى مناظره

كند تا از آن به كمك برهان ُخلفى )قياس استثنايى( يا برهان مستقيم )قياس اقترانى( به را فرض مى

مفروض شما محال است، )و چون چنين است( پس »گويند: مى -محال بودن امر ديگرى برسد
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ال است؛ كنى كه مستلزم اين محتواند مستلزم مطلبى باشد كه نقيض مطلبى است كه تو ادعا مىمى

آيد فساد آن مطلب مشهور آشكار است؛ زيرا محال، زيرا گاهى از يك محال، محال ديگرى الزم مى

مستلزم هر محالى نيست، بلكه مستلزم محالى است كه اگر فرض وجود براى آن دو محال شود، بين 

 آنها تعلق سبب و مسببى وجود داشته باشد.

 شرح

باشد. مقصود از مى «واضح الفساد» باشد. خبر آنه و مبتدا مىدر آغاز اين فقره، موصول« ما»كلمه 

 بيان خلفى قياس استثنايى و از بيان استقامى قياس اقترانى است.

اند كه يك محال ممكن است باشند، شنيدهها كه مراد، جماعتى از متكلمان معتزله و اشاعره مىجدلى

اين اصل در جايى جارى است كه ميان آن دو اند كه مستلزم محال ديگرى باشد، اما توجه نكرده

گرچه ميان آن دو  -توان از هر محالى به محال ديگرمحال، تعلق سبب و مسببى جارى باشد و نمى

 منتقل شد. -رابطه سبب و مسببى نباشد

اند براى ابطال اى قرار دادهحربه -يعنى انتقال از يك محال به محال ديگر را -متكلمان اين امر را

 هين صحيح. هنگامى كه يك حكيم در مقام استدالل قراربرا

نمايد تا از طريق آن به يك را تصور مى« كون المحصور غير محصور»گيرد و يك ممتنع ذاتى چون مى

برسد برهان خويش را يا براساس قياس اقترانى )برهان « امتناع عدم تناهى جسم»ممتنع غيرى چون 

عدم تناهى ابعاد مستلزم آن است كه محصور غير محصور باشد و گويد كند و مىمستقيم( تنظيم مى

هرچه مستلزم قضيه كون المحصور غير محصور باشد آن هم محال است، پس ابعاد غيرمتناهى محال 

 است.

گويد اگر عدم تناهى كند و مىيا برهان خويش را براساس قياس استثنايى )برهان خلف( تنظيم مى

ن يعنى جواز عدم تناهى ابعاد ممكن خواهد بود و اگر ابعاد غيرمتناهى ابعاد ممتنع نباشد نقيض آ

كون المحصور غير »ممكن و جايز باشد الزم خواهد آمد كه محصور غير محصور باشد لكن قضيه 

 گيريم كه ابعاد يا جسم غيرمتناهى نيز محال است.محال است پس نتيجه مى« محصور

كون »گويد قضيه يشه حكيم به ميدان آمده و مىدر اين ميان شخص جدلى براى تخريب اند

اى كه شما از آن به عنوان يك محال ذاتى صحيح است اما مستلزم آن نتيجه« المحصور غير محصور

تواند مستلزم نقيض اين نتيجه باشد بلكه مىنمى« امتناع بعد غيرمتناهى»گرفتيد كه عبارت باشد از 

توان به هر محال ديگرى رسيد باشد زيرا از يك محال مى« امتناع بعد متناهى»كه عبارت باشد از 

امتناع ابعاد غير متناهى را افاده دهد « كون المحصور غير محصور»كه قضيه جاى آنبنابراين به

 تواند امتناع تناهى ابعاد را افاده دهد.مى
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و سيره صحيحى  فرمايند: اين روش و سيره درابطال برهان حكيم، روشجا صدرالمتألهين مىدر اين

نيست؛ زيرا حكيم گرچه از يك محال كه عبارت است از كون المحصور غير محصور، به محال ديگر كه 

 محال بودن بعد غيرمتناهى است، رسيد، اما

چون ميان اين دو رابطه عّلى و معلولى وجود دارد و بر حسب فرض اگر اين دو قضيه دو امر وجودى 

نها حاكم بود، انتقال از يك محال به محال ديگر صحيح است. اما بودند تعلق سبب و مسببى بين آ

اى اى كه نقيض نتيجهكه شخص جدلى به جاى استنتاج فوق )امتناع ُبعد غيرمتناهى( به نتيجهاين

شود )يعنى امتناع ُبعد متناهى( كه هيچ رسد و به محال ديگرى نايل مىاست كه حكيم به آن مى

ان آن و محال قبل وجود ندارد، اين كار غلط و ناصحيح است؛ زيرا از يك محال رابطه ِعّلى و معلولى مي

توان رسيد كه ميان آن دو رابطه توان به هر محال ديگر رسيد، بلكه از محالى به محال ديگر مىنمى

سبب و مسببى وجود داشته باشد. بنابراين، ادعاى حكيم كه از يك محال به محال ديگرى كه بين آن 

رسد صحيح و ادعاى جدلى كه از يك محال ذاتى به يك تلزام و تعلق سبب و مسببى هست مىدو، اس

 باشد. وشود غلط مىمحال واهى، منتقل مى

 معناى عدم امكان تعقل ممتنع بالذات

 متن

 فان قيل: الممتنع بالذات ليس إاّل ... علمّية ممكنة موجودة بالحمل الشائع.

 ترجمه

كند و از آن به امتناع خبر نع بالذات چيزى جز آنچه كه عقل آن را فرض مىاگر سؤال شود كه ممت

 گوييم كه ما قدرت بر تعقل ممتنع بالذات نداريم.دهد، نيست. پس چرا مىمى

شود، مراد آن است كه براى ممتنع، حقيقت عينى وجود ندارد، تا علم به آن تعلق در پاسخ گفته مى

نماييم، به حمل كنيم و بر آن به امتناع حكم مىالذات فرض مىگيرد. حتى چيزى را كه ممتنع ب

باشد و محكوم به امتناع هست. اما به حمل شايع، صورت علمى و ممكن و موجود اولى ممتنع مى

 است.

 شرح

توانيم ممتنع را ادراك كنيم؛ مگر فرض آن و گوييد كه ما نمىحاصل اشكال اين است كه چرا مى

كنيم اين بدان جز تعقل آن است؟ وقتى ما مفهوم اجتماع ضدين را تعقل مىاخبار از آن، چيزى 

 توانيم ادراك كنيم.معناست كه ما مفهوم ممتنع را مى

گويند: سخن ما به اين معناست كه ممتنع، يك هويت واقعى ندارد تا عقل بتواند به مؤلف در پاسخ مى

عدم تعقل آن به انتفاى موضوع تعقل است. و  آن پى ببرد؛ زيرا بطالن و نيستى واقعيت ندارد. پس،

الممتنع بما أّنه » گوييم: فالن چيز ممتنع است، حكِم به امتناع به حمل اولى است؛ يعنىاگر مى
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موجودى از موجوداِت  -يعنى به حمل شايع -. اما به عنوان يك مفهوِم موجود در ذهن«ممتنع، ممتنٌع

 باشد.علمى و ممكن الّثبوت مى

 هه تناقضدفع شب

 متن

 وهذا نظير ما ُيقال فى دفع التناقض ... األّولّى الذى هو موجود ممكٌن ذهنّى.

 ترجمه

اين )يعنى حكم به امتناع و امكان در ممتنع بالذات( نظير مطلبى است كه در دفع تناقض موجود در 

ر از معدوم مطلق در كند بر نفى اخباكه داللت مى -گذشت« المعدوم المطلق ال ُيخَبر عنه»جمله 

گويند كه نفى اخبار از معدوم براى دفع آن تناقض مى -كه همين بعينه اخبارى از آن استحالى

 مطلق

به حمل شايع است؛ زيرا شيئيتى براى آن نيست تا از آن به چيزى خبر داده شود. و همين بعينه 

 ى است.اخبار از معدوم مطلق هست به حمل اولى، كه او موجوِد ممكِن ذهن

 شرح

نمايد همراه با حل شبهه آنها اشاره شد. فقره فوق نيز با اى از مواردى كه متناقض مىقبالا به پاره

 دهد.همان بيان اشكال را طرح و سپس جواب مى

ايم از معدوم مطلق ؛ از يك سو گفته«معدوم مطلق ال يخبر عنه» گوييماشكال اين است كه وقتى مى

 از سوى ديگر نفس همين كالم، اخبارى از آن است. و اين دو، با هم متناقضند. توان داد وخبر نمى

گويند: معدوم مطلق به عنوان حمل شايع، قابل اخبار نيست. حمِل شايع، مؤلف در حل شبهه مى

عبارت از اتحاد دو مفهوم مختلف در مقام وجود و مصداق است؛ خواه مصداق ذهنى باشد يا خارجى. 

صداق ندارد پس بدين مالك، حمل شايع ندارد و بدين مالحظه، قابل اخبار نيست؛ و چون ممتنع م

 شود خبر داد.رو، از آن نمىزيرا امكاِن تحقق مصداق براى معدوم مطلق نيست. از اين

گوييم همين عدم اخبار خود نوعى اخبار هست، اين بدان جهت است كه معدوم مطلق را اما اگر مى

توان دهيم. لذا از آن مىكنيم؛ يعنى به حمل اولى مورد لحاظ قرار مىظه مىبه عنوان مفهوم مالح

 اخبار داد به عدم اخبار.

 اشكال بر مصاحبت اتفاقى بين دو ممتنع بالذات

 متن

 وإن قيل: إّن الذى ذِكَر ... وقد ُبّيَن أّنها ممتنعة بذاتها، هذا خلٌف.

 ترجمه

گردد، دو ممتنع بالذات چيزى جز مصاحبت اتفاقى برقرار نمى اگر اشكال شود كه اين ادعا كه بين

كند )صفات سلبى( مانند شريك اى كه عقل، امتناع آن را براى واجب ثابت مىممنوع است؛ زيرا معانى
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يا ماهيت يا تركيب داشتن و امثال آن، بايد صفاتى باشند كه بالذات براى او ممتنع باشند؛ زيرا اگر 

كه صفت امكانى براى در حالى -كه گذشتچنان -ند ممكن بالذات خواهند بودممتنع بالغير باش

واجب تعالى نيست؛ چون در جاى خود اثبات شد كه واجب تعالى از جميع جهات، واجب است )اين 

 مقدمه اول(.

براهين اّنى  -كه در اول كتاب گفته شدچنان -شوندوانگهى، داليلى كه بر نفى صفات ممتنعه اقامه مى

پذيرد. پس، براى نتايج آن )از قسم دوم( هستند، كه سلوك در آن از طريق مالزمات عامه صورت مى

عالقه لزوميه با مقدمات خود حاصل است )اين مقدمه « كه همان امتناع اين صفات هست»براهين 

 دوم(.

اثبات شد كه  كهپس، تمام آن نتايج معلول مقدمات خود هستند و ممتنع بالغير خواهند بود. در حالى

 آنها ممتنع بالذات هستند. و اين خالف فرض است )اين هم اشكالى ديگر(.

 شرح

كند و آن اين است كه شما گفتيد بين دو ممتنع بالذات، مستشكل اشكالى بر مطلب فوق وارد مى

سراغ  گردد و صرفاا مصاحبت اتفاقى ميان آن دو حاكم است، ولى ما مواردى رارابطه لزومى برقرار نمى

داريم كه ممتنع بالذات هستند و ميان آنها رابطه لزومى حاكم است. مثال به صفات ممتنع خداوند 

زنند. صفات خداوند يا ايجابى است يا سلبى. صفات سلبى وجودشان بر واجب تعالى ممتنع بالذات مى

كنيم، كه وجود اينها كه ما شريك البارى و ماهيت و تركيب و امكان را از او سلب مىاست. مانند اين

 بر او ممتنع بالذات هست.

كه اوالا صفات سلبى خداوند ممتنع كنند: يكى اينمستشكل با دو مقدمه اشكال خود را تثبيت مى

بالذات هستند نه ممتنع بالغير يعنى ذاتاا شريك و ماهيت داشتن بر او ممتنع است، ثانياا از يك صفت 

توان به صفت ممتنع بالذات ديگر ميان او و ديگر صفات مىممتنع بالذات به حكم مالزمه حاكم 

شويم و از سلب اينها به سلب شريك كه از سلِب ماهيت به سلب امكان منتقل مىمنتقل شد. مانند آن

 شويم.البارى منتقل مى

پيدا ادامه  «عالقة لزومّية مع المقدمات» شود و تا عبارتشروع مى «ثّم الحجج القائمة» مقدمه دوم از

كند. حال كه صفات او به حكم مقدمه اول ممتنع بالذات هستند؛ زيرا در واجب، ممتنع بالغير كه مى

مالزم امكان ذاتى است وجود ندارد، و به حكم مقدمه دوم از يك صفت سلبى )كه همان ممتنع بالذات 

بالذات الزاماا  گيريم كه ميان دو يا چند ممتنعبريم، نتيجه مىهست( به صفت سلبى ديگر پى مى

 گردد، بلكه گاهى ميان آنها عالقه لزومى برقرار است.مصاحبت اتفاقى برقرار نمى

اشاره به اشكال ديگرى است.  «فهى جميعاا معلولة لماوراءها ممتنعة بغيرها إلخ» عبارت كتاب از جمله

كه وقتى ما از يك كه شما گفتيد صفات سلبِى حق، صفات ممتنعه بالذات هستند، در حالىو آن اين

شويم. پس، اين انتقال به صفت ديگر، صفت ممتنع به صفت ممتنع ديگر به نحو استنتاج منقل مى
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باشد. و چون معلول مقدمات است پس نتيجه و معلول مقدمات خود كه صفات ممتنع ديگر هست مى

شود، مانند غير نمى گاه معلولممتنع بالذات نيست، بلكه ممتنع بالغير است چون ممتنع بالذات هيچ

شود. پس چرا گفتيد صفات واجب همه و همه ممتنع بالذات واجب بالذات كه معلول واقع نمى

 هستند.

براهين اّنّية تسَلُك من طريق » جا شرح مطلبى كه در مقدمه كتاب به مناسبت عبارتدر اين

 گونه است:شود. گفته شد برهان دو گذشت اجماالا تكرار مى «المالزمات العاّمة

بريم. مؤلف حكيم رحمه الله در مواضع مختلف كتاب يكى برهان لّمى كه از علت پى به معلول مى

 گويند: در فلسفه كه موضوع آن موجود بماهو موجود است و در مسائلمى

رود؛ زيرا براى اين موضوع، آيد، برهان ِلّمى به كار نمىكه از عوارض ذاتى موضوع سخن به ميان مىآن

عليتى بيرون از او نيست، تا از او به معلول او منتقل شويم. بيرون از وجود، عدم است و عدم كه علت 

توان تواند باشد. بنابراين در اثبات واجب تعالى كه وجود صرف است از برهان لّمى نمىوجود نمى

صفات او هم عين چنين در اثبات صفات او، اعم از صفات ايجابى يا سلبى؛ زيرا استفاده كرد. و هم

ذات او هستند و علتى بيرون از واجب، آنها را براى واجب به وجود نياورده است، تا از اثبات علت به 

 اثبات معلول منتقل شويم.

شود: يكى پى بردن از معلول به علت كه قسم دوم برهان، اّنى است. و اين خود به دو قسم تقسيم مى

كند. فى المثل از رنِگ رود؛ زيرا افاده يقين نمىفى به كار نمىاين نوع از برهان نيز در مسائل فلس

توان به نحو قطع منتقل شد؛ شايد پريدن رنگ، پريده كه معلول هست به وجود بيمارى سرطان نمى

 معلول علتى ديگر باشد. لذا برهانى اّنى از اين قسم، مفيد يقين نيست.

سلوك و پى بردن از يك مالزم به مالزم ديگر است. اين قسم ديگرى از برهان اّنى وجود دارد كه آن، 

 ديگرند.نوع از برهان اّنى با برهان ِلّمى در افاده يقين، شبيه يك

اّن الّدليل على وجود الحق المبدع اّنما يكون بنحو من » زودى خواهند گفت كهلذا در جواب اشكال به

اين است كه برهان اّنى از « الّشبيه بالبرهان اّلّمى»رت مقصود از عبا «البيان الّشبيه بالبرهان اّلّمى

 قسم دوم، شبيه برهان ِلّمى در افاده يقين هست.

پيمودن از يك شود، كه اين رهفى المثل از امتناع ماهيت بر واجب، به امتناع امكان بر او سلوك مى

ابق دليل، ماهيت نداشت امكان آور است؛ زيرا وقتى چيزى مطمالزم به مالزم ديگر است. و اين يقين

 ديگرند.هم نخواهد داشت، چون ماهيت و امكان مالزم يك

 جواب اشكال

 متن

 اجيب عنه: بأّن الّصفات الممتنعة اّلتى ... الوجوب الذاتى المنتزع عن عين الذات.

 ترجمه
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ها را از واجب كه همه صفات ممتنعى كه براهين اّنى، آناز اين اشكال جواب داده شده است به اين

كند به نفى وجوب ذاتى كه )آن وجوب ذاتى( عين واجب الوجود بالذات هست، تعالى نفى مى

 گردند.برمى

 پس، همه آنها به حسب مصداق فرضى خود، يكى هستند، گرچه از نظر مفهوم با هم مختلفند.

گرچه مفهوماا  طور كه همه صفات ثبوتى واجب بالذات، مصداقاا عين واجب الوجود هستند،همان

متكثرند. پس، عدم انفكاك و جدايى بين اين صفات و سلوك برهانى از بعضى به بعض ديگر، از آن 

جهت هست كه مصداق فرضى )اين صفات ممتنعه( يكى هست، گرچه از نظر مفهوم، متالزم 

كه نشود به ايطور كه مطلب در صفات ثبوتى اين چنين است و از آن تعبير مىنمايند. همانمى

ء كه اقتضا و عليتى بين شىصفات ذاتى مانند وجوب ذاتى، بالذات و به اقتضاى ذات هست، در حالى

 و خودش وجود ندارد.

دليل بر وجود حق تعالى كه ُمبدع هستى است »و اين )تالزم بين صفات( معناى اين سخن است كه 

س، امتناِع ماهيت كه از طريق امتناع پ« باشدهمانا به نحوى از بيان كه شبيه برهان ِلّمى است، مى

 امكان بر واجب تعالى به او منتقل شديم او، و امتناع امكان هر دو به بطالن وجوب ذاتى كه

را )امتناع بطالن وجوب ذاتى را( در عرض وجوب ذاتى كه كنند. و عقل آنممتنع بر اوست رجوع مى

 شود، استحضار نموده است.از عين ذات انتزاع مى

 شرح

حاصل سخن اين است كه گرچه اين صفات ايجاباا و سلباا از نظر مفهوم، مختلف و متكثرند، اما از نظر 

گردند، صفات طور كه همه صفات ايجابى او به وجوب ذاتى او برمىمصداق يكى بيش نيستند. همان

صفِت بيگانه به  گردد. لذا در متن واقع، سلوك از يكسلبى و امتناعى او هم به بطالن ذاتى او برمى

 صفت ديگر وجود ندارد چون در مصداق، همه اين صفات جلوه يك حقيقت بيشتر نيست.

شود و بينيم كه در اين سنخ براهين از يك مالزم به مالزم ديگر انتقال پيدا مىبنابراين اگر مى

ميان دو  شود كهاى كه در آن گفته مىمالزمتى بين اين صفات ممتنع وجود دارد، ضرر به قاعده

شود؛ زيرا همه اين صفات مصداقاا يكى هستند. بنابراين، ممتنع بالذات مالزمتى وجود ندارد وارد نمى

سلوك و مالزمت ميان آنها به مالك خاصى است و آن مالك، وحدت مصداق آنهاست. وگرنه َصرف نظر 

متى صورت نخواهد گرفت. از اين مالك در هيچ كجا ميان دو ممتنع بالذات و يا دو واجب بالذات مالز

و وقتى وجوِب ذات و صفات ثابت شد در َعْرض ثبوت آنها امتناع فقدان ذات و صفات آن، ثابت خواهد 

 گشت.

رساند برهان لّمى نيست زيرا بيرون از حقيقت وجود قبالا گفتيم دليلى كه خداوند را به اثبات مى

لت به معلول، واجب تعالى به اثبات برسد. بلكه چيزى وجود ندارد تا علت براى آن شود و از سلوك از ع

كه خداوند ماهيت و اثبات واجب از طريق سلوك از يك مالزم به مالزم ديگر است فى المثل از اين
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شويم. سلوك از يك مالزم به مالزم ديگر مفاد برهان امكان و شريك ندارد به وجوب ذاتى او منتقل مى

 باشد.ورى شبيه برهان لّمى مىاّنى از قسم دوم است كه در يقين آ

 بنابراين اگر واجب تعالى ماهيت يا امكان داشته باشد اين به بطالن وجوب ذاتى او

باشد و مصداق اين نوع صفات رو اين نوع صفات بر او ممتنع به امتناع ذاتى مىشود از اينمنتهى مى

 وجود واجب تعالى هست.

 اقى آنها، در الهّيات بمعنى االخص خواهد آمد.شرح بيشتر تكثر مفهومى صفات و وحدت مصد

 اى ميان ممتنع ذاتى و ممكن نيستمالزمه

 متن

 واعلم أّنه كما تمتنع المالزمة ... وفيه نفى المالزمة، هذا خلف.

 ترجمه

طور كه ميان دو ممتنع بالذات، مالزمه وجود ندارد استلزامى ميان يك ممكن ذاتى و يك بدان، همان

كه در حالى -تى نيز وجود ندارد؛ زيرا جواز تحقق ملزوم ممكن، با امتناع ذاتى تحقِق الزمممتنع ذا

مستلزم تحقق ملزوم، بدون الزم هست، كه اين به معناى نفى  -مالزمه ميان آن دو فرض شده است

 مالزمه و خالف فرض است.

 شرح

باران كه امر ممكنى است و  اگر ممكن ذاتى مستلزم ممتنع ذاتى باشد مانند مالزمه ميان آمدن

اجتماع ضدين كه ممتنع بالذات است ممكن به حكم ممكن بودنش جايز الوقوع خواهد بود. حال اگر 

اش كه يك ممتنع ذاتى است واقع نشود، در حقيقت ميان آن دو از نظر وجود و او واقع شود و الزمه

شد، در شدن ملزوم بايستى الزم هم واقع مى اى نخواهد بود؛ زيرا با وجود مالزمه، با واقععدم، مالزمه

شود. كه اگر واقع شود آن، ممتنع بالذات نخواهد بود. و كه با وقوع ممكن، ممتنع هرگز واقع نمىحالى

اى در بين نبوده است. پس، فرض مالزمه، صحيح شود كه مالزمهچون مطلب چنين است معلوم مى

نع بالذات مانند اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين مالزمه گونه كه بين دو ممتنيست. بنابراين همان

 گردد بين يك ممكن و يك ممتنعبرقرار نمى

گردد زيرا مالزمه ميان آن دو، مستلزم فرِض تحقق ملزوم بدون تحقق ذاتى هم مالزمه برقرار نمى

 گردد.الزم است و در فرض تحقق ملزوم بدون الزم، فرض مالزمه منتفى مى

 م استلزام، ميان ممتنع ذاتى و ممكناشكال بر عد

 متن

 وقد ُأورَد عليه: بأّن عدم المعلول ... كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول األّول.

 ترجمه
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در  -باشدمستلزم عدم واجب بالذات مى -كه ممكن استدر حالى -ايراد شده كه عدِم معلوِل اول

 كه اين )عدم واجب( ممتنع بالذات است.حالى

طور كه عكس اين جايز است، مانند س، جايز است كه ممكن، مستلزم ممتنع بالذات باشد. همانپ -

 استلزام عدم واجب، عدم معلول خود را.

 شرح

كه معلوِل اول، تواند باشد اشكال شده است. و آن اينكه ممكن، مستلزم ممتنع بالذات نمىبر اين

باشد؛ زيرا مستلزم عدم واجب كه ممتنع ذاتى است مىوجوداا و عدماا امر ممكنى هست. حال، عدم او 

عدم معلول، مالزم عدم علت است. و اين براساس يك اصلى است كه در باب علت خواهد آمد: كه 

 شود.انفكاك علت و معلول محال است و با رفع يكى، ديگرى هم رفع مى

باشد و رفع واجب هست مىحال، رفع معلول كه امر ممكنى است مالزم رفع علت كه ممتنع بالذات 

تواند مستلزم ممتنِع ذاتى باشد پس چرا گفتيد ممكن، ذاتى، امتناع ذاتى دارد. بنابراين ممكن، مى

 تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد.نمى

 جواب اشكال

 متن

 ويدفعه: أّن المراد بالممكن هو الماهّية ... الوجودّى موضع اإلمكان الماهوّى.

 ترجمه

كه منظور از ممكن، ماهيِت متساوى الّنسبه به وجود و عدم است. و بديهى مندفع است به ايناشكال 

 -كه به حمل اولى براى ذات، ثابت است -است كه ارتباطى ذاتاا بين ماهيت و چيزى وراى ذات آن

 وجود ندارد. بنابراين ارتباطى بين ماهيت معلول اول و بين واجب بالذات وجود ندارد.

طور كه عدمش عقالا به عدم ود او به وجود واجب و وجوبش به وجوب او مرتبط است، همانآرى، وج

او و امتناعش به امتناع عدم او وابسته است. و هيچ يك از اين دو، ممكن به معناى متساوى الّنسبه به 

 وجود و عدم نيست.

ان در قلمرو وجود به معناى شمارند، اين به اين معناست كه امككه وجود ممكن را ممكن مىو اما اين

فقر و تعلق ذاتى وجوِد ماهيت به وجود علت اوست؛ نه به معناى استواى نسبت به وجود و عدم. پس، 

جاى امكان ماهوى مغالطه، اعمال گرديده در اين اشكال به سبب جايگزين كردن امكان وجودى به

 است.

 شرح

ت وجود ندارد مقصود از ممكن، ماهيت متساوى گوييم استلزامى ميان ممكن و ممتنع بالذاوقتى مى

گونه تعلق و الّنسبه به وجود و عدم هست، نه وجود او. و بديهى است ماهيت من حيث هى هى، هيچ

چيزى جز خودش « ماهية بما اّنها ماهية»يعنى  -وابستگى با چيزى ندارد؛ زيرا ماهيت به حمل اولى
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گر نيست. بنابراين، استلزامى هم با هيچ چيز نخواهد نيست. و با اين وصف، مرتبط با هيچ چيز دي

گونه داشت؛ از جمله با ممتنع بالذات، كه اگر داشته باشد محذور فوق پيش خواهد آمد. بنابراين همان

 كه ميان ماهيت معلول اول با ذات واجب تعالى هيچ استلزامى وجود ندارد

چنين استلزامى بين ماهيت الى تحقق دارد همبلكه استلزام ميان وجود معلول اول با وجود واجب تع

 يك امر ممكن با ممتنع ذاتى وجود ندارد.

نيست، بلكه « ماهية من حيث هى هى»اما آنچه در اشكال مطرح شده است مقصود از امكان، امكاِن 

امكان وجودى است كه به معناى فقر و تعلق ذاتى معلول به علت است. لذا در اشكال، فرض بر اين 

مستلزم ممتنع بالذات خواهد  -كه اين امر ممكنى است -كه اگر وجود معلول اول مرتفع شوداست 

 بود، كه اين استلزام صحيح و پذيرفته شده است.

گوييم كه متساوى الّنسبه به وجود و عدم باشد يعنى از كه ما از ممكنى سخن مىحاصل دفع اين

ايد كه امكان او به معناى فقر و تعلق ذاتى هماهيت ممكنه، و شما از ممكنى، سخن به ميان آورد

جا قبول داريم، شما اشكال را در ايم و در همانوجود اوست. در واقع ما ادعا را در جايى مطرح كرده

را قبول نداريم. امكان ماهوى نه به واجب و نه به ممتنع ايد كه ما هم مثل شما آنجاى ديگرى برده

وجودى كه به واجب مرتبط و عدم آن عقالا به عدم واجب وابسته وابستگى ندارد بر خالف امكان 

جاى امكان كه امكان وجودى را بهاست، بنابراين در اشكال يك مغالطه صورت گرفته است و آن اين

 اند.جاى امكان ماهوى نشاندهاند و حكم امكاِن وجودى را بهماهوى قرار داده

 نحوه وجوِد امكان و وجوب در خارج

 متن

 خاتمٌة: قد اّتضح من األبحاث الّسابقة ... وأّما االمتناع فهو أمر عدمّى.

 ترجمه

هاى قضايا هستند كه هيچ از مباحث سابق، روشن شد كه: وجوب و امكان و امتناع كيف نسبت

اى از يكى از اينها خالى نيست. و نيز روشن گشت كه وجوب و امكان دو امر وجودى هستند؛ به قضيه

 اند با خارج، مطابقت تام دارند.كه قضايايى كه موجه به يكى از اين جهات شدهآنخاطر 

 پس، آن دو )امكان و وجوب( در خارج به وجود موضوع خود موجودند، نه به وجود مستقل، لذا آن

روند، مانند وحدت و كثرت، حدوث و قدم و ساير دو از شئون وجودِى مطلق موجود به شمار مى

شود. به اين معنا كه اتصاف به اينها در خارج است و كه از آنها در فلسفه بحث مى معانى فلسفى

شوند اما هايى هستند كه به نام معقوالت ثانيه فلسفى ناميده مىعروضش در ذهن. و اينها همان

 امتناع، امر عدمى است.

 شرح
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رد كه ميان غير زيد و قيام يا بين قيام و زيد يك نسبتى وجود دا« زيد قائم باالمكان»گوييم وقتى مى

غير قيام و زيد، وجود ندارد. آن نسبت از يك َكيف مخصوصى به نام امكان برخوردار هست. پس، 

 جهات ثالثه، كيف نسبت قضايا هستند.

طور گانه دو تاى آن، كه وجوب و امكان باشند در خارج، وجود دارند. يعنى همانهاى سهاز اين نسبت

سبت قيام به زيد به نحو امكان هست در خارج هم قيام براى زيد، امر ممكنى كه در قضيه فوق ن

طور كه نسبت وجود براى الّله در اين قضيه همان «الّله موجود بالوجوب» گوييماست. يا وقتى مى

گانه بالوجوب هست در خارج هم موجوديت براى الّله بالوجوب هست. پس، اين دو جهت از جهات سه

 باشند؛ به خالف امتناع كه در خارج ما به ازاء ندارد.ى مىامر وجود

به اين طريق هست كه آنها  -طور كه قبالا گذشتهمان -اما نحوه وجودى بودن اين دو جهت در خارج

كه وجودى جدا و مستقل از موضوع خود داشته به وجوِد موضوع خود در خارج موجودند، نه اين

ماند كه عروض آنها در ظرف ذهن است ساير معقوالت ثانيه فلسفى مى باشند. حاِل اين دو مانند حاِل

باشد. اتصاف زيد به قيام به نحو امكان در ظرف خارج و اتصاف موصوفات آنها در ظرف خارج مى

چون حدوث و ِقَدم يا وحدت است، گرچه عروض امكان بر موضوع خود در ذهن هست، لذا اين دو هم

روند. شرح بيشتر اين به شمار مى -كه موضوع فلسفه هست -ود مطلقو كثرت از شئون وجودى موج

 مطلب در فصل اول از مرحله چهارم گذشت.

 باشدو امكاِن وجود به معناى فقر ذاتى آن مىوجوِب وجود به معناى شدت آن

 متن

 هذا كّله بالّنظر إلى اعتبار العقل ... شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه.

 ترجمه

جا مربوط به اين بود كه عقل، ماهيات و مفاهيم را به عنوان موضوع احكام اعتبار ه سخن تا اينهم

كه اصيل است، موضوع حقيقى احكام هست، كه وجود خارجى به جهت آنكند. اما به توجه به اين

 وجوب به معناى نهايت شدت وجود است كه مالزم با قيام او به ذات خود و استقاللش هست.

اى كه هيچ استقاللى جداى از او ندارد، باشد؛ به گونهكان به معناى فقر و تعلق او به غيرش مىو ام

طور كه ماهيات ممكنه چنين هستند. پس، اين دو )وجوب و امكان به معناى دوم( دو شأنى همان

 هستند كه قائم به وجود بوده و خارج از او نيستند.

 شرح

 امتناع به عنوان كيف نسبت بين قضايا معنا شدند.تا قبل از اين، وجوب و امكان و 

به عبارت ديگر اين مفهوم بود كه يا واجب بود يا ممكن يا ممتنع، اما به اعتبار ديگر، وجوب و امكان 

 معانى خاصى هستند كه متعلق به وجود هستند، نه متعلق به ماهيت.
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ه معناى فقر وجودى خواهند بود. در اين صورت مفهوم وجوب به معنى شدت وجود، و مفهوم امكان ب

به اين معنا اين دو، خارج از وجود نيستند و هيچ ربطى به ماهيت ندارند، به خالف معناى اول كه 

 متعلق به ماهيت بود نه وجود.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . چرا عقل، قادر بر تعقل ممتنع بالذات نيست؟1

بالذات است ال محاله خود ممتنع است، يعنى چه؟ براى آن، گوييم: آنچه مستلزم ممتنع كه مى. اين2

 مثال كتاب را توضيح دهيد؟

 گردد؟. چرا بين دو ممتنع بالذات استلزام برقرار نمى3

 اى برقرار است؟. بين دو واجب فرضى چه رابطه4

. مطلب غلطى كه نزد عامه جدليين در مورد استلزام ميان دو ممتنع هست چيست، و چرا آن 5

 طلب باطل است؟م

گردد، در مورد صفات ممتنعه پروردگار گوييم بين دو ممتنع بالذات استلزام برقرار نمىكه مى. اين6

ديگر، چه مانند شريك يا ماهيت داشتن يا مركب بودن كه هم ممتنع بالذاتند و هم مستلزم يك

 گوييم؟مى

 چرا؟. استلزام ممتنع بالذات از سوى ممكن، جايز است يا محال، 7

 . آيا وحدت و كثرت و حدوث و قدم و ساير معانى فلسفى در خارج موجودند، يا معدومند؟8

. فرق ميان امكان و وجوب، وقتى كه متعلق به ماهيات و مفاهيم باشند يا متعلق به وجود باشند، 9

 چيست؟

 ماهيت و احكام آنمرحله پنجم

 

 «مشتمل بر هفت فصل»

 

 ةفى حّد ذاتها ال موجودة وال الموجودةفى أّن الماهّيالفصل األّول

 

 ماهيت، نه عين وجود است و نه عين عدم

 متن

 ، َلّما ... إّما موجودة وإّما ال موجودة.«ما يقال فى جواب ما هو»الماهّية وهى 

 ترجمه

چون از حيث ذات خود امتناع ندارد  -شودو آن چيزى است كه در پاسخ از )ماهو( گفته مى -ماهيت

كه موجود است يا معدوم. بدين معنا كه هيچ يك از وجود و عدم مأخوذ در ذات تصف شود به اينكه م
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ماهيت نيست، بدين صورت كه عين او يا جزء او باشد؛ گرچه ماهيت به حسب واقع و نفس االمر به 

 باشد.يكى از اين دو به نحو اتصاف به صفتى كه خارج از ذات او است، متصف مى

گر، ماهيت به حسب حمل اّولى نه موجود است و نه ال موجود؛ گرچه به حسب حمل و به عبارت دي

 شايع، يا موجود است يا ال موجود.

 شرح

پاسِخ سؤال چيزى جز ماهيت نيست.  «اإلنسان ما هو؟» شود كهوقتى از چيزى مثالا انسان سؤال مى

 به ميان« ماهو»يعنى جنس و فصل قريب را در پاسخ از سؤاِل 

گوييم ماهيت فى نفسه با قطع نظر از هر چيز ديگر و به عبارت ديگر به حمل آوريم، اكنون مىمى

، نه وجود، عين و جزء اوست و نه عدم، عين و جزء اوست؛ زيرا «الماهّيه بما أّنها ماهّية» اولى، يعنى

ه عين او يا جزء اگر يكى از آن دو، عين يا جزء ماهيت باشند محال است كه ماهيت بتواند از چيزى ك

ء از خودش پيش اوست جدا شود و مقابِل آن عين و يا جزئش گردد، چون در اين صورت، انفكاك شى

 آيد.مى

آرى، ماهيتى كه به حمل اولى و با عنايت به ذات او نه موجود است و نه الموجود در ظرف نفس االمر 

شود و موجود رج يا وجود بر او عارض مىو واقع، خارج از اتصاف به يكى از اين دو نيست، زيرا در خا

شود و معدوم. و به عبارت فنى، به حمل شايع يا موجود است يا معدوم، اما است، يا عدم عارض مى

 ظرف خارج چيزى غير از مرتبه ماهيت است.

 توجيه اشكال مقّدر

 متن

 ّيد.اّن ارتفاع ... أى رفع المقّيد دون الّرفع المق»وهذا هو المراد بقولهم: 

 ترجمه

گوييم )ماهيت فى حد ذاتها نه موجود است و نه ال موجود( همان مراِد قول حكماست كه كه مىو اين

گويند: ارتفاع وجود و عدم از ماهيت من حيث هى ارتفاع نقيضين از مرتبه ماهيت است و اين مى

رف واقعيت است، با تمام )ارتفاع نقيضين از مرتبه( محال نيست؛ آنچه محال است ارتفاع نقيضين از ظ

 مراتبى كه دارد.

منظور حكما از اين سخن )جواز ارتفاع نقيضين از مرتبه( اين است كه نقيض وجودى كه ملحوظ در 

حد »باشد. يعنى حد ذات هست، عدم در حد ذات نيست، بلكه )نقيض او( عدِم وجود در حد ذات مى

عدم. يعنى )نقيض وجوِد در مرتبه ماهيت( رفع كه مرتبه ماهيت است قيد براى وجود باشد نه « ذات

 باشد )يعنى رفع همين وجود( نه الّرفع المقّيد )عدم در مرتبه ماهيت(.المقيد مى

 شرح

 در فقره پيشين روشن شد كه مرتبه ذات ماهيت چيزى غير از وجود و عدم هست.
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ر مرتبه ذات ماهوِى خود نه توان از مرتبه ماهيت، وجود و عدم را سلب كرد و گفت: ماهيت دلذا مى

شود وجود و عدم بر او عارض موجود است و نه معدوم، و اگر در ظرِف واقعيت، موجود يا معدوم مى

 شود و خارج از ذات اوست.مى

گويند: رفع وجود و عدم از مرتبه ماهيت از باب ارتفاع نقيضين است و ارتفاع اما در اين فقره ابتدا مى

ماهيت، جايز است. ممكن است كه به نحو مقدر سؤالى پيش آيد كه: محال  نقيضين از مرتبه ذاِت

جا ارتفاع نقيضين، جايز پذيرد. چطور در اينبودن ارتفاع نقيضين يك حكم عقلى است و استثنا نمى

 شمرده شده است؟ آيا در قواعد عقلى تخصيص راه دارد؟

شين در خالل مطالب ديگر بيان كردند. و آن دهند كه هر دو را در فقره پيبه اين سؤال، دو جواب مى

جا يك معناى خاصى است و به معنايى كه در موارد ديگر كه مقصود از ارتفاع نقيضين در ايناين

باشد. و آن عبارت از اين است كه وجود و عدم، هيچ كدام عين يا جزء ماهيت متعارف هست، نمى

ه ماهيت از سنخ ارتفاع نقيضين نيست. و به قول نيستند. نفى عينيت و جزئيت وجود و عدم از مرتب

مسئله اساساا از باب ارتفاع دو امر نقيض نيست تا سؤال شود كه آيا تخصيصى  اسفار صدرالمتألهين در

 در اين قاعده عقلى رخ داده است، پس مسئله تخصصاا از اين باب، خارج است نه تخصيصاا.

كه ما وجود گويند: اينكنند و مىدر اين فقره مطرح مى رادهند كه آنجواب ديگرى از اين مسئله مى

ماهيت من »گوييم شأن اين دو، غير از شأن دانيم و مىو عدم را از مرتبه ماهيت، مرتفع و منتفى مى

 -غير از شأن سواد وال سواد هست« جسم، بما اّنه جسّم»طور كه شأن همان -هست« حيث هى هى

ا نكرده است، تا ارتفاع آن از باب ارتفاع نقيضين باشد؛ زيرا نقيِض جا اصالا نقيضين تحقق پيداين

 شود( عدِم در مرتبه ماهيت )كه از او سلبوجوِد در مرتبه ماهيت )كه از ماهيت سلب و رفع مى

شود( نيست. تا ارتفاع اين دو، اين سؤال را مطرح كند كه چگونه در محال بودن ارتفاع و رفع مى

 رخ داده است. بلكه نقيِض وجوِد در مرتبه ماهيت، الوجوِد در مرتبه ماهيت است.نقيضين، استثنايى 

و به عبارت ديگر اگر بخواهيم يك چيز را به نقيض خودش تبديل كنيم بايد او را با تمام قيودى كه 

. و نقيض وجود در مرتبه ذات، ال وجود در «ء رفعهنقيض كّل شى» برايش حاصل است برداريم؛ زيرا

هست. « المقّيد»رفع « المقّيد»باشد، نه عدم در آن مرتبه. و به عبارت فنى نقيض ه ذات مىمرتب

كند. اما اگر عدم را مقيد به يعنى همان چيزى كه مقيد است اگر او را برداريم نقيض، تحقق پيدا مى

كرده است. قيد مرتبه كرده و آن را برداريم، اين نقيِض وجود در مرتبه نيست و نقيض، تحقق پيدا ن

. كه همان عدم مقيد به مرتبه است نقيض وجود مقيد به مرتبه «الّرفع المقّيد» فرمايد:لذا مؤلف مى

 باشد.نمى

دانيم، يعنى وجود را از مرتبه ماهيت رفع كه آنچه ما او را از مرتبه ماهيت، مرتفع مىنتيجه اين

ديگر نيستند، تا اشكال اين دو، نقيض يك -مداريطور كه عدم را از مرتبه ماهيت بر مىهمان -كنيممى

 شود كه چطور ارتفاع دو نقيض، جايز شمرده شده است.
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دهند نقيض بودن )وجود و عدم در مرتبه ماهيت( را ناصحيح بنابراين، جواب دومى كه از اشكال مى

 دانند.مى

هر به نگاه سطحى نقيض و جواب اولى كه از اشكال در فقره قبلى دادند ارتفاع چيزى را كه على الظا

گويند: مراد از ارتفاع اين دو از مرتبه ماهيت، سلب عينيت و جزئيت نمايند و مىنمايد، توجيه مىمى

كه از يك مضاف و يك مضاف اليه تشكيل  -اينها از مرتبه ماهيت است. بنابراين، كلمه ارتفاع نقيضين

جا كند. اينوم در محل بحث صدق نمىمطابق با جواب اول توجيه، و مطابق جواب د -يافته است

گويند: بهتر است ما نحن فيه را از باب ارتفاع نقيضين به كند، كه مىمعنا پيدا مى صدرالمتألهين كالم

 شمار نياوريم.

مطابق  «ليست الماهيه من حيث هى بموجودة وال بمعدومة» بنابراين رفع وجود و عدم در جمله

ضين نيست چون مقصود آن است كه وجود و عدم عين و يا جزء ماهيت جواب اول از باب ارتفاع نقي

اند نيستند و مطابق جواب دوم وجود و عدم مقيد به مرتبه ماهيت كه در جمله فوق رفع گرديده

نقيض يك ديگر نيستند بلكه نقيض وجود در مرتبه ماهيت ال وجود در مرتبه ماهيت است نه عدم در 

 باشد.د از جمله فوق مىگونه كه مستفاآن مرتبه آن

 متن

 «إذا ُسئل عن الماهّية ... والعدم غير مأخوذ فى حّد ذات الماهّية.»ولذا قالوا: 

 ترجمه

لذا )يعنى از آن جهت كه نقيض وجود در مرتبه ماهيت، عدم در مرتبه ماهيت نيست، بلكه ال وجود 

ات ماهيت سؤال شود، )جهت ساختار اند: اگر از طرفين نقيض درباره ذدر مرتبه ماهيت است.( گفته

نقيض( الزم است با تقديم ادات سلب بر حيثيت، به سلب طرفين )از مرتبه ماهيت( پاسخ داده شود، 

شود كه آيا كه )تقديم سلب( سلب المقّيد را افاده كند، نه السلب المقّيد را. پس، وقتى سؤال مىتا اين

جواب آن است كه بگوييم: نه ماهيت من حيث  ماهيت من حيث هى موجود است يا موجود نيست،

هى موجود است و نه الموجود. تا )اين جواب با توجه به تقديم سلب( افاده كند كه هيچ يك از وجود 

 و عدم، در ذات ماهيت مأخوذ نيستند.

 شرح

در فقره قبلى گفته شد كه نقيِض وجوِد در مرتبه ماهيت، عدِم در مرتبه ماهيت نيست. به عبارت 

باشد، بلكه ديگر نقيض المقّيد )كه وجود در مرتبه است( الّرفع المقّيد )كه عدم در مرتبه است( نمى

 باشد.نقيض المقّيد، رفع المقّيد )كه رفع همان وجود در مرتبه باشد( مى

 فرمايند: به همين سبب است كه اگر كسى از دو طرفاكنون مؤلف در اين فقره مى

آيا ماهيت من حيث هى موجود است يا الموجود )يعنى آيا وجود يا عدم، نقيض سؤال نمود و گفت: 

كه از دو طرف كه جواب، مطابق سؤال باشد و به جهت آنعين يا جزء ماهيت هستند يا نه( براى آن
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نقيض، سخن به ميان آمده است و براى تحقق ساختار نقيض، بايد ادات سلب را بر حيثيت )يعنى 

آيد كه همان قيد ِمن حيث هى هى باشد( مقدم داشت و چنين پاسخ مىقيدى كه پسوند ماهيت 

 «.ليست الماهّية من حيث هى بموجودة وال ال موجودة» داد:

الماهّية من حيث هى هى » و اگر ادات سلب از قيد حيثيت، مؤخر شود و در پاسخ گفته شود كه

جزء محمول شده و قضيه  شود كه ادات سلبچنين توّهم مى «ليست بموجودة وال ال موجودة

شود كه ماهيت عبارت صورت معدوله درآمده است. و اگر اين توهم صحيح باشد مفاد قضيه اين مىبه

كه بالبداهة حيث ذاتِى ماهيت است از اين حيث ذاتى كه ليسيت وجود وال وجود هست، در حالى

باشد نفى وجود و عدم نمىليسيت وجود و يا عدم نيست يعنى اقتضاى ذات ماهيت عبارت از سلب و 

گونه كه نسبت به ايجاب وجود و عدم ال اقتضاست بلكه ماهيت نسبت به سلب، ال اقتضاست همان

 «الّرفع المقّيد» كه ادات سلب، مقيد به قيد هى هى شده، در واقع آنچه رخ داده استعالوه بر اين

بر موضوع مقدم  -يعنى ليس را -سلبكه رفع المقّيد حاصل شود بايستى ادات باشد و براى اينمى

چنان بر جاى خود باقى بماند و موجود و ال موجوِد مقيد به قيد مرتبه داريم، تا اطالق سلب هم

 ماهيت، به واسطه ليس كه سلب مطلق هست رفع گردد.

 يك از وجود و ال وجوِد مقيد به قيد مرتبه، عينبديهى است كه منظور سؤال كننده اين بود كه كدام

مرتبه ماهيت هست؟ جواب بايد صحيح و مطابق با سؤال باشد؛ يعنى وجود وال وجوِد مقيد به مرتبه، 

وضع يا به وسيله ليس رفع گردد. حال اگر ادات سلب يعنى ليس را مؤخر بياوريم به چنين هدفى 

ؤال و يابيم؛ زيرا با مقيد نمودن سلب از مقيد نمودن وجود والوجود كه هدف اصلى از سدست نمى

 حكم به ارتفاع آن در جواب

ايم. وآنچه به وسيله سلِب مقيد، رفع گرديده است وجود والوجود مطلق هست بازمانده و محروم شده

 باشد، نه وجود وال وجود مقيد به مرتبه ماهيت.مى

گويد گرچه رفع كند و مىبراى تقديم سلب مالك ديگرى را مطرح مى منظومه حكيم سبزوارى در

 -والوجود مقيد به قيد مرتبه ماهيت از ماهيت صحيح است اما رفع وجود والوجود به نحو مطلق وجود

باشد زيرا صحيح نمى -شود و خارج از ذات اوستكه شامل وجود و عدمى كه عارض بر ماهيت مى

ه رو تأخير سلب كشود از اينبداهتاا وجود و عدم به عنوان امر خارج از ماهيت بر ماهيت عارض مى

كه رفع آن به نحو مطلق درست باشد. پس عالوه بر آنمقتضى چنين الزمه غلطى است صحيح نمى

نيست جواب هم مطابق سؤال نخواهد بود؛ زيرا سؤال از وجود وال وجوِد در مرتبه بود و آنچه در سؤال 

با سؤال باشد. اگر مقيد شده بود وجود والوجود بود، نه چيز ديگر. پاسخ هم نفياا و اثباتاا بايد مطابق 

كه اينها در سؤال، مقيد به قيد گردند بايد مقيد به قيد مرتبه باشند، نه اينآن دو رفع يا وضع مى

شود ليس كه ادات سلب مرتبه باشند اما در جواب، مطلق منظور شوند و آنچه مقيد به قيد مرتبه مى

 است باشد.
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يابيم و از سلب فوق، بر سلب ُمحصل نيز دست مى بنابراين در تقديم سلب عالوه بر دستيابى به نكته

شويم. و آن را بيان نموديم ايمن مىمانيم. و بالّتبع از وقع در يك شبهه كه قبال آنعدول به دور مى

االنسان من حيث هو ليس بموجود وال » كه در تأخير سلب، ماهيت مانند انسان در جملهاين

كه ليسيِت وجود يا عدم، حيث ذاتى ماهيت د يا عدم. و اين، عبارت است از ليسيِت وجو«الموجود

كه مطلب چنين نيست. حيث ذاتى انسان حيوان و ناطق است، نه ليسيت انسان هست، در حالى

 وجود يا عدم.

مانيم و سلب ما به سلب لذا با تقديم سلب، از اين شبهه كه مفاد قضيه معدوله است مصون مى

 گردد.محصل بدل مى

 شود:كه در تقديم سلب بر قيد حيثيت، سه مطلب تأمين مىيننتيجه ا

فرمايند: كه اگر سلب، مؤخر باشد مى منظومه اى است كه حكيم سبزوارى درمطلب اول؛ همان نكته

مانند. و سلب وجود به نحو مطلق، حتى به عنوان امر عارض بر ناگزير وجود وال وجود، مطلق مى

شود وجود و عدم لكن با مقدم شدن ادات سلب آنچه مقيد مىماهيت، از ماهيت صحيح نيست. 

ولى سلب مطلق وجود و عدم از ماهيت  -باشد و سلِب وجود و عدِم مقيد بمرتبه، صحيح استمى

 صحيح نيست.

گردد؛ زيرا اگر در سؤال، پرسش از وجود وال مطلب دوم، در تقديم سلب، سؤال با جواب، مطابق مى

امى جواب صحيح و مطابق خواهد بود كه سلب، مقدم باشد. و در صورتى كه وجود در مرتبه بود هنگ

كه در سؤال، سلب مطلق بود. مؤلف در عبارت مؤخر باشد جواب ما سلب مقيد خواهد بود، در حالى

 دهد.كتاب اين مالك را مورد نظر قرار مى

سلِب عدول نجات  كه با تقديم سلب به سلب محصل دست يافته، خود را از شبههمطلب سوم اين

ايم و احتمال ايجاد اين توّهم را كه ذات انسان فى المثل عبارت است از ليسيت وجود يا عدم، كه داده

 ايم.مفاد سلب عدول است، منتفى كرده

 نفى ساير معانى متقابله از ماهيت

 متن

 ونظير الوجود والعدم فى خروجهما ... األربعة من حيث هى زوجاا وال فرداا.

 جمهتر

و ساير معانى متقابلى كه در حكم نقيضين هستند، در خروج خود از ذات ماهيت، نظير وجود و عدم 

اند. پس، ماهيت من حيث هى نه واحد است و نه كثير، نه كلى مانند. حتى لوازم ماهيت نيز چنينمى

نه زوج است و « هىاربعه من حيث »طور كه است و نه جزئى، و نه غير اينها از معانى متقابله، همان

 نه فرد.

 شرح
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آنچه درباره سلب وجود و عدم از مرتبه ذات ماهيت گفته شد درباره ساير معانى متقابل، مانند وحدت 

، غير از مرتبه سواد و ال «جسم بما اّنه جسم»طور كه مرتبه آيد. همانو كثرت، كلى و جزئى نيز مى

 باشد.و ساير معانى متقابل مى سواد هست، مرتبه ماهيت هم غير از وحدت و كثرت

كه لوازم حتى سخن در لوازم ماهيت نيزبه همين منوال است؛ يعنى مرتبه لوازم ماهيت به عنوان اين

اى دارد مرتبه« اربعه بما هى اربعه»ماهيت هستند، غير از مرتبه ملزومات خود هست. و ملزوم، مانند 

باشد. بله، اربعه به عنوان زم، غير از جايگاه ملزوم مىوراى مرتبه الزم خود، چون زوجيت. و جايگاه ال

 -نه به عنوان ملزوِم يك الزم -«اربعه بما أّنها اربعه»كه ملزوم يك الزمى هست زوج خواهد بود، اما اين

 اى غير از مرتبه خود نخواهد داشت.چيزى جز اربعه نخواهد بود و مرتبه

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 و عدم از مرتبه ماهيت به چه معناست؟. نفى وجود 1

 . آيا ارتفاع وجود و عدم از مرتبه ماهيت، تخصيصى در قاعده عدم جواز ارتفاع نقيضين است؟2

 توضيح دهيد؟

. چرا اگر از دو طرف نقيض ماهيت سؤال كردند كه آيا موجود است يا ال موجود، در جواب الزم 3

 است كه ادات سلب را مقدم بياوريم؟

 ا اربعه بما هى اربعة، زوج نيست؟. چر4

 فى اعتبارات الماهّيةالفصل الّثانى

 

 اعتبارات سه گانه ماهيت

 متن

 للماهّية بالّنسبة إلى ما يقارنها ... كونها مع خصوصّيات زيد فتصدق عليه.

 ترجمه

است از  اى دارد كه عبارتگانههر ماهيتى در مقايسه با خصوصياتى كه مقارن آن است اعتبارات سه

 شود.ء و بشرط ال وال بشرط. و تقسيم، در اين سه خالصه مىمالحظه او بشرط شى

 شود.شود، مالحظه مىكه ماهيت، مقارن با خصوصياتى كه به آن ملحق مىاما اول: اين

ء( بر مجموع )مصداق خود و ضمائمش( صدق خواهد در اين هنگام، آن )يعنى ماهيت بشرط شى

 انسان بشرط همراه بودن با خصوصيات زيد، كه بر زيد صادق خواهد بود.كرد، مانند ماهيت 

 شرح

گردد. قسم هر ماهيتى داراى سه اعتبار هست و به لحاظ هر اعتبار، حكم خاصى بر آن مترتب مى

شود. در اين صورت او بر اول، مالحظه ماهيت است با انضمام به خصوصياتى كه به آن ملحق مى

 واهد بود و از انطباق بر سايرمصداق خاصى منطبق خ
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ء ناميده مصاديق امتناع خواهد داشت. مالحظه ماهيت با انضمام خصوصياتش ماهيت بشرط شى

كه با خصوصيات زيد مالحظه شود در اين صورت آن ماهيت شود. مانند ماهيت انسان بشرط آنمى

 واهد داشت.فقط بر زيد منطبق خواهد بود و از صدق و انطباق بر ديگرى امتناع خ

 اعتبار بشرط ال

 متن

 وأّما الّثانى: فأن تؤَخَذ وحَدها، وهذا ... للمقارن المفروض غير محمولٍة عليه.

 ترجمه

كه نظر را به ذات كه ماهيت به تنهايى مالحظه شود. و اين خود، دوگونه است: يكى اينقسم دوم اين

اد از ماهيت بشرط ال در مباحث ماهيت همين ماهيت با قطع نظر از هر چيز ديگر، محدود كنيم. و مر

 است.

اى كه هر مقارنى را كه همراه آن است زايد بر ماهيت را تنها مالحظه كنيم به گونهكه آنديگر اين

را در ماهيت داخل نبينيم. در اين هنگام، ماهيت موضوع مقارنات فرضى خود هست و بر دانسته، آن

 شود.آنها حمل نمى

 شرح

كه به تنهايى مالحظه شود: يكى اينماهيِت بشرط ال است اين خود به دو قسم، تقسيم مى قسم دوم،

شود و از هر مقارنى قطع نظر گردد و عنايت فقط و فقط به ذات ماهيت باشد، نه هيچ چيز ديگر. مراد 

كه ماهيت انسان را با قطع نظر از از ماهيت بشرط ال در مباحث ماهيت همين است. مانند آن

صوصياتى كه همراه اوست مورد لحاظ قرار دهيم و به عبارت ديگر التفات ما به طبيعت انسان باشد خ

كه او مرد است يا زن، كوتاه است يا بلند، الغر است يا فربه، سفيد است يا سياه و با قطع نظر از اين

 مانند آن.

 مقارنى اى كه اگرشود، لكن به گونهدر قسم ديگر باز ماهيت تنها مالحظه مى

گردد. در اين قسم آنچه موضوع مقارنات همراه آن است زايد بر آن و بيرون از حريم آن محسوب مى

 شود.است خود ماهيت است، لكن چون ماهيت بشرط ال لحاظ شده است بر مقارناتش حمل نمى

د، اما شوفرق اين دو قسم اين است كه در قسم اول از هر چه غير از ذات ماهيت است قطع نظر مى

شود لكن آنها به عنوان امور زايد و مغاير با ماهيت، طور كلى قطع نظر نمىدر قسم دوم، از مقارنات به

 گردد.ماند و بشرط ال اعتبار مىگردند؛ طبعاا ماهيت تنها مىمالحظه مى

گر اند به حيوان در ضمن انسان، كه اين ماهيت جنسى، مقارن با جزء ديبراى قسم دوم مثال آورده

اى از حيوان كه نطق باشد هست، لكن چون بشرط ال لحاظ گرديده قابل حمل بر انسان كه مجموعه

 طور كه بر مقارن خود، يعنى ناطق، قابل حمل نيست.باشد. همانو ناطق و ديگر مقارنات هست نمى

 ماهيت ال بشرط
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 متن

 إثباٍت. وأّما الّثالث: فأن ال ُيشتَرط معها ... من غير تقييد بنفٍى أو

 ترجمه

را كه ماهيت را به شرط مقارنت يا عدم مقارنت با چيز ديگر، لحاظ نكنيم، بلكه آنقسم سوم اين

 مطلق و رها از هرگونه تقيد به نفى يا اثبات، در نظر بگيريم.

 شرح

يعنى  -وقتى ماهيت، نه به شرط مقارنت با ضمايم و نه بشرط عدم مقارنتش با ضمايم مالحظه گرديد

طلق و رها منظور شد، و با قيِد بودن با چيزهاى ديگر كه قيد اثباتى است يا نبودن با چيزهاى ديگر م

 ماهيت البشرط خواهد بود. -كه قيد سلبى است، مالحظه نگرديد

 ماهيت مخلوطه، مجرده، مطلقه

 متن

 لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة.« ... مخلوطةا»ء وتسّمى الماهّية بشرط شى

 جمهتر

شود. و مقسِم ء، ماهيِت مخلوطة وبشرط ال، مجرده وال بشرط، مطلقه ناميده مىماهيت بشرط شى

گانه، ماهيت است. و آن همان كلى طبيعى است كه به نام ال بشرط َمقسمى ناميده اقسامه سه

د شود. ال بشرط َمقسمى همانند مخلوطه به دليل وجود بعض اقسامش در خارج، در خارج موجومى

 است.

 شرح

از آن نظر كه َمقسم با ِقسم، متحد است اگر ِقسم در ظرفى يافت شد َمقسم هم به وجود قسم در 

همان ظرف، يافت خواهد شد. اگر اسم يا فعل يا حرف در جايى تحقق يافت با تحقق هر يك از اين 

را با تحقق جا هم مطلب چنين است؛ زياقسام، َمقسم كه كلمه باشد متحقق خواهد شد. در اين

ماهيت مخلوطه كه همان ماهيت منّضم به ضمايم هست، مقسم كه ماهيت ال بشرط هست تحقق 

را گويند چون آن عبارت است از نفس طبيعت و ماهيت و اگر آنيابد. َمقسم را كلى طبيعى مىمى

 نامند مقصود سعه و شمول آن ماهيت و طبيعت است.كلى مى

 كيفيت تحقق كلى طبيعى

 متن

 كما سيأتى. -والموجود من الكلى فى كّل فرد ... واحدة موجودة فى الّذهن

 ترجمه

 كلى طبيعى )ال بشرط َمقسمى( در هر فردى كه موجود است از نظر عدد، غير از آن چيزى است
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آيد كه واحد، كه در فرد ديگر موجود شده است. و اگر آن در افراد خارجى، واحد بالعدد باشد الزم مى

آيد كه واحد، متصف به صفات متقابل باشد، كه اين هم باشد؛ كه اين محال است. و الزم مى كثير

نسبت ماهيت به افراد خود، مانند نسبت پدران بسيار به »گويند: محال است. و منظور حكما كه مى

خارج  همين است. پس، ماهيت در«. ماند، نه مانند نسبت يك پدر به فرزندان بسيارفرزندان بسيار مى

 -به كثرت افرادش كثير است. بله، ماهيت به وصف كليت و اشتراك، واحد بوده در ذهن موجود است

 .-زودى خواهد آمدكه بهچنان

 شرح

ميان منطقيون اختالف است كه آيا كلى طبيعى كه همان ماهيت است، در خارج هست يا نه؟ در 

 فقره پيشين گفتيم كه آرى، در خارج موجود است.

كه آيا ماهيت در كه معلوم شد ماهيت در خارج هست، اختالف ديگرى مطرح است. و آن اين اكنون

خارج، واحد بالعدد است، يا از نظر عدد كثير است. اين همان اختالف معروف ميان شيخ الّرئيس و 

 َرُجل همدانى است كه او را در شهر همدان مالقات كرده بود و آن مرد معتقد بوده كه كلى طبيعى،

 واحد بالعدد است.

گويد: آنچه از ماهيت در خارج در ضمن فردى موجود است، اين از نظر مؤلف حكيم رحمه الله مى

عدد، غير از ماهيتى است كه در فرد ديگر موجود است و به عدد افراِد موجود در خارج، عدد ماهيت 

ست به عدد اين افراد، ماهيت متكثر است. مثالا از نوع بشر كه فى المثل پنج ميليارد فرد، موجود ا

 انسان در خارج موجود است.

 آيد كهاگر مطلب چنين نباشد و ماهيِت انساِن در خارج، واحد بالعدد باشد الزم مى

واحد، كثير باشد كه اين محال است؛ زيرا هيچ فردى از افراد انسان نيست كه تهى از طبيعت و 

ماهيت متحقق در ضمن اين افراد هم كثير است. از  ماهيت انسانى باشد. و چون افراد، كثيرند پس

آيد به صفات سوى ديگر چون افراد، صفات متقابل دارند اگر ماهيت، واحد بالعدد باشد الزم مى

 متقابل مانند خوبى و بدى متصف گردد، كه اين هم محال است.

 ست نه كثير.آرى، ماهيت به وصف كليت كه تمام افراد در آن مشتركند در ظرف ذهن، واحد ا

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . اعتبارات ماهيت را بشماريد؟1

 شود؟ توضيح دهيد؟. اعتبار بشرط ال، به چند قسم تقسيم مى2

 . َمقَسم اعتباراِت ماهيت چيست؟3

 را بيان كنيد؟. آيا كلى طبيعى در خارج، موجود هست يا نه؟ دليل آن4

 ماند، چيست؟طبيعى به افرادش مانند نسبت آبا و أبنا مى گوييم: نسبت كلىكه مى. معناى اين5

 فى الكّلّى والجزئىالفصل الّثالث
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 كلى و جزئى

 متن

 ال ريَب َأّن الماهّية الكثيرة األفراد ... والّشخصّية من لوازم الوجود الخارجّى.

 ترجمه

شود. بدين و بر آن حمل مى شك، ماهيتى كه افراد كثير دارد بر هر يك از افراد خود، صادق استبى

معنا كه ماهيتى كه در ذهن هست هرگاه فردى از افراد آن در ذهن وارد شود و خود را بر ماهيت 

عرضه كند، با آن متحد خواهد بود و آن ماهيت، عين همان فرد خواهد بود. و اين خصوصيت، همان 

راد در ماهيت هست. پس، عقل امتناع ايم. و اين همان اشتراك افچيزى است كه ما آن را كليت ناميده

ندارد كه صدق ماهيت فى نفسه بر كثيرين را تجويز كند؛ خواه در خارج، صاحب افراد بسيار باشد يا 

 نباشد.

شود؛ زيرا وجود عينى برابر با پس، كليت خاصه ذهنى است كه در ذهن بر ماهيت عارض مى

كليت از لوازم وجود ذهنى ماهيت هست، شخصيت )و تعين( و مانع از اشتراك است. بنابراين، 

 طور كه جزئيت و شخصيت از لوازم وجوِد خارجى آن است.همان

 شرح

تواند بر هر يك از آنها منطبق شود و ماهيتى كه در ذهن، استعداد انطباق با افراد فراوان را دارد و مى

كه افراد آن ت؛ اعم از آنبر آنها حمل گردد، از ويژگى خاصى به نام كليت و اشتراك برخوردار اس

ماهيت، بالفعل در خارج باشد مانند انسان كه در خارج داراى افراد كثير است يا داراى افراد كثير 

 نباشد مانند ماهيت مجردات كه نوع آنها منحصر در فرد واحد است.

 شود؛ زيرا موجود خارجى، مالزم باكليت، خصوصيتى است كه فقط در ذهن بر ماهيت عارض مى

شود مشخص و تواند كلى باشد هر چه موجود مىتشخص و جزئيت است و هيچ موجود خارجى نمى

ماهيت كلى فقط در ذهن موجود است و در آن قابل انطباق بر كثيرين است گرچه  -متعين است

 ء است.گونه كه جزئيت از لوازم وجود خارجى شىبالفعل افراد كثير آن در خارج موجود نباشد همان

 كه كليت به جهت ضعِف ادراِك قّوه عاقله استرى نادرست از كليت مبنى بر اينتفسي

 متن

 «.إّن الكّلّية والجزئّية ... الّدراهم المختلفة وليس إاّل واحدا منها»فما قيل: 

 ترجمه

گفته شده است كه كليت و جزئيت به نحوه ادراك ما بستگى دارد. به اين معنا كه قّوه حس ما به 

كند به طورى كه آنها از غير خود متمايز گشته، ادراِك كامل خود، وصول كامل به اشياء پيدا مى جهِت

 يابند.تشخص مى
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 اما عقل به جهت ضعف و ناتوانى در ادراك، از اشياء وصول سطحى دارد و يافته او بين امور

دور رؤيت شده به نحو  پذيرد. و مانند شبحى كه ازمختلف، مردد است. لذا انطباق بر كثيرين را مى

اند و يا چيزى را نصب نمودهكه زيد است يا عمرو، يا چوبى كه آنكامل، قابل تمّيز نيست و در اين

كه جز يكى از محتمالت واقعيت ندارد. و يا مانند درهمى كه ديگر، محل ترديد است؛ در حالى

 كه يكى از آنها پيش نيست.حالىباشد، در هايش( ساييده شده و بين دراهم مختلف مردد مى)نوشته

 شرح

گفتيم كليت مربوط به وجود ذهنى ماهيت و جزئيت مربوط به وجود خارجى آن است. بر اين مطلب 

اشكال شده است كه: كليت و جزئيت مربوط به نحوه وجود ماهيت نيست، بلكه مربوط به نحوه ادراك 

يم به دليل توانايى قواى حسى، ادراك به نحو ماست. اگر ما چيزى را توّسط قواى حاّسه خود ادراك كن

كند. اما اگر ادراك توسط قّوه رو، قبول انطباق بر چيز ديگر نمىگيرد. و از اينتام و كامل صورت مى

 باشد.اش، ادراك ما مبهم و قابل انطباق بر كثيرين مىعقل صورت گيرد به دليل ضعف و ناتوانى

آيد: بيند. درباره او احتماالت گوناگونى پديد مىرا از دور مىنآورند به شبحى كه انسان آمثال مى

كه حقيقتاا در خارج يكى از اين شايد كه او زيد يا عمرو يا يك تابلو يا يك قطعه چوب باشد، در حالى

 احتماالت بيش نيست.

آيد ورتى در مىهاى آن از بين برود. اين سكه، به صاى بر اثِر تماس با دسِت انسان، نوشتهيا اگر سكه

 كه فى الواقع يكى از آنها بيش نيست.رود، در حالىكه احتماالت مختلف در آن مى

كند و وصول روشن از آن ندارد، ُمدَرك آن كلى است بنابراين، چون قوه عاقله اشياء را ضعيف درك مى

، ادراك او روشن و قابل انطباق بر اشياى فراوان هست، اما اگر با چشم خود از نزديك شخصى را ديد

 شود.است و بر كثيرين منطبق نمى

كه كليت و جزئيت مربوط به ادراك ماست، نه وجوِد ماهيتى كه اگر در ذهن باشد حاصل سخن اين

 كلى است و اگر در خارج باشد جزئى است.

 نقد ديدگاه فوق

 متن

 فاسٌد، إذ لو كان األمر كذلك ... والجزئّية لوجودها الخارجّى.

 ترجمه

)اين تفسير( صحيح نيست؛ زيرا اگر مطلب چنين باشد مصداق ماهيت در واقع، منحصر در يك فرد 

هر »و « هر ممكنى را علتى است»شود. )و ثانياا( قضاياى كليه همه كاذب خواهند بود، مانند مى

درست كه بالضروره چنين چيزى در حالى«. يابدهر كثيرى از آحاد تأليف مى»و « اى زوج هستاربعه

 نيست.
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پس، حق آن است كه كليت و جزئيت الزمه وجود ماهيات هستند؛ كليت الزمه وجود ذهنى و 

 جزئيت، الزمه وجود خارجى آن است.

 شرح

نه  -كه اگر كليت و جزئيت به نحوه ادراك ما مربوط استدو اشكال بر تفسير فوق وجود دارد: يكى اين

بيش از يك فرد داشته باشد. و اين تصور عقلى ماست  گاه نبايستىپس ماهيت هيچ -به خود ماهيت

كه چنين نيست. ماهيت، افراد كثير يابد كه مبهم و طبعاا كلى است. در حالىكه از ماهيت، ادراكى مى

 تواند داشته باشد.دارد يا مى

ارد. كه ما ديگر قضاياى كلى داشته باشيم؛ زيرا براساس ادعاى فوق ماهيت، يك فرد داشكال دوم اين

كه كه ساختار قضيه كلى براساس آن است كه براى ماهيت، افراد كثير فرض شود، مانند ايندر حالى

شود كه كليت، جا روشن مىاز اين«. اى زوج استهر اربعه»و « براى هر ممكنى علتى است»بگوييم: 

ليِت مفاهيم الزمه وجود ذهنى ماهيات و جزئيت، الزمه وجود خارجى آن است. و چنين نيست كه ك

 كلى به جهت ضعف قّوه عاقله است.

 كه كليت، الزمه وجود ذهنى ماهيات استاشكال بر اين

 متن

 «إّن الماهّية الموجودة ... الموجودة فى ذهنه باألمس، وهكذا.»وكذا ما قيل: 

 ترجمه

ج؛ شود كه ماهيت موجوده در ذهن، جزئى و شخصى است، مانند ماهيت موجود در خاراشكال مى

زيرا كه موجود در ذهِن خاص و قائم به نفس جزئى است. پس، ماهيِت انسانِى موجود در ذهن زيد 

طور كه ماهّيت موجود در ذهن زيِد مثالا، غير از ماهيِت انسانِى موجود در ذهن عمرو است. همان

 امروز، غير از ماهيِت موجود در ذهن زيِد ديروز است. و هكذا.

 شرح

طور كه در خارج اگر موجود شد متشخص و جزئى يافت است كه ماهيت همان حاصل اشكال اين

كه قائم به ذهِن شخصِى جزئى است او هم متشخص و شود، در ذهن نيز اگر يافت شد به دليل آنمى

طور كه ماهيت موجود در ذهن زيد امروز، با ماهيِت موجود در ذهن زيد جزئى خواهد بود. همان

ِى جداگانه است. و يا ماهيِت موجود در ذهن زيد و عمرو دو ماهيت جزئى ديروز، دو ماهيت جزئ

 هستند.

باشد. بنابراين، ماهيت هميشه در ذهن هم مانند خارج جزئى است، نه جا مطلب از همين قرار مىهمه

 گوييد الزمه وجود ذهنى ماهيت، كليت است سخن درستى نيست.كه مىكلى. پس اين

 جواب از اشكال

 متن
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 اسٌد فإّن الماهّية المعقولة من الحيثّية ... الجهة ال تأبى الصدق على كثيرين.ف

 ترجمه

)اين اشكال( فاسد است؛ زيرا ماهيت معقوله از اين حيثيت يعنى از اين جهت كه قائم به نفِس جزئى 

رود. و از اين جهت كه كيف نفسانى و كمال نفس است، از جمله نعِت نفْس به شمار مى -است

موجودات خارجى است و از بحث ما خارج است. سخن ما در ماهيت موجود ذهنى است كه بر او آثار 

 خارجى، مترتب نشود. و ماهيت از اين جهت، امتناع از صدق بر كثيرين ندارد.

 شرح

كه اشكال فوق و جوابش شبيه اشكاالتى است كه در باب وجود ذهنى مطرح شده است: خالصه اين

شود، عنوان موجودى از موجوداتى كه قائم به نفس است و كمال او محسوب مىماهيت اگر به 

مالحظه گردد، طبعاا جزئى و متشخص خواهد بود. و از اين حيث، قابليت انطباق بر كثيرين را نخواهد 

كه بدين لحاظ، ذهن هم خود، خارج محسوب شده و آنچه كه به آن قائم است داشت. مضافاا به اين

 واهد بود.نيز خارجى خ

مالحظه كنيم به اين معنا كه التفاتى به وجود  «بما اّنها هى» اما به مالك ديگر، يعنى اگر ماهيت را

صورت آثار در خارج بر او مترتب نخواهد بود و از اين شخصى او نداشته باشيم كلى خواهد بود در اين

ه حمل اولى و جزئيِت آن، به جهت قابل صدق بر كثيرين خواهد بود. به عبارت ديگر، كليِت آن، ب

 باشد.حمل شايع مى

 اقسام تمايز

 متن

 ثّم إّن األشياء المشتركة فى معنى كّلّى ... وإّنما الّتشكيك فى الوجود.

 ترجمه

 شوند:ديگر متمايز مىگانه از يكاشيايى كه با هم در يك معناى كلى اشتراك دارند به يكى از امور سه

ديگر متمايز در يك معناِى عرضِى خارج از ذات هست، پس به تمام الّذات از يكاگر اشتراك آن اشياء 

ديگر مشتركند. و اگر آنها در امر ذاتى شوند، مانند دو نوع از مقوالت عرضيه، كه در عرضيت با يكمى

ديگر مشترك باشند، حال اگر اشتراكشان در بعض ذات هست. ال محاله آن بعض، جنس خواهد با يك

به بعض ديگر كه فصل است تمّيز خواهند يافت؛ مانند انسان و فرس كه مشترك در حيوانيت  بود و

 يابند.هستند و به نطق و صهيل تمّيز مى

و اگر اشتراك آنها در تمام ذات باشد، پس تمايزشان در يك امر َعَرضى مفارق خواهد بود؛ زيرا اگر 

 اهد بود؛ چون الزمه نوع، الزمه جميع افراد است.َعَرض، َعَرض الزم باشد هيچ فردى از آن خالى نخو
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اند، كه آن تمايز به تمام و نقص و شدت و بعضى بر اقسام سه گانه فوق، قسم چهارمى را اضافه كرده

قبول تشكيك « ماهيت بما أّنها ماهيت»ضعف در خود طبيعت مشتركه است. و حق آن است كه 

 كند و تشكيك فقط در وجود، جارى است.نمى

 رحش

كه تمايز، به تمام ذات اند. قسم اول اينمشائيان براى مالك تمايز ميان دو ماهيت، سه قسم بيان كرده

باشد. در اين فرض طبعاا اشتراكشان به امرى بيرون از ذات خواهد بود؛ مانند تمايز دو مقوله َعَرضى 

مثالا يك خط يك مترى با رنگ  چون مقوله كم با مقوله كيف، كه هيچ قدر مشتركى ذاتاا با هم ندارند.

قرمز، صد در صد تمايز ذاتى دارند، چون يكى از مقوله كم است و ديگرى از مقوله كيف، لكن در 

يعنى مفهوم َعَرضيت كه از حاق ذات مقوالت عرضى گرفته  -شودمفهومى كه از اين دو انتزاع مى

 اشتراك دارند. -نامندىرا خارج محمول يا محمول بالصميمه مشود و در اصطالح، آنمى

طور كه همه ممكنات در امكان، كه برگرفته از حاق ذات آنهاست، مشتركند، مقوالت َعَرضى هم همان

 در مفهوم َعَرضيت كه برگرفته از صميم آنهاست اشتراك دارند.

بديهى است كه مفهوم عرضيت، جنس يا فصل براى مقوالت عرضى نيست، تا ذاتى آنها باشد. بلكه 

 -كه عرضى باب ايساغوجى است -مفهوم، َعَرضى آنهاست و به اصطالح منطق، ذاتى باب برهان اين

 باشد.مى

ديگر متمايز هستند. كه اشتراك در بعض ذات كه جنس باشد دارند. طبعاا در فصل از يكقسم دوم اين

 شوند.ديگر جدا مىمانند انسان و فرس كه به نطق و صهيل از يك

شتراك در تمام ذات دارند، مانند زيد و عمرو. لكن تمايز آنها در اعراض مفارق مانند كه اقسم سوم اين

باشد. گفتيم در اين قسم، تفاوت در اعراض مفارق كوتاهى يا بلندى، سياهى يا سفيدى و مانند آن مى

الِك فرِق هست، نه اعراض الزم؛ زيرا اگر َعَرض، َعَرض الزم باشد الزمه جميع افراد نوع خواهد بود و م

 ديگر نخواهد شد.افراد نوع از يك

اند كه تمايز تشكيكى نام دارد. و آن اشراقيون عالوه بر موارد فوق، تمايز چهارمى را نيز كشف كرده

ديگر متمايز كه افراد طبيعت واحد به تمام و نقص، شدت و ضعف و مانند آن از يكعبارت است از اين

ترين مراتب ترين درجات وجود هست و وجود هيوال كه ضعيفباشند. مانند وجود واجب كه شديد

 باشد. و بين اين دو، مراتب شديد و ضعيِف فراوانى وجود دارد.وجود مى

 فرمايند:كه آيا تشكيك در ماهيت راه دارد يا نه؟ اختالف است. مؤلف مىدر اين

ارى نيست. سهروردى بر حق آن است كه تشكيك فقط در وجود و مراتب آن راه دارد و در ماهيت، ج

خالف صدرالمتألهين و مؤلف رحمهما الله معتقد است كه تشكيك در ماهيت نيز جارى است بر اين 

 اى يك فرداساس با وقوِع حركت در هر ماهيت و مقوله
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كند كه از نظر نوعيت با فرد قبلى متفاوت نيست لكن با او از نظر درجات جديد از آن مقوله ظهور مى

ت، اما براساس نظر صدرالمتأّلهين و مؤلف چون تشكيك در ماهيت راه ندارد با وقوع متفاوت اس

كند كه از نظر نوعيت با فرد قبلى متفاوت است و اى فردى از آن مقوله ظهور مىحركت در هر مقوله

كه يك درجه و يك مرتبه از آن آيد نه آنبه عبارت ديگر هر فرد مقوله يك نوع مستقل به حساب مى

 اهيت تشكيكى باشد.م

 شود، نه چيز ديگرتشخص به وجود، حاصل مى

 متن

 .. إنتهىهذا كّله فى الكّلّية، وأّنها خاّصة ... اليفيض وجوده عن المبدأ األعلى

 ترجمه

 كه كليت، خاصه ذهنى براى ماهيت است.جا درباره كليت بود و اينهمه سخن تا اين

حق آن است كه آن به  -شودء است و شخصيت ناميده مىر شىكه همان امتناع شركت د -اما جزئيت

 اسفار كه فارابى چنين گفته و صدرالمتألهين از او تبعيت نموده، و درشود؛ چنانوجود، حاصل مى

 فرموده است:

به واسطه  -كه به معناى امتناع شركت به حسب مفهوم است -حق آن است كه تشخِص يك چيز

به حسب ذات خود، مانع از تصور اشتراك است. پس، تشخص بخش  چيزى غير از ماهيت است كه

كه معلم ثانى )فارابى( گفته چنان -شودء مىبه معناى چيزى كه مانع از اشتراك در آن شى -ءشى

 ء نيست؛ زيرا هر وجودى به نفس خويش، متشخص است.است، در حقيقت چيزى جز وجود آن شى

از جواز اشتراك در ماهيت آن امتناع ندارد؛ هرچند كه هزار  هرگاه از آن وجود، قطع نظر شود عقل

 ُمخصص به آن ضميمه شود. چون امتياز، غير از تشخص است؛ زيرا امتياز در مقايسه ماهيت با

مشاركات آن در يك امر عمومى است، ولى تشخص به اعتبار خود اوست، به طورى كه اگر فرض شود 

كه تشخص فى نفسه براى به مميز زايدى نخواهد داشت، با آنمشاركى براى او وجود ندارد احتياج 

آن حاصل است. و بعيد نيست كه تميز، موجب استعداد تشخص شود؛ زيرا تا نوِع مادِى فراگير، 

 گردد.تخصص استعداد براى يكى از افراِد نوع را نيابد وجود آن از مبدأ اعلى افاضه نمى

 شرح

نى است. آنچه از ماهيت در خارج، حاصل است جزئى است. خوانديم كه كليت، خاصيت ماهيت ذه

خواهيم بگوييم جزئيتى كه براى ماهيت در خارج هست از آِن خود او نيست، بلكه از آن حال مى

 وجود اوست. و در حقيقت، وجوِد هر موجود، مالزم با جزئيت و تشخص است.

كلى خواهد شد؛ گرچه همراه او صدها قيد اگر وجود را از هر ماهيتى كه وجود دارد برگيرند او فوراا 

ها تخصيصى وجود داشته باشد. مثالا اگر گفتيم اسِب سفيِد، قيد سفيد بودن، اسب را از ساير اسب

تواند هزاران مصداق داشته باشد. حال اگر قيد كند. ولى باز اسِب سفيد، كلى است و مىممتاز مى
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ِب سفيِد عربى، باز اين ماهيت كلى است و اسب سفيد عربى بودن را به آن اضافه كنيم و بگوييم اس

تواند هزاران مصداق داشته باشد. و به همين ترتيب هر چه عدد قيود را اضافه كنيم مفهوم و عربى مى

 ماند.يابد اما كليت آن محفوظ مىماهيت، تخصيص مى

از، جدا كردن يك مفهوم گويد: امتياز، غير از تشخص است. امتيو اين معناى همان عبارت است كه مى

يا ماهيت است در مقايسه با ساير چيزهايى كه با آن مشاركت دارند. سفيد بودن يا عربى بودن براى 

چنان به حاِل كلى كند. اما مفهوم همهايى كه سفيد يا عربى نيستند، جدا مىاسب آن را از ساير اسب

ماهيت نه در مقايسه با شركاى آن، بلكه ماند. اما تشخص كه همان جزئيت است براى خود، باقى مى

گردد. حتى اگر فرض شود كه ماهيت مشاركى ندارد تا به براى خود ماهيت فى نفسه حاصل مى

 مميزى احتياج داشته باشد باز به واسطه وجود، تشخص برايش حاصل است. ماهيت با

دهد اما ماهيت با دريافت يابد قابليت انطباق بر ديگرى را از دست مىتشخصى كه از سوى وجود مى

 دهد.امتياز قابليت انطباق بر افراد كثير را از دست نمى

كنند، زمينه افاضه البته بعيد نيست كه تميزها كه يكى پس از ديگرى دامنه ماهيت را محدود مى

شود؛ وجود كه عامل تشخص و جزئيت است را فراهم كنند. مثالا اسب به نحو كلى كه موجود نمى

تواند موجود شود، يعنى وجود از فى المثل سفيد بود، عربى بود، چه و چه بود آن وقت مى اسب اگر

نمايند و زمينه افاضه وجود را مبدأ اعلى به آن افاضه شود. پس، امتيازها دامنه ماهيت را محدود مى

 نمايند.كه عامل تشخص و جزئيت است، فراهم مى

 اقوال ديگر در باب تشخص

 متن

 ه: أّوال أّن األعراض المشّخصة ... أماراٌت للتشّخص ومن لوازمه.ويتبّين ب

 ترجمه

 شود كه:از مطالب گذشته روشن مى

عموم اعراض  -بنابر ظاهر كالم بعضى -انداى كه تشخص را به آنها نسبت دادهاوالا أعراض مشخصه

ظهار جمعى ديگر واْين هست. و بنابر ا هستند. و بنابر تصريح بعض ديگر خصوص وضع و متى

اند كه )عامل تشخص( ماده هست. )اما( همه طور جمعى ديگر گفتهخصوص زمان هست. و همين

 اينها امارات و لوازم تشخصند )نه خود تشخص(.

 شرح

 گانه باعث تشخص موضوعاتاند تمام اعراض يعنى مقوالت نهبرخى پنداشته

، ُبعد، َطعم، مكان و زمان خاصى داشت، خود هستند. مثالا يك جسم وقتى وزن خاصى داشت رنگ

 سازند.شمار ديگر جدا مىگردند و او را از اشياى بىاينها موجب تشخص و تعين او مى
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ديگر و همه به خارج( برخى ديگر از ميان مقوالت، به مقوله وضع )هيئت چگونگى نسبت اجزاء به يك

 اند.آيد( اكتفا كردهديد مىء به زمان و مكان پو متى و أين )هيئتى كه از نسبت شى

اند اند و گفتهبرخى ديگر زمان را و جمع ديگرى ماده موجود در جسم را عامل تشخص قلمداد كرده

دهد اين گيرد يا ماده خاصى را به خود اختصاص مىوقتى موجودى در ظرف زمان خاصى قرار مى

 دهند.زمان و ماده او را تشخص مى

هاى تشخص هستند. ه در اين جهت هست كه اينها از امارات و نشانهلكن همه اين اقوال چهارگان

تشخص واقعى از آن وجود است، نه هيچ چيز ديگر. لكن وقتى موجودى در ظرف زمانى و مكانى 

دهند كه خاص، وجود پيدا كرد، ناگزير همراه با مقوالت ديگر عرضى است. و اين مقوالت، شهادت مى

 است.آن چيز متشخصاا موجود گشته 

 اندنظريه كسانى كه اسباب بعيد تشخص را عامل تشخص پنداشته

 متن

 كمال عرفت. -ءإّن المشّخص ... هو وجود نفس الّشى»وثانياا: أّن قول بعِضهم: 

 ترجمه

ء همان فاعل قريبى است كه به آن، گويند: تشخص بخش يك شىكه سخن بعضى كه مىدوم اين

 گويند: تشخص بخش واقعى، فاعل همهجمع ديگرى كه مى كند، و نيز سخنافاضه وجود مى

باشد، و نيز سخن برخى ديگر هستى است كه همان واجب الوجود كه فياض تمام موجودات هست مى

اند؛ بهرهگويند: تشخص عرض به موضوع اوست، اينها همه و همه از استقامت )در كالم( بىكه مى

كه سبب قريبى كه تشخص بدان مستند است اند. در حالىچون تشخص را به سبب بعيد، اسناد داده

 ، ممتنع است.«وقوع شركت در وجود عينى بما هو وجود عينى»همان نفس وجود است؛ زيرا 

 

كه اولى ممتنِع غيرى و دومى ممتِنع ذاتى است و اولى مستلزم دومى « كون المحصور غير محصور»و 

 است.

 فرق بين شرطيه لزوميه و اتفاقيه

 متن

 وبهذا ُيَفُرق الشرطّى اللزومى عن الشرطى ... الموافاة االتفاقّية بين المقدم والّتالى.

 ترجمه

 شود بين قضيه شرطيهو به اين مطلب )وجود عالقه عّلى و معلولى( فرق حاصل مى

 با -اى ذاتى كه بين مقدم و تالى هستبه جهت عالقه -لزوميه و بين شرطيه اتفاقيه؛ زيرا در اولى

 شود.فرض صدق مقدم، وضعاا و رفعاا، به صدق تالى وضعاا و رفعاا حكم مى

 شود لكن بدون عالقه لزومى، بلكه به ِصرف اتفاق بين مقدم و تالى.اما در دومى نيز حكم چنين مى
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 شرح

اى كه بين مقدم و تالى آنها رابطه عّلى و معلولى برقرار است، شرطيه لزوميه ناميده قضاياى شرطيه

اگر غروب كرده باشد »و « اگر خورشيد برآمده باشد روز موجود است.»شوند. مانند اين جمله: ىم

گاه مؤلف حكيم رحمه صدق روز و شب مشروط به طلوع و غروب آفتاب است. آن« شب موجود است.

؛ گويد: رفعاا هم مطلوب به همين منوال هست، يعنى رفع مقدم هم مالك رفع تالى خواهد بودالله مى

 يعنى اگر آفتاب نبود، روز موجود نخواهد بود.

اما قضايايى كه بين مقدم و تالى آن رابطه ِعّلى و معلولى برقرار نباشد، شرطيه اتفاقيه ناميده 

شوند. در اين قضايا هر چند كه صدق تالى مشروط به صدق مقدم باشد، لكن شرطى بودن مى

كه ونه تالزمى ميان مقدم و تالى برقرار نيست، مانند اينگونه قضايا جنبه مجازى دارد؛ زيرا هيچ گاين

گوييم: اگر شيخ طوسى، فقيه بزرگى است، ابن سينا حكيم نامورى است. بديهى است بين فقيه مى

 بودن شيخ طوسى و حكيم بودن ابن سينا تالزمى وجود ندارد.

ق( َمِعيتى برقرار گردد، از نوع كه اگر بين دو واجب بالذات يا ممتنع بالذات )به فرض تحقنتيجه اين

 شرطيه اتفاقيه است نه لزوميه.

 اى از متكلمانغلط مشهور نزد عده

 متن

 .انتهى« عند عاّمة الجدلّيين فى أثناء ... تعّلق سببّى ومسّببّى. فما فشى

 ترجمه

ل، امر محالى هنگامى كه طرف مقاب -آنچه شهرت يافته است نزد عموم جدليون كه در اثناى مناظره

كند تا از آن به كمك برهان ُخلفى )قياس استثنايى( يا برهان مستقيم )قياس اقترانى( به را فرض مى

مفروض شما محال است، )و چون چنين است( پس »گويند: مى -محال بودن امر ديگرى برسد

ين محال است؛ كنى كه مستلزم اتواند مستلزم مطلبى باشد كه نقيض مطلبى است كه تو ادعا مىمى

آيد فساد آن مطلب مشهور آشكار است؛ زيرا محال، زيرا گاهى از يك محال، محال ديگرى الزم مى

مستلزم هر محالى نيست، بلكه مستلزم محالى است كه اگر فرض وجود براى آن دو محال شود، بين 

 آنها تعلق سبب و مسببى وجود داشته باشد.

 شرح

باشد. مقصود از مى «واضح الفساد» باشد. خبر آنموصوله و مبتدا مىدر آغاز اين فقره، « ما»كلمه 

 بيان خلفى قياس استثنايى و از بيان استقامى قياس اقترانى است.

اند كه يك محال ممكن است باشند، شنيدهها كه مراد، جماعتى از متكلمان معتزله و اشاعره مىجدلى

د كه اين اصل در جايى جارى است كه ميان آن دو انمستلزم محال ديگرى باشد، اما توجه نكرده
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گرچه ميان آن دو  -توان از هر محالى به محال ديگرمحال، تعلق سبب و مسببى جارى باشد و نمى

 منتقل شد. -رابطه سبب و مسببى نباشد

ل اند براى ابطااى قرار دادهحربه -يعنى انتقال از يك محال به محال ديگر را -متكلمان اين امر را

 براهين صحيح. هنگامى كه يك حكيم در مقام استدالل قرار

نمايد تا از طريق آن به يك را تصور مى« كون المحصور غير محصور»گيرد و يك ممتنع ذاتى چون مى

برسد برهان خويش را يا براساس قياس اقترانى )برهان « امتناع عدم تناهى جسم»ممتنع غيرى چون 

گويد عدم تناهى ابعاد مستلزم آن است كه محصور غير محصور باشد و كند و مىمستقيم( تنظيم مى

هرچه مستلزم قضيه كون المحصور غير محصور باشد آن هم محال است، پس ابعاد غيرمتناهى محال 

 است.

گويد اگر عدم تناهى كند و مىيا برهان خويش را براساس قياس استثنايى )برهان خلف( تنظيم مى

قيض آن يعنى جواز عدم تناهى ابعاد ممكن خواهد بود و اگر ابعاد غيرمتناهى ابعاد ممتنع نباشد ن

كون المحصور غير »ممكن و جايز باشد الزم خواهد آمد كه محصور غير محصور باشد لكن قضيه 

 گيريم كه ابعاد يا جسم غيرمتناهى نيز محال است.محال است پس نتيجه مى« محصور

كون »گويد قضيه ب انديشه حكيم به ميدان آمده و مىدر اين ميان شخص جدلى براى تخري

اى كه شما از آن به عنوان يك محال ذاتى صحيح است اما مستلزم آن نتيجه« المحصور غير محصور

تواند مستلزم نقيض اين نتيجه باشد بلكه مىنمى« امتناع بعد غيرمتناهى»گرفتيد كه عبارت باشد از 

توان به هر محال ديگرى رسيد باشد زيرا از يك محال مى« تناهىامتناع بعد م»كه عبارت باشد از 

امتناع ابعاد غير متناهى را افاده دهد « كون المحصور غير محصور»كه قضيه جاى آنبنابراين به

 تواند امتناع تناهى ابعاد را افاده دهد.مى

، روش و سيره صحيحى فرمايند: اين روش و سيره درابطال برهان حكيمجا صدرالمتألهين مىدر اين

نيست؛ زيرا حكيم گرچه از يك محال كه عبارت است از كون المحصور غير محصور، به محال ديگر كه 

 محال بودن بعد غيرمتناهى است، رسيد، اما

چون ميان اين دو رابطه عّلى و معلولى وجود دارد و بر حسب فرض اگر اين دو قضيه دو امر وجودى 

بين آنها حاكم بود، انتقال از يك محال به محال ديگر صحيح است. اما بودند تعلق سبب و مسببى 

اى اى كه نقيض نتيجهكه شخص جدلى به جاى استنتاج فوق )امتناع ُبعد غيرمتناهى( به نتيجهاين

شود )يعنى امتناع ُبعد متناهى( كه هيچ رسد و به محال ديگرى نايل مىاست كه حكيم به آن مى

لى ميان آن و محال قبل وجود ندارد، اين كار غلط و ناصحيح است؛ زيرا از يك محال رابطه ِعّلى و معلو

توان رسيد كه ميان آن دو رابطه توان به هر محال ديگر رسيد، بلكه از محالى به محال ديگر مىنمى

سبب و مسببى وجود داشته باشد. بنابراين، ادعاى حكيم كه از يك محال به محال ديگرى كه بين آن 
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رسد صحيح و ادعاى جدلى كه از يك محال ذاتى به يك و، استلزام و تعلق سبب و مسببى هست مىد

 باشد. وشود غلط مىمحال واهى، منتقل مى

 معناى عدم امكان تعقل ممتنع بالذات

 متن

 فان قيل: الممتنع بالذات ليس إاّل ... علمّية ممكنة موجودة بالحمل الشائع.

 ترجمه

كند و از آن به امتناع خبر ه ممتنع بالذات چيزى جز آنچه كه عقل آن را فرض مىاگر سؤال شود ك

 گوييم كه ما قدرت بر تعقل ممتنع بالذات نداريم.دهد، نيست. پس چرا مىمى

شود، مراد آن است كه براى ممتنع، حقيقت عينى وجود ندارد، تا علم به آن تعلق در پاسخ گفته مى

نماييم، به حمل كنيم و بر آن به امتناع حكم مىتنع بالذات فرض مىگيرد. حتى چيزى را كه مم

باشد و محكوم به امتناع هست. اما به حمل شايع، صورت علمى و ممكن و موجود اولى ممتنع مى

 است.

 شرح

توانيم ممتنع را ادراك كنيم؛ مگر فرض آن و گوييد كه ما نمىحاصل اشكال اين است كه چرا مى

كنيم اين بدان چيزى جز تعقل آن است؟ وقتى ما مفهوم اجتماع ضدين را تعقل مىاخبار از آن، 

 توانيم ادراك كنيم.معناست كه ما مفهوم ممتنع را مى

گويند: سخن ما به اين معناست كه ممتنع، يك هويت واقعى ندارد تا عقل بتواند به مؤلف در پاسخ مى

. پس، عدم تعقل آن به انتفاى موضوع تعقل است. و آن پى ببرد؛ زيرا بطالن و نيستى واقعيت ندارد

الممتنع بما أّنه » گوييم: فالن چيز ممتنع است، حكِم به امتناع به حمل اولى است؛ يعنىاگر مى

موجودى از موجوداِت  -يعنى به حمل شايع -. اما به عنوان يك مفهوِم موجود در ذهن«ممتنع، ممتنٌع

 باشد.علمى و ممكن الّثبوت مى

 فع شبهه تناقضد

 متن

 وهذا نظير ما ُيقال فى دفع التناقض ... األّولّى الذى هو موجود ممكٌن ذهنّى.

 ترجمه

اين )يعنى حكم به امتناع و امكان در ممتنع بالذات( نظير مطلبى است كه در دفع تناقض موجود در 

اخبار از معدوم مطلق در  كند بر نفىكه داللت مى -گذشت« المعدوم المطلق ال ُيخَبر عنه»جمله 

گويند كه نفى اخبار از معدوم براى دفع آن تناقض مى -كه همين بعينه اخبارى از آن استحالى

 مطلق
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به حمل شايع است؛ زيرا شيئيتى براى آن نيست تا از آن به چيزى خبر داده شود. و همين بعينه 

 ذهنى است. اخبار از معدوم مطلق هست به حمل اولى، كه او موجوِد ممكِن

 شرح

نمايد همراه با حل شبهه آنها اشاره شد. فقره فوق نيز با اى از مواردى كه متناقض مىقبالا به پاره

 دهد.همان بيان اشكال را طرح و سپس جواب مى

ايم از معدوم مطلق ؛ از يك سو گفته«معدوم مطلق ال يخبر عنه» گوييماشكال اين است كه وقتى مى

 داد و از سوى ديگر نفس همين كالم، اخبارى از آن است. و اين دو، با هم متناقضند.توان خبر نمى

گويند: معدوم مطلق به عنوان حمل شايع، قابل اخبار نيست. حمِل شايع، مؤلف در حل شبهه مى

عبارت از اتحاد دو مفهوم مختلف در مقام وجود و مصداق است؛ خواه مصداق ذهنى باشد يا خارجى. 

تنع مصداق ندارد پس بدين مالك، حمل شايع ندارد و بدين مالحظه، قابل اخبار نيست؛ و چون مم

 شود خبر داد.رو، از آن نمىزيرا امكاِن تحقق مصداق براى معدوم مطلق نيست. از اين

گوييم همين عدم اخبار خود نوعى اخبار هست، اين بدان جهت است كه معدوم مطلق را اما اگر مى

توان دهيم. لذا از آن مىكنيم؛ يعنى به حمل اولى مورد لحاظ قرار مىمالحظه مى به عنوان مفهوم

 اخبار داد به عدم اخبار.

 اشكال بر مصاحبت اتفاقى بين دو ممتنع بالذات

 متن

 وإن قيل: إّن الذى ذِكَر ... وقد ُبّيَن أّنها ممتنعة بذاتها، هذا خلٌف.

 ترجمه

گردد، ه بين دو ممتنع بالذات چيزى جز مصاحبت اتفاقى برقرار نمىاگر اشكال شود كه اين ادعا ك

كند )صفات سلبى( مانند شريك اى كه عقل، امتناع آن را براى واجب ثابت مىممنوع است؛ زيرا معانى

يا ماهيت يا تركيب داشتن و امثال آن، بايد صفاتى باشند كه بالذات براى او ممتنع باشند؛ زيرا اگر 

كه صفت امكانى براى در حالى -كه گذشتچنان -ر باشند ممكن بالذات خواهند بودممتنع بالغي

واجب تعالى نيست؛ چون در جاى خود اثبات شد كه واجب تعالى از جميع جهات، واجب است )اين 

 مقدمه اول(.

اّنى براهين  -كه در اول كتاب گفته شدچنان -شوندوانگهى، داليلى كه بر نفى صفات ممتنعه اقامه مى

پذيرد. پس، براى نتايج آن )از قسم دوم( هستند، كه سلوك در آن از طريق مالزمات عامه صورت مى

عالقه لزوميه با مقدمات خود حاصل است )اين مقدمه « كه همان امتناع اين صفات هست»براهين 

 دوم(.

كه اثبات شد كه لىپس، تمام آن نتايج معلول مقدمات خود هستند و ممتنع بالغير خواهند بود. در حا

 آنها ممتنع بالذات هستند. و اين خالف فرض است )اين هم اشكالى ديگر(.

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

235 

 

 شرح

كند و آن اين است كه شما گفتيد بين دو ممتنع بالذات، مستشكل اشكالى بر مطلب فوق وارد مى

دى را سراغ گردد و صرفاا مصاحبت اتفاقى ميان آن دو حاكم است، ولى ما مواررابطه لزومى برقرار نمى

داريم كه ممتنع بالذات هستند و ميان آنها رابطه لزومى حاكم است. مثال به صفات ممتنع خداوند 

زنند. صفات خداوند يا ايجابى است يا سلبى. صفات سلبى وجودشان بر واجب تعالى ممتنع بالذات مى

كنيم، كه وجود اينها ب مىكه ما شريك البارى و ماهيت و تركيب و امكان را از او سلاست. مانند اين

 بر او ممتنع بالذات هست.

كه اوالا صفات سلبى خداوند ممتنع كنند: يكى اينمستشكل با دو مقدمه اشكال خود را تثبيت مى

بالذات هستند نه ممتنع بالغير يعنى ذاتاا شريك و ماهيت داشتن بر او ممتنع است، ثانياا از يك صفت 

توان به صفت ممتنع بالذات ديگر حاكم ميان او و ديگر صفات مىممتنع بالذات به حكم مالزمه 

شويم و از سلب اينها به سلب شريك كه از سلِب ماهيت به سلب امكان منتقل مىمنتقل شد. مانند آن

 شويم.البارى منتقل مى

دامه پيدا ا «عالقة لزومّية مع المقدمات» شود و تا عبارتشروع مى «ثّم الحجج القائمة» مقدمه دوم از

كند. حال كه صفات او به حكم مقدمه اول ممتنع بالذات هستند؛ زيرا در واجب، ممتنع بالغير كه مى

مالزم امكان ذاتى است وجود ندارد، و به حكم مقدمه دوم از يك صفت سلبى )كه همان ممتنع بالذات 

ممتنع بالذات الزاماا گيريم كه ميان دو يا چند بريم، نتيجه مىهست( به صفت سلبى ديگر پى مى

 گردد، بلكه گاهى ميان آنها عالقه لزومى برقرار است.مصاحبت اتفاقى برقرار نمى

اشاره به اشكال ديگرى است.  «فهى جميعاا معلولة لماوراءها ممتنعة بغيرها إلخ» عبارت كتاب از جمله

كه وقتى ما از يك حالىكه شما گفتيد صفات سلبِى حق، صفات ممتنعه بالذات هستند، در و آن اين

شويم. پس، اين انتقال به صفت ديگر، صفت ممتنع به صفت ممتنع ديگر به نحو استنتاج منقل مى

باشد. و چون معلول مقدمات است پس نتيجه و معلول مقدمات خود كه صفات ممتنع ديگر هست مى

شود، مانند معلول غير نمىگاه ممتنع بالذات نيست، بلكه ممتنع بالغير است چون ممتنع بالذات هيچ

شود. پس چرا گفتيد صفات واجب همه و همه ممتنع بالذات واجب بالذات كه معلول واقع نمى

 هستند.

براهين اّنّية تسَلُك من طريق » جا شرح مطلبى كه در مقدمه كتاب به مناسبت عبارتدر اين

 ن دو گونه است:شود. گفته شد برهاگذشت اجماالا تكرار مى «المالزمات العاّمة

بريم. مؤلف حكيم رحمه الله در مواضع مختلف كتاب يكى برهان لّمى كه از علت پى به معلول مى

 گويند: در فلسفه كه موضوع آن موجود بماهو موجود است و در مسائلمى

ضوع، رود؛ زيرا براى اين موآيد، برهان ِلّمى به كار نمىكه از عوارض ذاتى موضوع سخن به ميان مىآن

عليتى بيرون از او نيست، تا از او به معلول او منتقل شويم. بيرون از وجود، عدم است و عدم كه علت 
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توان تواند باشد. بنابراين در اثبات واجب تعالى كه وجود صرف است از برهان لّمى نمىوجود نمى

زيرا صفات او هم عين چنين در اثبات صفات او، اعم از صفات ايجابى يا سلبى؛ استفاده كرد. و هم

ذات او هستند و علتى بيرون از واجب، آنها را براى واجب به وجود نياورده است، تا از اثبات علت به 

 اثبات معلول منتقل شويم.

شود: يكى پى بردن از معلول به علت كه قسم دوم برهان، اّنى است. و اين خود به دو قسم تقسيم مى

كند. فى المثل از رنِگ رود؛ زيرا افاده يقين نمىل فلسفى به كار نمىاين نوع از برهان نيز در مسائ

توان به نحو قطع منتقل شد؛ شايد پريدن رنگ، پريده كه معلول هست به وجود بيمارى سرطان نمى

 معلول علتى ديگر باشد. لذا برهانى اّنى از اين قسم، مفيد يقين نيست.

آن، سلوك و پى بردن از يك مالزم به مالزم ديگر است. اين  قسم ديگرى از برهان اّنى وجود دارد كه

 ديگرند.نوع از برهان اّنى با برهان ِلّمى در افاده يقين، شبيه يك

اّن الّدليل على وجود الحق المبدع اّنما يكون بنحو من » زودى خواهند گفت كهلذا در جواب اشكال به

اين است كه برهان اّنى از « الّشبيه بالبرهان اّلّمى»ز عبارت مقصود ا «البيان الّشبيه بالبرهان اّلّمى

 قسم دوم، شبيه برهان ِلّمى در افاده يقين هست.

پيمودن از يك شود، كه اين رهفى المثل از امتناع ماهيت بر واجب، به امتناع امكان بر او سلوك مى

زى مطابق دليل، ماهيت نداشت امكان آور است؛ زيرا وقتى چيمالزم به مالزم ديگر است. و اين يقين

 ديگرند.هم نخواهد داشت، چون ماهيت و امكان مالزم يك

 جواب اشكال

 متن

 اجيب عنه: بأّن الّصفات الممتنعة اّلتى ... الوجوب الذاتى المنتزع عن عين الذات.

 ترجمه

ى، آنها را از واجب كه همه صفات ممتنعى كه براهين اّناز اين اشكال جواب داده شده است به اين

كند به نفى وجوب ذاتى كه )آن وجوب ذاتى( عين واجب الوجود بالذات هست، تعالى نفى مى

 گردند.برمى

 پس، همه آنها به حسب مصداق فرضى خود، يكى هستند، گرچه از نظر مفهوم با هم مختلفند.

ستند، گرچه مفهوماا طور كه همه صفات ثبوتى واجب بالذات، مصداقاا عين واجب الوجود ههمان

متكثرند. پس، عدم انفكاك و جدايى بين اين صفات و سلوك برهانى از بعضى به بعض ديگر، از آن 

جهت هست كه مصداق فرضى )اين صفات ممتنعه( يكى هست، گرچه از نظر مفهوم، متالزم 

كه به اينشود طور كه مطلب در صفات ثبوتى اين چنين است و از آن تعبير مىنمايند. همانمى

ء كه اقتضا و عليتى بين شىصفات ذاتى مانند وجوب ذاتى، بالذات و به اقتضاى ذات هست، در حالى

 و خودش وجود ندارد.
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دليل بر وجود حق تعالى كه ُمبدع هستى است »و اين )تالزم بين صفات( معناى اين سخن است كه 

پس، امتناِع ماهيت كه از طريق امتناع « شدباهمانا به نحوى از بيان كه شبيه برهان ِلّمى است، مى

 امكان بر واجب تعالى به او منتقل شديم او، و امتناع امكان هر دو به بطالن وجوب ذاتى كه

را )امتناع بطالن وجوب ذاتى را( در عرض وجوب ذاتى كه كنند. و عقل آنممتنع بر اوست رجوع مى

 .شود، استحضار نموده استاز عين ذات انتزاع مى

 شرح

حاصل سخن اين است كه گرچه اين صفات ايجاباا و سلباا از نظر مفهوم، مختلف و متكثرند، اما از نظر 

گردند، صفات طور كه همه صفات ايجابى او به وجوب ذاتى او برمىمصداق يكى بيش نيستند. همان

از يك صفِت بيگانه به گردد. لذا در متن واقع، سلوك سلبى و امتناعى او هم به بطالن ذاتى او برمى

 صفت ديگر وجود ندارد چون در مصداق، همه اين صفات جلوه يك حقيقت بيشتر نيست.

شود و بينيم كه در اين سنخ براهين از يك مالزم به مالزم ديگر انتقال پيدا مىبنابراين اگر مى

شود كه ميان دو اى كه در آن گفته مىمالزمتى بين اين صفات ممتنع وجود دارد، ضرر به قاعده

د. بنابراين، شود؛ زيرا همه اين صفات مصداقاا يكى هستنممتنع بالذات مالزمتى وجود ندارد وارد نمى

سلوك و مالزمت ميان آنها به مالك خاصى است و آن مالك، وحدت مصداق آنهاست. وگرنه َصرف نظر 

از اين مالك در هيچ كجا ميان دو ممتنع بالذات و يا دو واجب بالذات مالزمتى صورت نخواهد گرفت. 

و صفات آن، ثابت خواهد  و وقتى وجوِب ذات و صفات ثابت شد در َعْرض ثبوت آنها امتناع فقدان ذات

 گشت.

رساند برهان لّمى نيست زيرا بيرون از حقيقت وجود قبالا گفتيم دليلى كه خداوند را به اثبات مى

چيزى وجود ندارد تا علت براى آن شود و از سلوك از علت به معلول، واجب تعالى به اثبات برسد. بلكه 

كه خداوند ماهيت و ديگر است فى المثل از ايناثبات واجب از طريق سلوك از يك مالزم به مالزم 

شويم. سلوك از يك مالزم به مالزم ديگر مفاد برهان امكان و شريك ندارد به وجوب ذاتى او منتقل مى

 باشد.اّنى از قسم دوم است كه در يقين آورى شبيه برهان لّمى مى

 الن وجوب ذاتى اوبنابراين اگر واجب تعالى ماهيت يا امكان داشته باشد اين به بط

باشد و مصداق اين نوع صفات رو اين نوع صفات بر او ممتنع به امتناع ذاتى مىشود از اينمنتهى مى

 وجود واجب تعالى هست.

 شرح بيشتر تكثر مفهومى صفات و وحدت مصداقى آنها، در الهّيات بمعنى االخص خواهد آمد.

 اى ميان ممتنع ذاتى و ممكن نيستمالزمه

 متن

 اعلم أّنه كما تمتنع المالزمة ... وفيه نفى المالزمة، هذا خلف.و

 ترجمه
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طور كه ميان دو ممتنع بالذات، مالزمه وجود ندارد استلزامى ميان يك ممكن ذاتى و يك بدان، همان

كه در حالى -ممتنع ذاتى نيز وجود ندارد؛ زيرا جواز تحقق ملزوم ممكن، با امتناع ذاتى تحقِق الزم

مستلزم تحقق ملزوم، بدون الزم هست، كه اين به معناى نفى  -ه ميان آن دو فرض شده استمالزم

 مالزمه و خالف فرض است.

 شرح

اگر ممكن ذاتى مستلزم ممتنع ذاتى باشد مانند مالزمه ميان آمدن باران كه امر ممكنى است و 

قوع خواهد بود. حال اگر اجتماع ضدين كه ممتنع بالذات است ممكن به حكم ممكن بودنش جايز الو

اش كه يك ممتنع ذاتى است واقع نشود، در حقيقت ميان آن دو از نظر وجود و او واقع شود و الزمه

شد، در اى نخواهد بود؛ زيرا با وجود مالزمه، با واقع شدن ملزوم بايستى الزم هم واقع مىعدم، مالزمه

ه اگر واقع شود آن، ممتنع بالذات نخواهد بود. و شود. ككه با وقوع ممكن، ممتنع هرگز واقع نمىحالى

اى در بين نبوده است. پس، فرض مالزمه، صحيح شود كه مالزمهچون مطلب چنين است معلوم مى

گونه كه بين دو ممتنع بالذات مانند اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين مالزمه نيست. بنابراين همان

 گردد بين يك ممكن و يك ممتنعبرقرار نمى

گردد زيرا مالزمه ميان آن دو، مستلزم فرِض تحقق ملزوم بدون تحقق ذاتى هم مالزمه برقرار نمى

 گردد.الزم است و در فرض تحقق ملزوم بدون الزم، فرض مالزمه منتفى مى

 اشكال بر عدم استلزام، ميان ممتنع ذاتى و ممكن

 متن

 دم الواجب عدم المعلول األّول.وقد ُأورَد عليه: بأّن عدم المعلول ... كاستلزام ع

 ترجمه

در  -باشدمستلزم عدم واجب بالذات مى -كه ممكن استدر حالى -ايراد شده كه عدِم معلوِل اول

 كه اين )عدم واجب( ممتنع بالذات است.حالى

طور كه عكس اين جايز است، مانند پس، جايز است كه ممكن، مستلزم ممتنع بالذات باشد. همان -

 م عدم واجب، عدم معلول خود را.استلزا

 شرح

كه معلوِل اول، تواند باشد اشكال شده است. و آن اينكه ممكن، مستلزم ممتنع بالذات نمىبر اين

باشد؛ زيرا وجوداا و عدماا امر ممكنى هست. حال، عدم او مستلزم عدم واجب كه ممتنع ذاتى است مى

س يك اصلى است كه در باب علت خواهد آمد: كه عدم معلول، مالزم عدم علت است. و اين براسا

 شود.انفكاك علت و معلول محال است و با رفع يكى، ديگرى هم رفع مى
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باشد و رفع واجب حال، رفع معلول كه امر ممكنى است مالزم رفع علت كه ممتنع بالذات هست مى

باشد پس چرا گفتيد ممكن،  تواند مستلزم ممتنِع ذاتىذاتى، امتناع ذاتى دارد. بنابراين ممكن، مى

 تواند مستلزم ممتنع بالذات باشد.نمى

 جواب اشكال

 متن

 ويدفعه: أّن المراد بالممكن هو الماهّية ... الوجودّى موضع اإلمكان الماهوّى.

 ترجمه

كه منظور از ممكن، ماهيِت متساوى الّنسبه به وجود و عدم است. و بديهى اشكال مندفع است به اين

 -كه به حمل اولى براى ذات، ثابت است -ه ارتباطى ذاتاا بين ماهيت و چيزى وراى ذات آناست ك

 وجود ندارد. بنابراين ارتباطى بين ماهيت معلول اول و بين واجب بالذات وجود ندارد.

طور كه عدمش عقالا به عدم آرى، وجود او به وجود واجب و وجوبش به وجوب او مرتبط است، همان

عش به امتناع عدم او وابسته است. و هيچ يك از اين دو، ممكن به معناى متساوى الّنسبه به او و امتنا

 وجود و عدم نيست.

شمارند، اين به اين معناست كه امكان در قلمرو وجود به معناى كه وجود ممكن را ممكن مىو اما اين

ى نسبت به وجود و عدم. پس، فقر و تعلق ذاتى وجوِد ماهيت به وجود علت اوست؛ نه به معناى استوا

جاى امكان ماهوى مغالطه، اعمال گرديده در اين اشكال به سبب جايگزين كردن امكان وجودى به

 است.

 شرح

گوييم استلزامى ميان ممكن و ممتنع بالذات وجود ندارد مقصود از ممكن، ماهيت متساوى وقتى مى

گونه تعلق و ست ماهيت من حيث هى هى، هيچالّنسبه به وجود و عدم هست، نه وجود او. و بديهى ا

چيزى جز خودش « ماهية بما اّنها ماهية»يعنى  -وابستگى با چيزى ندارد؛ زيرا ماهيت به حمل اولى

نيست. و با اين وصف، مرتبط با هيچ چيز ديگر نيست. بنابراين، استلزامى هم با هيچ چيز نخواهد 

گونه شته باشد محذور فوق پيش خواهد آمد. بنابراين همانداشت؛ از جمله با ممتنع بالذات، كه اگر دا

 كه ميان ماهيت معلول اول با ذات واجب تعالى هيچ استلزامى وجود ندارد

چنين استلزامى بين ماهيت بلكه استلزام ميان وجود معلول اول با وجود واجب تعالى تحقق دارد هم

 يك امر ممكن با ممتنع ذاتى وجود ندارد.

نيست، بلكه « ماهية من حيث هى هى»ر اشكال مطرح شده است مقصود از امكان، امكاِن اما آنچه د

امكان وجودى است كه به معناى فقر و تعلق ذاتى معلول به علت است. لذا در اشكال، فرض بر اين 

مستلزم ممتنع بالذات خواهد  -كه اين امر ممكنى است -است كه اگر وجود معلول اول مرتفع شود

 اين استلزام صحيح و پذيرفته شده است.بود، كه 
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گوييم كه متساوى الّنسبه به وجود و عدم باشد يعنى از كه ما از ممكنى سخن مىحاصل دفع اين

ايد كه امكان او به معناى فقر و تعلق ذاتى ماهيت ممكنه، و شما از ممكنى، سخن به ميان آورده

جا قبول داريم، شما اشكال را در ايم و در همانهوجود اوست. در واقع ما ادعا را در جايى مطرح كرد

را قبول نداريم. امكان ماهوى نه به واجب و نه به ممتنع ايد كه ما هم مثل شما آنجاى ديگرى برده

وابستگى ندارد بر خالف امكان وجودى كه به واجب مرتبط و عدم آن عقالا به عدم واجب وابسته 

جاى امكان كه امكان وجودى را بهصورت گرفته است و آن اين است، بنابراين در اشكال يك مغالطه

 اند.جاى امكان ماهوى نشاندهاند و حكم امكاِن وجودى را بهماهوى قرار داده

 نحوه وجوِد امكان و وجوب در خارج

 متن

 خاتمٌة: قد اّتضح من األبحاث الّسابقة ... وأّما االمتناع فهو أمر عدمّى.

 ترجمه

هاى قضايا هستند كه هيچ سابق، روشن شد كه: وجوب و امكان و امتناع كيف نسبت از مباحث

اى از يكى از اينها خالى نيست. و نيز روشن گشت كه وجوب و امكان دو امر وجودى هستند؛ به قضيه

 اند با خارج، مطابقت تام دارند.كه قضايايى كه موجه به يكى از اين جهات شدهخاطر آن

 كان و وجوب( در خارج به وجود موضوع خود موجودند، نه به وجود مستقل، لذا آنپس، آن دو )ام

روند، مانند وحدت و كثرت، حدوث و قدم و ساير دو از شئون وجودِى مطلق موجود به شمار مى

شود. به اين معنا كه اتصاف به اينها در خارج است و معانى فلسفى كه از آنها در فلسفه بحث مى

شوند اما هايى هستند كه به نام معقوالت ثانيه فلسفى ناميده مى. و اينها همانعروضش در ذهن

 امتناع، امر عدمى است.

 شرح

بين قيام و زيد يك نسبتى وجود دارد كه ميان غير زيد و قيام يا « زيد قائم باالمكان»گوييم وقتى مى

امكان برخوردار هست. پس،  غير قيام و زيد، وجود ندارد. آن نسبت از يك َكيف مخصوصى به نام

 جهات ثالثه، كيف نسبت قضايا هستند.

طور گانه دو تاى آن، كه وجوب و امكان باشند در خارج، وجود دارند. يعنى همانهاى سهاز اين نسبت

كه در قضيه فوق نسبت قيام به زيد به نحو امكان هست در خارج هم قيام براى زيد، امر ممكنى 

طور كه نسبت وجود براى الّله در اين قضيه همان «الّله موجود بالوجوب» مگويياست. يا وقتى مى

گانه بالوجوب هست در خارج هم موجوديت براى الّله بالوجوب هست. پس، اين دو جهت از جهات سه

 باشند؛ به خالف امتناع كه در خارج ما به ازاء ندارد.امر وجودى مى

به اين طريق هست كه آنها  -طور كه قبالا گذشتهمان -خارج اما نحوه وجودى بودن اين دو جهت در

كه وجودى جدا و مستقل از موضوع خود داشته به وجوِد موضوع خود در خارج موجودند، نه اين

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

241 

 

ماند كه عروض آنها در ظرف ذهن است باشند. حاِل اين دو مانند حاِل ساير معقوالت ثانيه فلسفى مى

باشد. اتصاف زيد به قيام به نحو امكان در ظرف خارج خارج مى و اتصاف موصوفات آنها در ظرف

چون حدوث و ِقَدم يا وحدت است، گرچه عروض امكان بر موضوع خود در ذهن هست، لذا اين دو هم

روند. شرح بيشتر اين به شمار مى -كه موضوع فلسفه هست -و كثرت از شئون وجودى موجود مطلق

 م گذشت.مطلب در فصل اول از مرحله چهار

 باشدو امكاِن وجود به معناى فقر ذاتى آن مىوجوِب وجود به معناى شدت آن

 متن

 هذا كّله بالّنظر إلى اعتبار العقل ... شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه.

 ترجمه

جا مربوط به اين بود كه عقل، ماهيات و مفاهيم را به عنوان موضوع احكام اعتبار همه سخن تا اين

كه اصيل است، موضوع حقيقى احكام هست، كه وجود خارجى به جهت آنند. اما به توجه به اينك

 وجوب به معناى نهايت شدت وجود است كه مالزم با قيام او به ذات خود و استقاللش هست.

اى كه هيچ استقاللى جداى از او ندارد، باشد؛ به گونهو امكان به معناى فقر و تعلق او به غيرش مى

طور كه ماهيات ممكنه چنين هستند. پس، اين دو )وجوب و امكان به معناى دوم( دو شأنى همان

 هستند كه قائم به وجود بوده و خارج از او نيستند.

 شرح

 تا قبل از اين، وجوب و امكان و امتناع به عنوان كيف نسبت بين قضايا معنا شدند.

يا ممكن يا ممتنع، اما به اعتبار ديگر، وجوب و امكان به عبارت ديگر اين مفهوم بود كه يا واجب بود 

 معانى خاصى هستند كه متعلق به وجود هستند، نه متعلق به ماهيت.

در اين صورت مفهوم وجوب به معنى شدت وجود، و مفهوم امكان به معناى فقر وجودى خواهند بود. 

ندارند، به خالف معناى اول كه  به اين معنا اين دو، خارج از وجود نيستند و هيچ ربطى به ماهيت

 متعلق به ماهيت بود نه وجود.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . چرا عقل، قادر بر تعقل ممتنع بالذات نيست؟1

گوييم: آنچه مستلزم ممتنع بالذات است ال محاله خود ممتنع است، يعنى چه؟ براى آن، كه مى. اين2

 مثال كتاب را توضيح دهيد؟

 گردد؟دو ممتنع بالذات استلزام برقرار نمى. چرا بين 3

 اى برقرار است؟. بين دو واجب فرضى چه رابطه4

. مطلب غلطى كه نزد عامه جدليين در مورد استلزام ميان دو ممتنع هست چيست، و چرا آن 5

 مطلب باطل است؟
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ت ممتنعه پروردگار گردد، در مورد صفاگوييم بين دو ممتنع بالذات استلزام برقرار نمىكه مى. اين6

ديگر، چه مانند شريك يا ماهيت داشتن يا مركب بودن كه هم ممتنع بالذاتند و هم مستلزم يك

 گوييم؟مى

 . استلزام ممتنع بالذات از سوى ممكن، جايز است يا محال، چرا؟7

 . آيا وحدت و كثرت و حدوث و قدم و ساير معانى فلسفى در خارج موجودند، يا معدومند؟8

رق ميان امكان و وجوب، وقتى كه متعلق به ماهيات و مفاهيم باشند يا متعلق به وجود باشند، . ف9

 چيست؟

 ماهيت و احكام آنمرحله پنجم

 

 «مشتمل بر هفت فصل»

 

 فى أّن الماهّيةفى حّد ذاتها ال موجودة وال الموجودةالفصل األّول

 

 ماهيت، نه عين وجود است و نه عين عدم

 متن

 ، َلّما ... إّما موجودة وإّما ال موجودة.«ما يقال فى جواب ما هو»وهى  الماهّية

 ترجمه

چون از حيث ذات خود امتناع ندارد  -شودو آن چيزى است كه در پاسخ از )ماهو( گفته مى -ماهيت

كه موجود است يا معدوم. بدين معنا كه هيچ يك از وجود و عدم مأخوذ در ذات كه متصف شود به اين

ت نيست، بدين صورت كه عين او يا جزء او باشد؛ گرچه ماهيت به حسب واقع و نفس االمر به ماهي

 باشد.يكى از اين دو به نحو اتصاف به صفتى كه خارج از ذات او است، متصف مى

و به عبارت ديگر، ماهيت به حسب حمل اّولى نه موجود است و نه ال موجود؛ گرچه به حسب حمل 

 يا ال موجود. شايع، يا موجود است

 شرح

پاسِخ سؤال چيزى جز ماهيت نيست.  «اإلنسان ما هو؟» شود كهوقتى از چيزى مثالا انسان سؤال مى

 به ميان« ماهو»يعنى جنس و فصل قريب را در پاسخ از سؤاِل 

گوييم ماهيت فى نفسه با قطع نظر از هر چيز ديگر و به عبارت ديگر به حمل آوريم، اكنون مىمى

، نه وجود، عين و جزء اوست و نه عدم، عين و جزء اوست؛ زيرا «الماهّيه بما أّنها ماهّية» ، يعنىاولى

اگر يكى از آن دو، عين يا جزء ماهيت باشند محال است كه ماهيت بتواند از چيزى كه عين او يا جزء 
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از خودش پيش  ءاوست جدا شود و مقابِل آن عين و يا جزئش گردد، چون در اين صورت، انفكاك شى

 آيد.مى

آرى، ماهيتى كه به حمل اولى و با عنايت به ذات او نه موجود است و نه الموجود در ظرف نفس االمر 

شود و موجود و واقع، خارج از اتصاف به يكى از اين دو نيست، زيرا در خارج يا وجود بر او عارض مى

حمل شايع يا موجود است يا معدوم، اما شود و معدوم. و به عبارت فنى، به است، يا عدم عارض مى

 ظرف خارج چيزى غير از مرتبه ماهيت است.

 توجيه اشكال مقّدر

 متن

 اّن ارتفاع ... أى رفع المقّيد دون الّرفع المقّيد.»وهذا هو المراد بقولهم: 

 ترجمه

ول حكماست كه گوييم )ماهيت فى حد ذاتها نه موجود است و نه ال موجود( همان مراِد قكه مىو اين

گويند: ارتفاع وجود و عدم از ماهيت من حيث هى ارتفاع نقيضين از مرتبه ماهيت است و اين مى

)ارتفاع نقيضين از مرتبه( محال نيست؛ آنچه محال است ارتفاع نقيضين از ظرف واقعيت است، با تمام 

 مراتبى كه دارد.

( اين است كه نقيض وجودى كه ملحوظ در منظور حكما از اين سخن )جواز ارتفاع نقيضين از مرتبه

حد »باشد. يعنى حد ذات هست، عدم در حد ذات نيست، بلكه )نقيض او( عدِم وجود در حد ذات مى

كه مرتبه ماهيت است قيد براى وجود باشد نه عدم. يعنى )نقيض وجوِد در مرتبه ماهيت( رفع « ذات

 لمقّيد )عدم در مرتبه ماهيت(.باشد )يعنى رفع همين وجود( نه الّرفع االمقيد مى

 شرح

 در فقره پيشين روشن شد كه مرتبه ذات ماهيت چيزى غير از وجود و عدم هست.

توان از مرتبه ماهيت، وجود و عدم را سلب كرد و گفت: ماهيت در مرتبه ذات ماهوِى خود نه لذا مى

ود وجود و عدم بر او عارض شموجود است و نه معدوم، و اگر در ظرِف واقعيت، موجود يا معدوم مى

 شود و خارج از ذات اوست.مى

گويند: رفع وجود و عدم از مرتبه ماهيت از باب ارتفاع نقيضين است و ارتفاع اما در اين فقره ابتدا مى

نقيضين از مرتبه ذاِت ماهيت، جايز است. ممكن است كه به نحو مقدر سؤالى پيش آيد كه: محال 

جا ارتفاع نقيضين، جايز پذيرد. چطور در اينكم عقلى است و استثنا نمىبودن ارتفاع نقيضين يك ح

 شمرده شده است؟ آيا در قواعد عقلى تخصيص راه دارد؟

دهند كه هر دو را در فقره پيشين در خالل مطالب ديگر بيان كردند. و آن به اين سؤال، دو جواب مى

خاصى است و به معنايى كه در موارد ديگر جا يك معناى كه مقصود از ارتفاع نقيضين در ايناين

باشد. و آن عبارت از اين است كه وجود و عدم، هيچ كدام عين يا جزء ماهيت متعارف هست، نمى
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نيستند. نفى عينيت و جزئيت وجود و عدم از مرتبه ماهيت از سنخ ارتفاع نقيضين نيست. و به قول 

فاع دو امر نقيض نيست تا سؤال شود كه آيا تخصيصى مسئله اساساا از باب ارت اسفار صدرالمتألهين در

 در اين قاعده عقلى رخ داده است، پس مسئله تخصصاا از اين باب، خارج است نه تخصيصاا.

كه ما وجود گويند: اينكنند و مىرا در اين فقره مطرح مىدهند كه آنجواب ديگرى از اين مسئله مى

ماهيت من »گوييم شأن اين دو، غير از شأن دانيم و مىفى مىو عدم را از مرتبه ماهيت، مرتفع و منت

 -غير از شأن سواد وال سواد هست« جسم، بما اّنه جسّم»طور كه شأن همان -هست« حيث هى هى

جا اصالا نقيضين تحقق پيدا نكرده است، تا ارتفاع آن از باب ارتفاع نقيضين باشد؛ زيرا نقيِض اين

 شود( عدِم در مرتبه ماهيت )كه از او سلباز ماهيت سلب و رفع مىوجوِد در مرتبه ماهيت )كه 

شود( نيست. تا ارتفاع اين دو، اين سؤال را مطرح كند كه چگونه در محال بودن ارتفاع و رفع مى

 نقيضين، استثنايى رخ داده است. بلكه نقيِض وجوِد در مرتبه ماهيت، الوجوِد در مرتبه ماهيت است.

اگر بخواهيم يك چيز را به نقيض خودش تبديل كنيم بايد او را با تمام قيودى كه  و به عبارت ديگر

. و نقيض وجود در مرتبه ذات، ال وجود در «ء رفعهنقيض كّل شى» برايش حاصل است برداريم؛ زيرا

هست. « المقّيد»رفع « المقّيد»باشد، نه عدم در آن مرتبه. و به عبارت فنى نقيض مرتبه ذات مى

كند. اما اگر عدم را مقيد به همان چيزى كه مقيد است اگر او را برداريم نقيض، تحقق پيدا مىيعنى 

قيد مرتبه كرده و آن را برداريم، اين نقيِض وجود در مرتبه نيست و نقيض، تحقق پيدا نكرده است. 

قيد به مرتبه . كه همان عدم مقيد به مرتبه است نقيض وجود م«الّرفع المقّيد» فرمايد:لذا مؤلف مى

 باشد.نمى

دانيم، يعنى وجود را از مرتبه ماهيت رفع كه آنچه ما او را از مرتبه ماهيت، مرتفع مىنتيجه اين

ديگر نيستند، تا اشكال اين دو، نقيض يك -داريمطور كه عدم را از مرتبه ماهيت بر مىهمان -كنيممى

 شود كه چطور ارتفاع دو نقيض، جايز شمرده شده است.

دهند نقيض بودن )وجود و عدم در مرتبه ماهيت( را ناصحيح بنابراين، جواب دومى كه از اشكال مى

 دانند.مى

و جواب اولى كه از اشكال در فقره قبلى دادند ارتفاع چيزى را كه على الظاهر به نگاه سطحى نقيض 

ماهيت، سلب عينيت و جزئيت  گويند: مراد از ارتفاع اين دو از مرتبهنمايند و مىنمايد، توجيه مىمى

كه از يك مضاف و يك مضاف اليه تشكيل  -اينها از مرتبه ماهيت است. بنابراين، كلمه ارتفاع نقيضين

جا كند. اينمطابق با جواب اول توجيه، و مطابق جواب دوم در محل بحث صدق نمى -يافته است

است ما نحن فيه را از باب ارتفاع نقيضين به  گويند: بهتركند، كه مىمعنا پيدا مى صدرالمتألهين كالم

 شمار نياوريم.

مطابق  «ليست الماهيه من حيث هى بموجودة وال بمعدومة» بنابراين رفع وجود و عدم در جمله

جواب اول از باب ارتفاع نقيضين نيست چون مقصود آن است كه وجود و عدم عين و يا جزء ماهيت 
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اند عدم مقيد به مرتبه ماهيت كه در جمله فوق رفع گرديده نيستند و مطابق جواب دوم وجود و

نقيض يك ديگر نيستند بلكه نقيض وجود در مرتبه ماهيت ال وجود در مرتبه ماهيت است نه عدم در 

 باشد.گونه كه مستفاد از جمله فوق مىآن مرتبه آن

 متن

 «ذات الماهّية. إذا ُسئل عن الماهّية ... والعدم غير مأخوذ فى حّد»ولذا قالوا: 

 ترجمه

لذا )يعنى از آن جهت كه نقيض وجود در مرتبه ماهيت، عدم در مرتبه ماهيت نيست، بلكه ال وجود 

اند: اگر از طرفين نقيض درباره ذات ماهيت سؤال شود، )جهت ساختار در مرتبه ماهيت است.( گفته

ز مرتبه ماهيت( پاسخ داده شود، نقيض( الزم است با تقديم ادات سلب بر حيثيت، به سلب طرفين )ا

شود كه آيا كه )تقديم سلب( سلب المقّيد را افاده كند، نه السلب المقّيد را. پس، وقتى سؤال مىتا اين

ماهيت من حيث هى موجود است يا موجود نيست، جواب آن است كه بگوييم: نه ماهيت من حيث 

ه تقديم سلب( افاده كند كه هيچ يك از وجود هى موجود است و نه الموجود. تا )اين جواب با توجه ب

 و عدم، در ذات ماهيت مأخوذ نيستند.

 شرح

در فقره قبلى گفته شد كه نقيِض وجوِد در مرتبه ماهيت، عدِم در مرتبه ماهيت نيست. به عبارت 

لكه باشد، بديگر نقيض المقّيد )كه وجود در مرتبه است( الّرفع المقّيد )كه عدم در مرتبه است( نمى

 باشد.نقيض المقّيد، رفع المقّيد )كه رفع همان وجود در مرتبه باشد( مى

 فرمايند: به همين سبب است كه اگر كسى از دو طرفاكنون مؤلف در اين فقره مى

نقيض سؤال نمود و گفت: آيا ماهيت من حيث هى موجود است يا الموجود )يعنى آيا وجود يا عدم، 

كه از دو طرف كه جواب، مطابق سؤال باشد و به جهت آننه( براى آن عين يا جزء ماهيت هستند يا

نقيض، سخن به ميان آمده است و براى تحقق ساختار نقيض، بايد ادات سلب را بر حيثيت )يعنى 

آيد كه همان قيد ِمن حيث هى هى باشد( مقدم داشت و چنين پاسخ قيدى كه پسوند ماهيت مى

 «.ى بموجودة وال ال موجودةليست الماهّية من حيث ه» داد:

الماهّية من حيث هى هى » و اگر ادات سلب از قيد حيثيت، مؤخر شود و در پاسخ گفته شود كه

شود كه ادات سلب جزء محمول شده و قضيه چنين توّهم مى «ليست بموجودة وال ال موجودة

شود كه ماهيت عبارت ىصورت معدوله درآمده است. و اگر اين توهم صحيح باشد مفاد قضيه اين مبه

كه بالبداهة حيث ذاتِى ماهيت است از اين حيث ذاتى كه ليسيت وجود وال وجود هست، در حالى

باشد ليسيت وجود و يا عدم نيست يعنى اقتضاى ذات ماهيت عبارت از سلب و نفى وجود و عدم نمى

د و عدم ال اقتضاست گونه كه نسبت به ايجاب وجوبلكه ماهيت نسبت به سلب، ال اقتضاست همان

 «الّرفع المقّيد» كه ادات سلب، مقيد به قيد هى هى شده، در واقع آنچه رخ داده استعالوه بر اين
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بر موضوع مقدم  -يعنى ليس را -كه رفع المقّيد حاصل شود بايستى ادات سلبباشد و براى اينمى

و ال موجوِد مقيد به قيد مرتبه  چنان بر جاى خود باقى بماند و موجودداريم، تا اطالق سلب هم

 ماهيت، به واسطه ليس كه سلب مطلق هست رفع گردد.

يك از وجود و ال وجوِد مقيد به قيد مرتبه، عين بديهى است كه منظور سؤال كننده اين بود كه كدام

 مرتبه ماهيت هست؟ جواب بايد صحيح و مطابق با سؤال باشد؛ يعنى وجود وال وجوِد مقيد به مرتبه،

وضع يا به وسيله ليس رفع گردد. حال اگر ادات سلب يعنى ليس را مؤخر بياوريم به چنين هدفى 

يابيم؛ زيرا با مقيد نمودن سلب از مقيد نمودن وجود والوجود كه هدف اصلى از سؤال و دست نمى

 حكم به ارتفاع آن در جواب

فع گرديده است وجود والوجود مطلق ايم. وآنچه به وسيله سلِب مقيد، رهست بازمانده و محروم شده

 باشد، نه وجود وال وجود مقيد به مرتبه ماهيت.مى

گويد گرچه رفع كند و مىبراى تقديم سلب مالك ديگرى را مطرح مى منظومه حكيم سبزوارى در

 -وجود والوجود مقيد به قيد مرتبه ماهيت از ماهيت صحيح است اما رفع وجود والوجود به نحو مطلق

باشد زيرا صحيح نمى -شود و خارج از ذات اوستامل وجود و عدمى كه عارض بر ماهيت مىكه ش

رو تأخير سلب كه شود از اينبداهتاا وجود و عدم به عنوان امر خارج از ماهيت بر ماهيت عارض مى

كه رفع آن به نحو مطلق درست باشد. پس عالوه بر آنمقتضى چنين الزمه غلطى است صحيح نمى

جواب هم مطابق سؤال نخواهد بود؛ زيرا سؤال از وجود وال وجوِد در مرتبه بود و آنچه در سؤال  نيست

مقيد شده بود وجود والوجود بود، نه چيز ديگر. پاسخ هم نفياا و اثباتاا بايد مطابق با سؤال باشد. اگر 

در سؤال، مقيد به قيد  كه اينهاگردند بايد مقيد به قيد مرتبه باشند، نه اينآن دو رفع يا وضع مى

شود ليس كه ادات سلب مرتبه باشند اما در جواب، مطلق منظور شوند و آنچه مقيد به قيد مرتبه مى

 است باشد.

يابيم و از سلب بنابراين در تقديم سلب عالوه بر دستيابى به نكته فوق، بر سلب ُمحصل نيز دست مى

شويم. و آن را بيان نموديم ايمن مىشبهه كه قبال آن مانيم. و بالّتبع از وقع در يكعدول به دور مى

االنسان من حيث هو ليس بموجود وال » كه در تأخير سلب، ماهيت مانند انسان در جملهاين

كه ليسيِت وجود يا عدم، حيث ذاتى ماهيت ، عبارت است از ليسيِت وجود يا عدم. و اين«الموجود

ت. حيث ذاتى انسان حيوان و ناطق است، نه ليسيت كه مطلب چنين نيسانسان هست، در حالى

 وجود يا عدم.

مانيم و سلب ما به سلب لذا با تقديم سلب، از اين شبهه كه مفاد قضيه معدوله است مصون مى

 گردد.محصل بدل مى

 شود:كه در تقديم سلب بر قيد حيثيت، سه مطلب تأمين مىنتيجه اين
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فرمايند: كه اگر سلب، مؤخر باشد مى منظومه سبزوارى در اى است كه حكيممطلب اول؛ همان نكته

مانند. و سلب وجود به نحو مطلق، حتى به عنوان امر عارض بر ناگزير وجود وال وجود، مطلق مى

شود وجود و عدم ماهيت، از ماهيت صحيح نيست. لكن با مقدم شدن ادات سلب آنچه مقيد مى

ولى سلب مطلق وجود و عدم از ماهيت  -به، صحيح استباشد و سلِب وجود و عدِم مقيد بمرتمى

 صحيح نيست.

گردد؛ زيرا اگر در سؤال، پرسش از وجود وال مطلب دوم، در تقديم سلب، سؤال با جواب، مطابق مى

وجود در مرتبه بود هنگامى جواب صحيح و مطابق خواهد بود كه سلب، مقدم باشد. و در صورتى كه 

كه در سؤال، سلب مطلق بود. مؤلف در عبارت يد خواهد بود، در حالىمؤخر باشد جواب ما سلب مق

 دهد.كتاب اين مالك را مورد نظر قرار مى

كه با تقديم سلب به سلب محصل دست يافته، خود را از شبهه سلِب عدول نجات مطلب سوم اين

يسيت وجود يا عدم، كه ايم و احتمال ايجاد اين توّهم را كه ذات انسان فى المثل عبارت است از لداده

 ايم.مفاد سلب عدول است، منتفى كرده

 نفى ساير معانى متقابله از ماهيت

 متن

 ونظير الوجود والعدم فى خروجهما ... األربعة من حيث هى زوجاا وال فرداا.

 ترجمه

دم و ساير معانى متقابلى كه در حكم نقيضين هستند، در خروج خود از ذات ماهيت، نظير وجود و ع

اند. پس، ماهيت من حيث هى نه واحد است و نه كثير، نه كلى مانند. حتى لوازم ماهيت نيز چنينمى

نه زوج است و « اربعه من حيث هى»طور كه است و نه جزئى، و نه غير اينها از معانى متقابله، همان

 نه فرد.

 شرح

ه ساير معانى متقابل، مانند وحدت آنچه درباره سلب وجود و عدم از مرتبه ذات ماهيت گفته شد دربار

، غير از مرتبه سواد و ال «جسم بما اّنه جسم»طور كه مرتبه آيد. همانو كثرت، كلى و جزئى نيز مى

 باشد.سواد هست، مرتبه ماهيت هم غير از وحدت و كثرت و ساير معانى متقابل مى

كه لوازم زم ماهيت به عنوان اينحتى سخن در لوازم ماهيت نيزبه همين منوال است؛ يعنى مرتبه لوا

اى دارد مرتبه« اربعه بما هى اربعه»ماهيت هستند، غير از مرتبه ملزومات خود هست. و ملزوم، مانند 

باشد. بله، اربعه به عنوان وراى مرتبه الزم خود، چون زوجيت. و جايگاه الزم، غير از جايگاه ملزوم مى

 -نه به عنوان ملزوِم يك الزم -«اربعه بما أّنها اربعه»بود، اما كه ملزوم يك الزمى هست زوج خواهد اين

 اى غير از مرتبه خود نخواهد داشت.چيزى جز اربعه نخواهد بود و مرتبه

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش
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 . نفى وجود و عدم از مرتبه ماهيت به چه معناست؟1

 ده عدم جواز ارتفاع نقيضين است؟. آيا ارتفاع وجود و عدم از مرتبه ماهيت، تخصيصى در قاع2

 توضيح دهيد؟

. چرا اگر از دو طرف نقيض ماهيت سؤال كردند كه آيا موجود است يا ال موجود، در جواب الزم 3

 است كه ادات سلب را مقدم بياوريم؟

 . چرا اربعه بما هى اربعة، زوج نيست؟4

 فى اعتبارات الماهّيةالفصل الّثانى

 

 تاعتبارات سه گانه ماهي

 متن

 للماهّية بالّنسبة إلى ما يقارنها ... كونها مع خصوصّيات زيد فتصدق عليه.

 ترجمه

اى دارد كه عبارت است از گانههر ماهيتى در مقايسه با خصوصياتى كه مقارن آن است اعتبارات سه

 شود.ء و بشرط ال وال بشرط. و تقسيم، در اين سه خالصه مىمالحظه او بشرط شى

 شود.شود، مالحظه مىكه ماهيت، مقارن با خصوصياتى كه به آن ملحق مىاين اما اول:

ء( بر مجموع )مصداق خود و ضمائمش( صدق خواهد در اين هنگام، آن )يعنى ماهيت بشرط شى

 كرد، مانند ماهيت انسان بشرط همراه بودن با خصوصيات زيد، كه بر زيد صادق خواهد بود.

 شرح

گردد. قسم عتبار هست و به لحاظ هر اعتبار، حكم خاصى بر آن مترتب مىهر ماهيتى داراى سه ا

شود. در اين صورت او بر اول، مالحظه ماهيت است با انضمام به خصوصياتى كه به آن ملحق مى

 مصداق خاصى منطبق خواهد بود و از انطباق بر ساير

ء ناميده هيت بشرط شىمصاديق امتناع خواهد داشت. مالحظه ماهيت با انضمام خصوصياتش ما

كه با خصوصيات زيد مالحظه شود در اين صورت آن ماهيت شود. مانند ماهيت انسان بشرط آنمى

 فقط بر زيد منطبق خواهد بود و از صدق و انطباق بر ديگرى امتناع خواهد داشت.

 اعتبار بشرط ال

 متن

 ض غير محمولٍة عليه.وأّما الّثانى: فأن تؤَخَذ وحَدها، وهذا ... للمقارن المفرو

 ترجمه
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كه نظر را به ذات كه ماهيت به تنهايى مالحظه شود. و اين خود، دوگونه است: يكى اينقسم دوم اين

ماهيت با قطع نظر از هر چيز ديگر، محدود كنيم. و مراد از ماهيت بشرط ال در مباحث ماهيت همين 

 است.

ى كه هر مقارنى را كه همراه آن است زايد بر ماهيت ارا تنها مالحظه كنيم به گونهكه آنديگر اين

را در ماهيت داخل نبينيم. در اين هنگام، ماهيت موضوع مقارنات فرضى خود هست و بر دانسته، آن

 شود.آنها حمل نمى

 شرح

كه به تنهايى مالحظه شود: يكى اينقسم دوم، ماهيِت بشرط ال است اين خود به دو قسم، تقسيم مى

هر مقارنى قطع نظر گردد و عنايت فقط و فقط به ذات ماهيت باشد، نه هيچ چيز ديگر. مراد  شود و از

كه ماهيت انسان را با قطع نظر از از ماهيت بشرط ال در مباحث ماهيت همين است. مانند آن

خصوصياتى كه همراه اوست مورد لحاظ قرار دهيم و به عبارت ديگر التفات ما به طبيعت انسان باشد 

كه او مرد است يا زن، كوتاه است يا بلند، الغر است يا فربه، سفيد است يا سياه و ا قطع نظر از اينب

 مانند آن.

 اى كه اگر مقارنىشود، لكن به گونهدر قسم ديگر باز ماهيت تنها مالحظه مى

مقارنات گردد. در اين قسم آنچه موضوع همراه آن است زايد بر آن و بيرون از حريم آن محسوب مى

 شود.است خود ماهيت است، لكن چون ماهيت بشرط ال لحاظ شده است بر مقارناتش حمل نمى

شود، اما فرق اين دو قسم اين است كه در قسم اول از هر چه غير از ذات ماهيت است قطع نظر مى

اير با ماهيت، شود لكن آنها به عنوان امور زايد و مغطور كلى قطع نظر نمىدر قسم دوم، از مقارنات به

 گردد.ماند و بشرط ال اعتبار مىگردند؛ طبعاا ماهيت تنها مىمالحظه مى

اند به حيوان در ضمن انسان، كه اين ماهيت جنسى، مقارن با جزء ديگر براى قسم دوم مثال آورده

اى از حيوان كه نطق باشد هست، لكن چون بشرط ال لحاظ گرديده قابل حمل بر انسان كه مجموعه

 طور كه بر مقارن خود، يعنى ناطق، قابل حمل نيست.باشد. همانناطق و ديگر مقارنات هست نمى و

 ماهيت ال بشرط

 متن

 وأّما الّثالث: فأن ال ُيشتَرط معها ... من غير تقييد بنفٍى أو إثباٍت.

 ترجمه

را يم، بلكه آنكه ماهيت را به شرط مقارنت يا عدم مقارنت با چيز ديگر، لحاظ نكنقسم سوم اين

 مطلق و رها از هرگونه تقيد به نفى يا اثبات، در نظر بگيريم.

 شرح
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يعنى  -وقتى ماهيت، نه به شرط مقارنت با ضمايم و نه بشرط عدم مقارنتش با ضمايم مالحظه گرديد

گر مطلق و رها منظور شد، و با قيِد بودن با چيزهاى ديگر كه قيد اثباتى است يا نبودن با چيزهاى دي

 ماهيت البشرط خواهد بود. -كه قيد سلبى است، مالحظه نگرديد

 ماهيت مخلوطه، مجرده، مطلقه

 متن

 لوجود بعض أقسامها فيه كالمخلوطة.« ... مخلوطةا»ء وتسّمى الماهّية بشرط شى

 ترجمه

 شود. و مقسِمء، ماهيِت مخلوطة وبشرط ال، مجرده وال بشرط، مطلقه ناميده مىماهيت بشرط شى

گانه، ماهيت است. و آن همان كلى طبيعى است كه به نام ال بشرط َمقسمى ناميده اقسامه سه

شود. ال بشرط َمقسمى همانند مخلوطه به دليل وجود بعض اقسامش در خارج، در خارج موجود مى

 است.

 شرح

د قسم در از آن نظر كه َمقسم با ِقسم، متحد است اگر ِقسم در ظرفى يافت شد َمقسم هم به وجو

همان ظرف، يافت خواهد شد. اگر اسم يا فعل يا حرف در جايى تحقق يافت با تحقق هر يك از اين 

جا هم مطلب چنين است؛ زيرا با تحقق اقسام، َمقسم كه كلمه باشد متحقق خواهد شد. در اين

 ماهيت مخلوطه كه همان ماهيت منّضم به ضمايم هست، مقسم كه ماهيت ال بشرط هست تحقق

را گويند چون آن عبارت است از نفس طبيعت و ماهيت و اگر آنيابد. َمقسم را كلى طبيعى مىمى

 نامند مقصود سعه و شمول آن ماهيت و طبيعت است.كلى مى

 كيفيت تحقق كلى طبيعى

 متن

 كما سيأتى. -والموجود من الكلى فى كّل فرد ... واحدة موجودة فى الّذهن

 ترجمه

 بشرط َمقسمى( در هر فردى كه موجود است از نظر عدد، غير از آن چيزى است كلى طبيعى )ال

آيد كه واحد، كه در فرد ديگر موجود شده است. و اگر آن در افراد خارجى، واحد بالعدد باشد الزم مى

آيد كه واحد، متصف به صفات متقابل باشد، كه اين هم كثير باشد؛ كه اين محال است. و الزم مى

نسبت ماهيت به افراد خود، مانند نسبت پدران بسيار به »گويند: ست. و منظور حكما كه مىمحال ا

همين است. پس، ماهيت در خارج «. ماند، نه مانند نسبت يك پدر به فرزندان بسيارفرزندان بسيار مى

 -تبه كثرت افرادش كثير است. بله، ماهيت به وصف كليت و اشتراك، واحد بوده در ذهن موجود اس

 .-زودى خواهد آمدكه بهچنان

 شرح
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ميان منطقيون اختالف است كه آيا كلى طبيعى كه همان ماهيت است، در خارج هست يا نه؟ در 

 فقره پيشين گفتيم كه آرى، در خارج موجود است.

كه آيا ماهيت در اكنون كه معلوم شد ماهيت در خارج هست، اختالف ديگرى مطرح است. و آن اين

د بالعدد است، يا از نظر عدد كثير است. اين همان اختالف معروف ميان شيخ الّرئيس و خارج، واح

َرُجل همدانى است كه او را در شهر همدان مالقات كرده بود و آن مرد معتقد بوده كه كلى طبيعى، 

 واحد بالعدد است.

ت، اين از نظر گويد: آنچه از ماهيت در خارج در ضمن فردى موجود اسمؤلف حكيم رحمه الله مى

عدد، غير از ماهيتى است كه در فرد ديگر موجود است و به عدد افراِد موجود در خارج، عدد ماهيت 

متكثر است. مثالا از نوع بشر كه فى المثل پنج ميليارد فرد، موجود است به عدد اين افراد، ماهيت 

 انسان در خارج موجود است.

 آيد كهر خارج، واحد بالعدد باشد الزم مىاگر مطلب چنين نباشد و ماهيِت انساِن د

واحد، كثير باشد كه اين محال است؛ زيرا هيچ فردى از افراد انسان نيست كه تهى از طبيعت و 

ماهيت انسانى باشد. و چون افراد، كثيرند پس ماهيت متحقق در ضمن اين افراد هم كثير است. از 

آيد به صفات اهيت، واحد بالعدد باشد الزم مىسوى ديگر چون افراد، صفات متقابل دارند اگر م

 متقابل مانند خوبى و بدى متصف گردد، كه اين هم محال است.

 آرى، ماهيت به وصف كليت كه تمام افراد در آن مشتركند در ظرف ذهن، واحد است نه كثير.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . اعتبارات ماهيت را بشماريد؟1

 شود؟ توضيح دهيد؟ه چند قسم تقسيم مى. اعتبار بشرط ال، ب2

 . َمقَسم اعتباراِت ماهيت چيست؟3

 را بيان كنيد؟. آيا كلى طبيعى در خارج، موجود هست يا نه؟ دليل آن4

 ماند، چيست؟گوييم: نسبت كلى طبيعى به افرادش مانند نسبت آبا و أبنا مىكه مى. معناى اين5

 فى الكّلّى والجزئىالفصل الّثالث

 

 كلى و جزئى

 متن

 ال ريَب َأّن الماهّية الكثيرة األفراد ... والّشخصّية من لوازم الوجود الخارجّى.

 ترجمه

شود. بدين شك، ماهيتى كه افراد كثير دارد بر هر يك از افراد خود، صادق است و بر آن حمل مىبى

شود و خود را بر ماهيت  معنا كه ماهيتى كه در ذهن هست هرگاه فردى از افراد آن در ذهن وارد
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عرضه كند، با آن متحد خواهد بود و آن ماهيت، عين همان فرد خواهد بود. و اين خصوصيت، همان 

ايم. و اين همان اشتراك افراد در ماهيت هست. پس، عقل امتناع چيزى است كه ما آن را كليت ناميده

در خارج، صاحب افراد بسيار باشد يا ندارد كه صدق ماهيت فى نفسه بر كثيرين را تجويز كند؛ خواه 

 نباشد.

شود؛ زيرا وجود عينى برابر با پس، كليت خاصه ذهنى است كه در ذهن بر ماهيت عارض مى

شخصيت )و تعين( و مانع از اشتراك است. بنابراين، كليت از لوازم وجود ذهنى ماهيت هست، 

 طور كه جزئيت و شخصيت از لوازم وجوِد خارجى آن است.همان

 شرح

تواند بر هر يك از آنها منطبق شود و ماهيتى كه در ذهن، استعداد انطباق با افراد فراوان را دارد و مى

كه افراد آن بر آنها حمل گردد، از ويژگى خاصى به نام كليت و اشتراك برخوردار است؛ اعم از آن

ير است يا داراى افراد كثير ماهيت، بالفعل در خارج باشد مانند انسان كه در خارج داراى افراد كث

 نباشد مانند ماهيت مجردات كه نوع آنها منحصر در فرد واحد است.

شود؛ زيرا موجود خارجى، مالزم با كليت، خصوصيتى است كه فقط در ذهن بر ماهيت عارض مى

شود مشخص و تواند كلى باشد هر چه موجود مىتشخص و جزئيت است و هيچ موجود خارجى نمى

ماهيت كلى فقط در ذهن موجود است و در آن قابل انطباق بر كثيرين است گرچه  -تمتعين اس

 ء است.گونه كه جزئيت از لوازم وجود خارجى شىبالفعل افراد كثير آن در خارج موجود نباشد همان

 كه كليت به جهت ضعِف ادراِك قّوه عاقله استتفسيرى نادرست از كليت مبنى بر اين

 متن

 «.ّن الكّلّية والجزئّية ... الّدراهم المختلفة وليس إاّل واحدا منهاإ»فما قيل: 

 ترجمه

گفته شده است كه كليت و جزئيت به نحوه ادراك ما بستگى دارد. به اين معنا كه قّوه حس ما به 

كند به طورى كه آنها از غير خود متمايز گشته، جهِت ادراِك كامل خود، وصول كامل به اشياء پيدا مى

 يابند.تشخص مى

 اما عقل به جهت ضعف و ناتوانى در ادراك، از اشياء وصول سطحى دارد و يافته او بين امور

پذيرد. و مانند شبحى كه از دور رؤيت شده به نحو مختلف، مردد است. لذا انطباق بر كثيرين را مى

اند و يا چيزى نصب نمودهرا كه زيد است يا عمرو، يا چوبى كه آنكامل، قابل تمّيز نيست و در اين

كه جز يكى از محتمالت واقعيت ندارد. و يا مانند درهمى كه ديگر، محل ترديد است؛ در حالى

 كه يكى از آنها پيش نيست.باشد، در حالىهايش( ساييده شده و بين دراهم مختلف مردد مى)نوشته

 شرح
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جود خارجى آن است. بر اين مطلب گفتيم كليت مربوط به وجود ذهنى ماهيت و جزئيت مربوط به و

اشكال شده است كه: كليت و جزئيت مربوط به نحوه وجود ماهيت نيست، بلكه مربوط به نحوه ادراك 

ماست. اگر ما چيزى را توّسط قواى حاّسه خود ادراك كنيم به دليل توانايى قواى حسى، ادراك به نحو 

كند. اما اگر ادراك توسط قّوه اق بر چيز ديگر نمىرو، قبول انطبگيرد. و از اينتام و كامل صورت مى

 باشد.اش، ادراك ما مبهم و قابل انطباق بر كثيرين مىعقل صورت گيرد به دليل ضعف و ناتوانى

آيد: بيند. درباره او احتماالت گوناگونى پديد مىرا از دور مىآورند به شبحى كه انسان آنمثال مى

كه حقيقتاا در خارج يكى از اين ك تابلو يا يك قطعه چوب باشد، در حالىشايد كه او زيد يا عمرو يا ي

 احتماالت بيش نيست.

آيد هاى آن از بين برود. اين سكه، به صورتى در مىاى بر اثِر تماس با دسِت انسان، نوشتهيا اگر سكه

 كه فى الواقع يكى از آنها بيش نيست.رود، در حالىكه احتماالت مختلف در آن مى

كند و وصول روشن از آن ندارد، ُمدَرك آن كلى است بنابراين، چون قوه عاقله اشياء را ضعيف درك مى

و قابل انطباق بر اشياى فراوان هست، اما اگر با چشم خود از نزديك شخصى را ديد، ادراك او روشن 

 شود.است و بر كثيرين منطبق نمى

ك ماست، نه وجوِد ماهيتى كه اگر در ذهن باشد كه كليت و جزئيت مربوط به ادراحاصل سخن اين

 كلى است و اگر در خارج باشد جزئى است.

 نقد ديدگاه فوق

 متن

 فاسٌد، إذ لو كان األمر كذلك ... والجزئّية لوجودها الخارجّى.

 ترجمه

)اين تفسير( صحيح نيست؛ زيرا اگر مطلب چنين باشد مصداق ماهيت در واقع، منحصر در يك فرد 

هر »و « هر ممكنى را علتى است»ود. )و ثانياا( قضاياى كليه همه كاذب خواهند بود، مانند شمى

كه بالضروره چنين چيزى درست در حالى«. يابدهر كثيرى از آحاد تأليف مى»و « اى زوج هستاربعه

 نيست.

پس، حق آن است كه كليت و جزئيت الزمه وجود ماهيات هستند؛ كليت الزمه وجود ذهنى و 

 جزئيت، الزمه وجود خارجى آن است.

 شرح

نه  -كه اگر كليت و جزئيت به نحوه ادراك ما مربوط استدو اشكال بر تفسير فوق وجود دارد: يكى اين

گاه نبايستى بيش از يك فرد داشته باشد. و اين تصور عقلى ماست پس ماهيت هيچ -به خود ماهيت

كه چنين نيست. ماهيت، افراد كثير اا كلى است. در حالىيابد كه مبهم و طبعكه از ماهيت، ادراكى مى

 تواند داشته باشد.دارد يا مى
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كه ما ديگر قضاياى كلى داشته باشيم؛ زيرا براساس ادعاى فوق ماهيت، يك فرد دارد. اشكال دوم اين

كه نكه ساختار قضيه كلى براساس آن است كه براى ماهيت، افراد كثير فرض شود، مانند ايدر حالى

شود كه كليت، جا روشن مىاز اين«. اى زوج استهر اربعه»و « براى هر ممكنى علتى است»بگوييم: 

الزمه وجود ذهنى ماهيات و جزئيت، الزمه وجود خارجى آن است. و چنين نيست كه كليِت مفاهيم 

 كلى به جهت ضعف قّوه عاقله است.

 ستكه كليت، الزمه وجود ذهنى ماهيات ااشكال بر اين

 متن

 «إّن الماهّية الموجودة ... الموجودة فى ذهنه باألمس، وهكذا.»وكذا ما قيل: 

 ترجمه

شود كه ماهيت موجوده در ذهن، جزئى و شخصى است، مانند ماهيت موجود در خارج؛ اشكال مى

زيرا كه موجود در ذهِن خاص و قائم به نفس جزئى است. پس، ماهيِت انسانِى موجود در ذهن زيد 

طور كه ماهّيت موجود در ذهن زيِد مثالا، غير از ماهيِت انسانِى موجود در ذهن عمرو است. همان

 امروز، غير از ماهيِت موجود در ذهن زيِد ديروز است. و هكذا.

 شرح

طور كه در خارج اگر موجود شد متشخص و جزئى يافت حاصل اشكال اين است كه ماهيت همان

كه قائم به ذهِن شخصِى جزئى است او هم متشخص و افت شد به دليل آنشود، در ذهن نيز اگر يمى

طور كه ماهيت موجود در ذهن زيد امروز، با ماهيِت موجود در ذهن زيد جزئى خواهد بود. همان

ديروز، دو ماهيت جزئِى جداگانه است. و يا ماهيِت موجود در ذهن زيد و عمرو دو ماهيت جزئى 

 هستند.

باشد. بنابراين، ماهيت هميشه در ذهن هم مانند خارج جزئى است، نه مين قرار مىجا مطلب از ههمه

 گوييد الزمه وجود ذهنى ماهيت، كليت است سخن درستى نيست.كه مىكلى. پس اين

 جواب از اشكال

 متن

 فاسٌد فإّن الماهّية المعقولة من الحيثّية ... الجهة ال تأبى الصدق على كثيرين.

 ترجمه

اشكال( فاسد است؛ زيرا ماهيت معقوله از اين حيثيت يعنى از اين جهت كه قائم به نفِس جزئى )اين 

رود. و از اين جهت كه كيف نفسانى و كمال نفس است، از جمله نعِت نفْس به شمار مى -است

موجودات خارجى است و از بحث ما خارج است. سخن ما در ماهيت موجود ذهنى است كه بر او آثار 

 ى، مترتب نشود. و ماهيت از اين جهت، امتناع از صدق بر كثيرين ندارد.خارج

 شرح
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كه اشكال فوق و جوابش شبيه اشكاالتى است كه در باب وجود ذهنى مطرح شده است: خالصه اين

شود، ماهيت اگر به عنوان موجودى از موجوداتى كه قائم به نفس است و كمال او محسوب مى

ئى و متشخص خواهد بود. و از اين حيث، قابليت انطباق بر كثيرين را نخواهد مالحظه گردد، طبعاا جز

كه بدين لحاظ، ذهن هم خود، خارج محسوب شده و آنچه كه به آن قائم است داشت. مضافاا به اين

 نيز خارجى خواهد بود.

لتفاتى به وجود مالحظه كنيم به اين معنا كه ا «بما اّنها هى» اما به مالك ديگر، يعنى اگر ماهيت را

صورت آثار در خارج بر او مترتب نخواهد بود و از اين شخصى او نداشته باشيم كلى خواهد بود در اين

جهت قابل صدق بر كثيرين خواهد بود. به عبارت ديگر، كليِت آن، به حمل اولى و جزئيِت آن، به 

 باشد.حمل شايع مى

 اقسام تمايز

 متن

 معنى كّلّى ... وإّنما الّتشكيك فى الوجود. ثّم إّن األشياء المشتركة فى

 ترجمه

 شوند:ديگر متمايز مىگانه از يكاشيايى كه با هم در يك معناى كلى اشتراك دارند به يكى از امور سه

ديگر متمايز اگر اشتراك آن اشياء در يك معناِى عرضِى خارج از ذات هست، پس به تمام الّذات از يك

ديگر مشتركند. و اگر آنها در امر ذاتى نوع از مقوالت عرضيه، كه در عرضيت با يك شوند، مانند دومى

ديگر مشترك باشند، حال اگر اشتراكشان در بعض ذات هست. ال محاله آن بعض، جنس خواهد با يك

بود و به بعض ديگر كه فصل است تمّيز خواهند يافت؛ مانند انسان و فرس كه مشترك در حيوانيت 

 يابند.به نطق و صهيل تمّيز مىهستند و 

و اگر اشتراك آنها در تمام ذات باشد، پس تمايزشان در يك امر َعَرضى مفارق خواهد بود؛ زيرا اگر 

 َعَرض، َعَرض الزم باشد هيچ فردى از آن خالى نخواهد بود؛ چون الزمه نوع، الزمه جميع افراد است.

اند، كه آن تمايز به تمام و نقص و شدت و افه كردهبعضى بر اقسام سه گانه فوق، قسم چهارمى را اض

قبول تشكيك « ماهيت بما أّنها ماهيت»ضعف در خود طبيعت مشتركه است. و حق آن است كه 

 كند و تشكيك فقط در وجود، جارى است.نمى

 شرح

تمام ذات  كه تمايز، بهاند. قسم اول اينمشائيان براى مالك تمايز ميان دو ماهيت، سه قسم بيان كرده

باشد. در اين فرض طبعاا اشتراكشان به امرى بيرون از ذات خواهد بود؛ مانند تمايز دو مقوله َعَرضى 

چون مقوله كم با مقوله كيف، كه هيچ قدر مشتركى ذاتاا با هم ندارند. مثالا يك خط يك مترى با رنگ 

گرى از مقوله كيف، لكن در قرمز، صد در صد تمايز ذاتى دارند، چون يكى از مقوله كم است و دي
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يعنى مفهوم َعَرضيت كه از حاق ذات مقوالت عرضى گرفته  -شودمفهومى كه از اين دو انتزاع مى

 اشتراك دارند. -نامندرا خارج محمول يا محمول بالصميمه مىشود و در اصطالح، آنمى

ركند، مقوالت َعَرضى هم طور كه همه ممكنات در امكان، كه برگرفته از حاق ذات آنهاست، مشتهمان

 در مفهوم َعَرضيت كه برگرفته از صميم آنهاست اشتراك دارند.

بديهى است كه مفهوم عرضيت، جنس يا فصل براى مقوالت عرضى نيست، تا ذاتى آنها باشد. بلكه 

 -كه عرضى باب ايساغوجى است -اين مفهوم، َعَرضى آنهاست و به اصطالح منطق، ذاتى باب برهان

 .باشدمى

ديگر متمايز هستند. كه اشتراك در بعض ذات كه جنس باشد دارند. طبعاا در فصل از يكقسم دوم اين

 شوند.ديگر جدا مىمانند انسان و فرس كه به نطق و صهيل از يك

كه اشتراك در تمام ذات دارند، مانند زيد و عمرو. لكن تمايز آنها در اعراض مفارق مانند قسم سوم اين

باشد. گفتيم در اين قسم، تفاوت در اعراض مفارق بلندى، سياهى يا سفيدى و مانند آن مىكوتاهى يا 

هست، نه اعراض الزم؛ زيرا اگر َعَرض، َعَرض الزم باشد الزمه جميع افراد نوع خواهد بود و مالِك فرِق 

 ديگر نخواهد شد.افراد نوع از يك

اند كه تمايز تشكيكى نام دارد. و آن ز كشف كردهاشراقيون عالوه بر موارد فوق، تمايز چهارمى را ني

ديگر متمايز كه افراد طبيعت واحد به تمام و نقص، شدت و ضعف و مانند آن از يكعبارت است از اين

ترين مراتب باشند. مانند وجود واجب كه شديدترين درجات وجود هست و وجود هيوال كه ضعيف

 د و ضعيِف فراوانى وجود دارد.باشد. و بين اين دو، مراتب شديوجود مى

 فرمايند:كه آيا تشكيك در ماهيت راه دارد يا نه؟ اختالف است. مؤلف مىدر اين

حق آن است كه تشكيك فقط در وجود و مراتب آن راه دارد و در ماهيت، جارى نيست. سهروردى بر 

جارى است بر اين  خالف صدرالمتألهين و مؤلف رحمهما الله معتقد است كه تشكيك در ماهيت نيز

 اى يك فرداساس با وقوِع حركت در هر ماهيت و مقوله

كند كه از نظر نوعيت با فرد قبلى متفاوت نيست لكن با او از نظر درجات جديد از آن مقوله ظهور مى

متفاوت است، اما براساس نظر صدرالمتأّلهين و مؤلف چون تشكيك در ماهيت راه ندارد با وقوع 

كند كه از نظر نوعيت با فرد قبلى متفاوت است و اى فردى از آن مقوله ظهور مىولهحركت در هر مق

كه يك درجه و يك مرتبه از آن آيد نه آنبه عبارت ديگر هر فرد مقوله يك نوع مستقل به حساب مى

 ماهيت تشكيكى باشد.

 شود، نه چيز ديگرتشخص به وجود، حاصل مى

 متن

 .. إنتهىا خاّصة ... اليفيض وجوده عن المبدأ األعلىهذا كّله فى الكّلّية، وأّنه

 ترجمه
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 كه كليت، خاصه ذهنى براى ماهيت است.جا درباره كليت بود و اينهمه سخن تا اين

حق آن است كه آن به  -شودء است و شخصيت ناميده مىكه همان امتناع شركت در شى -اما جزئيت

 اسفار ين گفته و صدرالمتألهين از او تبعيت نموده، و دركه فارابى چنشود؛ چنانوجود، حاصل مى

 فرموده است:

به واسطه  -كه به معناى امتناع شركت به حسب مفهوم است -حق آن است كه تشخِص يك چيز

چيزى غير از ماهيت است كه به حسب ذات خود، مانع از تصور اشتراك است. پس، تشخص بخش 

كه معلم ثانى )فارابى( گفته چنان -شودء مىراك در آن شىبه معناى چيزى كه مانع از اشت -ءشى

 ء نيست؛ زيرا هر وجودى به نفس خويش، متشخص است.است، در حقيقت چيزى جز وجود آن شى

هرگاه از آن وجود، قطع نظر شود عقل از جواز اشتراك در ماهيت آن امتناع ندارد؛ هرچند كه هزار 

 ، غير از تشخص است؛ زيرا امتياز در مقايسه ماهيت باُمخصص به آن ضميمه شود. چون امتياز

مشاركات آن در يك امر عمومى است، ولى تشخص به اعتبار خود اوست، به طورى كه اگر فرض شود 

كه تشخص فى نفسه براى مشاركى براى او وجود ندارد احتياج به مميز زايدى نخواهد داشت، با آن

وجب استعداد تشخص شود؛ زيرا تا نوِع مادِى فراگير، آن حاصل است. و بعيد نيست كه تميز، م

 گردد.تخصص استعداد براى يكى از افراِد نوع را نيابد وجود آن از مبدأ اعلى افاضه نمى

 شرح

خوانديم كه كليت، خاصيت ماهيت ذهنى است. آنچه از ماهيت در خارج، حاصل است جزئى است. 

يت در خارج هست از آِن خود او نيست، بلكه از آن خواهيم بگوييم جزئيتى كه براى ماهحال مى

 وجود اوست. و در حقيقت، وجوِد هر موجود، مالزم با جزئيت و تشخص است.

اگر وجود را از هر ماهيتى كه وجود دارد برگيرند او فوراا كلى خواهد شد؛ گرچه همراه او صدها قيد 

ها قيد سفيد بودن، اسب را از ساير اسبتخصيصى وجود داشته باشد. مثالا اگر گفتيم اسِب سفيِد، 

تواند هزاران مصداق داشته باشد. حال اگر قيد كند. ولى باز اسِب سفيد، كلى است و مىممتاز مى

عربى بودن را به آن اضافه كنيم و بگوييم اسِب سفيِد عربى، باز اين ماهيت كلى است و اسب سفيد 

به همين ترتيب هر چه عدد قيود را اضافه كنيم مفهوم و تواند هزاران مصداق داشته باشد. و عربى مى

 ماند.يابد اما كليت آن محفوظ مىماهيت، تخصيص مى

گويد: امتياز، غير از تشخص است. امتياز، جدا كردن يك مفهوم و اين معناى همان عبارت است كه مى

بودن يا عربى بودن براى يا ماهيت است در مقايسه با ساير چيزهايى كه با آن مشاركت دارند. سفيد 

چنان به حاِل كلى كند. اما مفهوم همهايى كه سفيد يا عربى نيستند، جدا مىاسب آن را از ساير اسب

ماند. اما تشخص كه همان جزئيت است براى ماهيت نه در مقايسه با شركاى آن، بلكه خود، باقى مى

كه ماهيت مشاركى ندارد تا به  گردد. حتى اگر فرض شودبراى خود ماهيت فى نفسه حاصل مى

 مميزى احتياج داشته باشد باز به واسطه وجود، تشخص برايش حاصل است. ماهيت با
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دهد اما ماهيت با دريافت يابد قابليت انطباق بر ديگرى را از دست مىتشخصى كه از سوى وجود مى

 دهد.امتياز قابليت انطباق بر افراد كثير را از دست نمى

كنند، زمينه افاضه نيست كه تميزها كه يكى پس از ديگرى دامنه ماهيت را محدود مىالبته بعيد 

شود؛ وجود كه عامل تشخص و جزئيت است را فراهم كنند. مثالا اسب به نحو كلى كه موجود نمى

تواند موجود شود، يعنى وجود از اسب اگر فى المثل سفيد بود، عربى بود، چه و چه بود آن وقت مى

نمايند و زمينه افاضه وجود را لى به آن افاضه شود. پس، امتيازها دامنه ماهيت را محدود مىمبدأ اع

 نمايند.كه عامل تشخص و جزئيت است، فراهم مى

 اقوال ديگر در باب تشخص

 متن

 ويتبّين به: أّوال أّن األعراض المشّخصة ... أماراٌت للتشّخص ومن لوازمه.

 ترجمه

 شود كه:ن مىاز مطالب گذشته روش

عموم اعراض  -بنابر ظاهر كالم بعضى -انداى كه تشخص را به آنها نسبت دادهاوالا أعراض مشخصه

واْين هست. و بنابر اظهار جمعى ديگر  هستند. و بنابر تصريح بعض ديگر خصوص وضع و متى

( همه اند كه )عامل تشخص( ماده هست. )اماطور جمعى ديگر گفتهخصوص زمان هست. و همين

 اينها امارات و لوازم تشخصند )نه خود تشخص(.

 شرح

 گانه باعث تشخص موضوعاتاند تمام اعراض يعنى مقوالت نهبرخى پنداشته

خود هستند. مثالا يك جسم وقتى وزن خاصى داشت رنگ، ُبعد، َطعم، مكان و زمان خاصى داشت، 

 سازند.شمار ديگر جدا مىبىگردند و او را از اشياى اينها موجب تشخص و تعين او مى

ديگر و همه به خارج( برخى ديگر از ميان مقوالت، به مقوله وضع )هيئت چگونگى نسبت اجزاء به يك

 اند.آيد( اكتفا كردهء به زمان و مكان پديد مىو متى و أين )هيئتى كه از نسبت شى

اند اند و گفتهقلمداد كردهبرخى ديگر زمان را و جمع ديگرى ماده موجود در جسم را عامل تشخص 

دهد اين گيرد يا ماده خاصى را به خود اختصاص مىوقتى موجودى در ظرف زمان خاصى قرار مى

 دهند.زمان و ماده او را تشخص مى

هاى تشخص هستند. لكن همه اين اقوال چهارگانه در اين جهت هست كه اينها از امارات و نشانه

هيچ چيز ديگر. لكن وقتى موجودى در ظرف زمانى و مكانى  تشخص واقعى از آن وجود است، نه

دهند كه خاص، وجود پيدا كرد، ناگزير همراه با مقوالت ديگر عرضى است. و اين مقوالت، شهادت مى

 آن چيز متشخصاا موجود گشته است.

 اندنظريه كسانى كه اسباب بعيد تشخص را عامل تشخص پنداشته
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 متن

 كمال عرفت. -ءإّن المشّخص ... هو وجود نفس الّشى»م: وثانياا: أّن قول بعِضه

 ترجمه

ء همان فاعل قريبى است كه به آن، گويند: تشخص بخش يك شىكه سخن بعضى كه مىدوم اين

 گويند: تشخص بخش واقعى، فاعل همهكند، و نيز سخن جمع ديگرى كه مىافاضه وجود مى

باشد، و نيز سخن برخى ديگر ام موجودات هست مىهستى است كه همان واجب الوجود كه فياض تم

اند؛ بهرهگويند: تشخص عرض به موضوع اوست، اينها همه و همه از استقامت )در كالم( بىكه مى

كه سبب قريبى كه تشخص بدان مستند است اند. در حالىچون تشخص را به سبب بعيد، اسناد داده

 ، ممتنع است.«ود عينى بما هو وجود عينىوقوع شركت در وج»همان نفس وجود است؛ زيرا 

يابد و فاعل يا موضوع اگر پس، او متشخص به ذات خود هست و ماهيت به واسطه او تشخص مى

طور شوند لكن هماندخالتى در تشخص دارند به جهت آن است كه از جمله علل وجود، محسوب مى

 باشد.ء مىترين اسباب، نفس وجود يك شىكه گفتيم، نزديك

 شرح

بخشد، مثالا سازنده ء وجود مىدانند كه به آن شىبرخى ديگر تشخص بخش را فاعل قريبى مى

 دانند.ماشين يا خانه را عامل تشخص بخش ماشين و خانه مى

دانند. جمعى ديگر، موضوع عرض را علت برخى ديگر خدا را كه فاعل هستى است تشخص بخش مى

 دانند.تشخص بخش مى

گويند؛ زيرا اين موارد گرچه از جمله اسباِب بعيد تشخص هستند، ولى ناصحيحى مى اينها هم سخنان

ء هست، لكن فاعل مفيض يا فاعل كل، كه سبب قريب نيستند. سبب قريب تشخص، همان وجود شى

اى دورتر به عنوان عواملى كه در تشخص دخيل هستند، خداى متعال است يا موضوِع عرض در فاصله

 روند.بعيد تشخص به شمار مىاز جمله اسباب 

 جزئى بودن ُصَور محسوس يا خيالى به جهت اتصال آنها با خارج است

 متن

 فافهم. -وثالثاا: أّن جزئّية المعلوم المحسوس ليست ... صورة فرٍد خيالىّ 

 ترجمه

ست، كه جزئيِت معلوم محسوس از ناحيه خود و از آن نظر نيست كه يك مفهوم ذهنى انكته سوم اين

كه مفهوم، تأثرى از عين خارجى گرفته است بلكه از ناحيه اتصال حسى با خارج و باور انسان به اين

 باشد.مى

باشد. مانند آن كه انسان يك صورت و نيز جزئيت صورت خيالى از ناحيه اتصال حسى )با خارج( مى

ن احضار شده نيز جزئى خيالى را كه از ناحيه حس، پيش او بايگانى شده است را حاضر كند )كه آ
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كه با صور حسى محفوظ نزد خويش صورت فرد خيالى ديگرى بسازد )كه اين خواهد بود(. و يا اين

 هم جزئى خواهد بود(.

 شرح

خواهيم بگوييم كه ُصور شود. حال مىگفته شد كه كليت، خاصه ذهنى است كه بر ماهيات عارض مى

شود باشد. و اگر به جزئيت، متصف مىاست كلى مى معلوم محسوس نيز از آن جهت كه موجود ذهنى

 به مالك ديگرى است كه همان اتصال مفهوم به خارج باشد.

گيريم كه قد او مثالا يك متر و هفتاد سانتيمتر، و وزن او چه مقدار و زادگاه مثالا مردى را در نظر مى

خصات، مادامى كه پيوند با او فالن مكان و متولد فالن سال است. اين مفهوِم شخصى، با اين مش

تواند مصاديق فراوانى در مصداق خارجى پيدا نكند، كلى است؛ زيرا مردى كه اين قيود را دارد مى

خارج داشته باشد؛ گرچه حسب فرض، اآلن بالفعل موجود نباشند، اما وقوع چنين افرادى ممتنع 

 نيست.

ر قابل انطباق بر كثيرين، از آن جهت شود و غيحال اگر اين مفهوم كه معلوم حسى ماست جزئى مى

هست كه ميان معلوم حسى ما و معلوم خارجى )كه معلوم ذهنى برگرفته از آن است،( ارتباط و 

گردد. بدين معنا كه وقتى آن مفهوِم اتصالى وجود دارد، كه اين اتصال موجب تأثر مفهوم از خارج مى

 ذهنى را مرتبط با شخص زيد در خارج

گردد و قابليت انطباق بر كثيرين را از دست دانيم اين مفهوم هم جزئى مىمىكه جزئى است 

 دهد.مى

اين مطلب نه تنها در معلوِم حسى جارى است، بلكه در ُصَور خيالى كه در قّوة خياليه ما ذخيره و 

 اند نيز جارى است ُصَور خيالى ما هم به عنوان يك موجود ذهنى، كلى هستند. و اگربايگانى شده

 شوند از آن نظر هست كه برگرفته از معلوم خارجى هست و با آن ارتباط دارد.جزئى مى

ايم پر از درختان ميوه و سر به فلك كشيده با نهرهاى جارى اگر به عنوان مثال در خارج، باغى را ديده

ن گاه كه صورت اين باغ با همه مشخصاتش در معرض ديد ما قرار دارد ايو بناهاى چشمگير. آن

صورت محسوس خارجى محفوظ شود معلوم حسى ما. زيرا اتصال ادات حسى يعنى چشم ما بهمى

 است.

شود صورت گذرانيم اين مىايم را در خاطر مىدر فرصتى ديگر صورت علمى باغى كه قبالا ديده

خيالى. جزئيت صورت خيالى هم، همچون صورت حسى، مرهون اتصال و ارتباط آن صورت با خارج 

گردد. بنابراين اگر از اين ارتباط و با قطع نظر از اين اتصال و ارتباط، صورت معلوم، كلى مىاست 

تواند در خارج، افراد متعددى صرف نظر كنيم ماهيت باغ كذايى با همه خصوصياتش، كلى است و مى

 داشته باشد.
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را در قّوه خيال طور است اگر از ُصَور حسى مختلف يك صورت خيالى بسازيم. مثالا جسمى همين

كنيم كه سر او مانند سر انسان، و پاى او مانند پاى اسب، و گوش او مانند گوش گوسفند و حاضر مى

هاى حسِى كه از صورتجا هم اين صورت خيالى، به دليل آنبدن او مانند بدن شتر باشد. در اين

نيز به لحاظ ارتباط با باشد و جزئيت اين صورت تركيبى جزئِى مختلف گرفته شده است جزئى مى

 خارج است.

اند گرفته هاى حسى كه در ذهن بايگانى شدههاى خيالى، از صورتقابل ذكر است كه صورت

 توان گفت: علم خيالى متوقف بر علم حسى است.شوند. لذا مىمى

ال انسان دارند. قّوه خي -مانند حجم و ُبعد و شكل -هاى خيالى، ماده ندارند، اما عوارض ماده راصورت

 نامند.را، خيال متصل و عاَلم ِمثال را، خيال منفصل مى

شوند كه ُصَور علمى و ُصَور خيالى خواه بسيط باشند يا مركب، اگر متصف به جزئيت مىنتيجه اين

بدان جهت است كه با خارج اتصال و ارتباط دارند. و اگر از اين اتصال و ارتباط با خارج، صرف نظر 

 توانند در خارج، مصاديق متعدد داشته باشند.همه كلى هستند و مى كنيم، فى نفسه

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . كلى و جزئى را تعريف كنيد؟1

 . كلى و جزئى از لوازم كدام وجود هستند؟2

چون خارج، جزئى است، پس ماهيت كلى نداريم، كه: ماهيت موجود در ذهن نيز هم. اشكال بر اين3

 شود؟ىچگونه دفع م

 . اقسام تمايز را بيان كنيد؟4

 شود و فرق آن با تمّيز چيست؟. تشخص به چه چيز حاصل مى5

 نامند؟. چه چيزهايى را امارات تشخص مى6

 . فاعل يا موضوع، چه نقشى در تشخص دارند؟7

 . جزئيت معلوم محسوس يا معلوم متخيل از چيست؟8

 الفصل الّرابع فى الّذاتى والعرضى

 

 ذاتى و َعَرضى مفاهيم

 متن

 المفاهيم المعتبرة فى الماهّيات ... من الحيوان، ُتسّمى عَرضّيات.

 ترجمه

آيند و ماهيات به يعنى همان چيزهايى كه در تعاريف ماهيات مى -مفاهيمى كه در ماهيات معتبرند

ايى كه بر ماهيات حمل شوند. اما غير اينها يعنى، چيزهذاتيات ناميده مى -شوندارتفاع آنها مرتفع مى
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شده و از تعريف ماهيت خارجند، مانند كاتب براى انسان و ماشى براى حيوان، عرضيات ناميده 

 شوند.مى

 شرح

آيند يا حيوان و صاهل مفاهيمى چون حيوان و ناطق كه به عنوان جنس و فصل در تعريف انسان مى

اير معانى كه عنوان جنس و فصل ندارند و شوند. اما سآيند ذاتى محسوب مىكه در تعريف َفَرس مى

باشند، مانند شوند، َعَرضى ماهيت مىباشند، ولى بر ماهيت حمل مىخارج از ذات آن ماهيت مى

 كاتب و ما شى براى انسان و فرس.

 اقسام َعَرضى

 متن

 والَعَرضّى قسمان: فاّنه إن توّقف انتزاعه ... أّن العرض من مراتب وجود الجوهر.

 ترجمه

و َعَرضى دو قسم است: )اول( اگر انتزاع او و حملش متوقف بر ضميمه باشد، مانند انتزاع حار و 

 شود.حملش بر جسم كه متوقف بر انضمام حرارت به جسم است، محمول بالضميمه ناميده مى

ه )قسم دوم(: اما اگر انتزاع مفهوم آن متوقف بر انضمام چيزى به موضوع نباشد خارج محمول ناميد

 شود. مانند عالى و سافل.مى

 اين )تعريف( مشهور است. پيش از اين گذشت كه َعَرض، از مراتب وجوِد جوهر است.

 شرح

شود. محمول بالضميمه آن است كه در َعَرض، به محمول بالضميمه و خارج محمول تقسيم مى

اّر را از يك فلز گداخته انتزاعش از جسم نيازمند به ضميمه كردن چيزى به جسم باشيم. مثالا وقتى ح

توان اين عنوان را از آن انتزاع كرد؛ مگر آن كنيم، به عنوان جسم تنها نمىانتزاع و بر آن حمل مى

 گاه بگوييم: آن حار است.حرارت را ضميمه نماييم، آن

 شود( انتزاع عرض ازگذارى مىاما در خارج محمول )كه در بعضى استعماالت به محمول بالضميمه نام

 موضوع خود، متوقف بر ضميمه كردن چيزى به آن نيست.

مانند انتزاع مفهوم عالى از سقف، زيرا انتزاع مفهوم عالى، نيازمند اضافه نمودن چيزى به سقف نيست. 

 و نيز مانند انتزاع سافل از ارْض، يا انتزاع تشخص از وجود. يا انتزاع امكان از ممكنات.

د جوهر است شرح آن در بحث مقوالت خواهد آمد. اجمال سخن كه َعَرض از مراتب وجواما اين

شود، بلكه در دامن آن و به وجودى كه كه َعَرض به وجودى جداى از وجود جوهر، موجود نمىاين

شود. عرض، شأنى از شئون جوهر و نمودى از نمودهاى آن است. جوهر بدان موجود است، موجود مى

تب وجوِد جوهر است. مقصود آن است كه هر جوهرى خود را در اى از مراو به تعبير كتاب، مرتبه
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دهد، مثالا انسان در قالب وزن و حجم و رنگ و كميِت خاص قابل قالب نوعى از اعراض نشان مى

 باشند.رؤيت است و اينها نمودها مخصوص وجود او مى

 مشّخصات ذاتى

 متن

 ء إن شاءالّله.كما سيجى -ويتمّيز الذاتى من غير الذاتى بخواصه ... بالتجوهر

 ترجمه

كه شود. و آن عبارت است از اينو ذاتى از غير ذاتى به خواصى كه الزمه ذاتيت اوست، متمّيز مى

ء براى خود، ضرورى الثبوت كه شى)اوالا( ذاتى ضرورى الثبوت براى صاحب آن است؛ به جهت آن

زيرا همان سببى كه ُموِجد صاحب ذاتى  كه ذاتى از سبب )مستقل( بى نياز است؛هست. )دوم( اين

باشند. و )ثالثاا( ذاتى بر ِذى الّذاتى به تقدم باشد، چون اين دو، يكى مىاست ُموجد ذاتى هم مى

 زودى خواهد آمد.كه بيان آن بهجوهرى مقدم است، چنان

 شرح

ابت است؛ انسان الّذاتى ثكه ذاتى براى ذىسه خصوصيت، نشانه ذاتى بودن يك چيز هست: يكى اين

اگر حيوانيت يا ناطقيت نداشته باشد انسان نيست. پس ضرورتاا حيوانيت و ناطقيت براى انسان، ثابت 

 است و ثانياا همان سببى كه انسان را

طور نيست كه انسان عالوه كند. اينكند اجزاى ماهوى او را چون حيوان و ناطق هم خلق مىخلق مى

اجزاى خود داشته باشد. ثالثاا اجزاى ماهوى بر كل ماهيت، تقدم بر علت خود علتى ديگر براى 

 جوهرى دارد.

گانه تقدم، تقدم بالتجوهر هست. و آن اين است كه اجزاى ماهيت چون جوهر و يكى از اقسام هشت

جسم و نامى و حيوان و ناطق بر خود ماهيت، چون انسان، تقدم دارد اما نه در خارج بلكه در مرتبه 

باشد و طور كه در فقره بعدى خواهد آمد جزء در خارج، عين كل مىر ماهوى؛ زيرا همانذهن و تقر

 تقدمى در بين نيست.

 ذات و اجزاى آن، به حمل اولى با هم متحدند

 متن

 وقد ظهر مّما تقّدم أّن الحمل ... باألسر على الكّل وبين االعتبارين تغاير.

 ترجمه

ل بين ذات و اجزاى ذاتيش، حمل اولى است. به همين دليل، شود كه حماز آنچه گذشت آشكار مى

اند كه مجموع اجزاء، عيِن اند و گفتهشود اشكالى كه بر تقدم اجزاى ماهيت بر ماهيت كردهمندفع مى

 باشد. و اين محال است.ء بر خودش مىكل هستند. پس، تقدِم مجموع بر كل، تقدم شى
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اعم باشد، مانند جنس يا اخص باشد، مانند فصل، عين ذات دفع اشكال به اين هست كه ذاتى خواه 

نامند به جهت آن است باشد. و حمل بين ذات و اجزاى ذاتى، حمل اولى است. اگر آنها را جزء مىمى

 گيرند.كه در تعريف، جزء قرار مى

زاء هست )نه كه اشكال تقدم اجزاء بر كل، مندفع است به اين بيان كه تقدم براى همه اجمضافاا به اين

 به وصف جمع( بر كل )به وصف جمع و بما هو مجموع(. و بين اين دو اعتبار، مغايرت وجود دارد.

 شرح

 گفتيم شاخصه سوم ذاتى به عنوان جزء ماهيت، آن است كه بر ماهيت مقدم است.

 كه اجزاء،با توجه به اين -جا اشكال شده است كه اگر اجزاء بر كل، مقدم باشنددر اين

 ، كه اين محال است.«ء على نفسهتقّدم الّشى» آيدالزم مى -ن كل هستندعي

خواه اعم باشد چون حيوان يا اخص باشد  -كه نسبت ذاتىدهند: يكى ايناز اين اشكال دو جواب مى

به ذات، نسبت جزء و كل خارجى نيست، تا اشكال شود وقتى همه اجزاء در خارج بر  -چون ناطق

. بلكه نسبت اين دو، نسبت عينيت است. «ء على نفسهتقّدم الّشى» آيدزم مىكل، تقدم داشتند ال

 يعنى همه انسان عين حيوان هست.

سازد و ناطقيت، بخش چنين نيست كه تصور كنيم حيوانيت، بخشى از وجود خارجى انسان را مى

ت؛ يعنى همه ديگرى از وجود خارجى او را، بلكه حمل بين انسان و اجزاى حدى او، حمل اّولى اس

باشد. فرق بين انسان و حيوان يا طور كه همه او عين ناطقيت مىانسان عين حيوانيت است، همان

 انسان و ناطق همان فرق الزم در حمل اّولى است. كه عبارت باشد از اجمال و تفصيل.

وق وارد طور نيست كه در خارج، حيوان و ناطق اجزاى خارجى براى انسان باشند تا اشكال فپس اين

كه در تعريف انسان اجزاى حدى واقع گوييم اين دو، جزء انسان هستند به اعتبار اينگردد. و اگر مى

گوييم انسان عبارت است از حيوان ناطق ولى در واقع، حيوان و ناطق هر كدام شوند، فى المثل مىمى

 شايع. عين هم و هر دو عين انسان هستند و حمل بين آنها هم حمل اولى است، نه

پاسخ دوم اين است كه تقدم براى اجزاء بدون وصف مجموع، بر ماهيت با وصف مجموع، حاصل است. 

و بين اجزاء با فقدان حيث جمعى و اجزاء با وجود حيث جمعى، فرق فراوان هست. و همين فرق مانع 

بدون وصف  پيش آيد؛ زيرا آن چيزى كه مقدم است اجزاء« ء على نفسهتقدم الّشى»از آن است كه 

 باشد.مجموع است و آنچه مؤخر است اجزاء با وصف مجموع مى

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . ذاتيات و َعَرضيات ماهيت را تعريف كنيد؟1

 . محمول بالضميمه و خارج محمول را تعريف كنيد و مثال بياوريد؟2

 . خواص ذاتى را بيان نماييد؟3

 نوع تقدمى نام دارد؟ . تقدم اجزاِى ماهيت بر ماهيت، چه4
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 را بيان كنيد؟. حمل بين ذات و اجزاى ذات، از چه سنخ حملى است؟ وجه آن5

ء آيد تقدم الّشىكه اجزاء عين كل هستند پس الزم مى. اشكال تقدم اجزاى ماهيت بر كل، به اين6

 شود؟على نفسه، چگونه دفع مى

 ق بذلكفى الجنس والفصل والّنوع وبعض ما يلحالفصل الخامس

 

 تعريف نوع و جنس و فصل

 متن

 الماهّية التاّمة اّلتى لها آثار خاّصة ... كّل ذلك مبّين فى محّله.

 ترجمه

اى كه براى آن آثار حقيقى مخصوصى است، از اين حيث كه چنين آثارى را دارد، نوع ماهيت تامه

 شود؛ مانند انسان و فرس و غنم.ناميده مى

بيش از يك نوع در آن  -آيدكه در تعريف انواع مى -برخى از معانِى ذاتِى انواع در منطق بيان شده كه

كه برخى ديگر، اختصاص به شريك است، مانند حيوان كه در انسان و فرس و غير اين دو هست. چنان

 شود.نوع واحد دارد، مانند ناطق براى انسان. جزء مشترك، جنس و جزء مختص فصل ناميده مى

طور كه جنس و نوع به عالى و متوسط و سافل شود، همانبه قريب و بعيد، تقسيم مىجنس و فصل، 

 گردد. هر يك از اينها در جاى خود بيان شده است.تقسيم مى

 شرح

هر ماهيتى آثار ويژه خود را دارد. سوزندگى براى آتش، سردى براى يخ، و شورى براى نمك، به عنوان 

كه يك ماهيت تام اهيتى به جهت واجديت آثار ويژه خود و به عنوان آنآثار نوع، ثابت است. ما به هر م

 گوييم.هست، نوع مى

ناميم. و برخى برخى از معانى ذاتى چون حيوان كه در چند نوع واقع شده است آنها را جنس مى

 شوند.شوند، فصل ناميده مىچون نطق كه در نوع واحدى يافت مى

 ب اجناس عالى، متوسط و سافل هستند.جوهر، جسم نامى و حيوان به ترتي

 شوند.طور كه ناطق، حساس يا متحرك باإلراده نسبت به انسان فصل قريب و بعيد محسوب مىهمان

شوند اما هر يك از جوهر و نامى و حيوان گرچه هر كدام نسبت به نوع مادون خود جنس محسوب مى

حيوان، نوعى از نامى و نامى نوعى از جسم شوند اينها نسبت به ما فوق خود نوع مستقلى محسوب مى

 شود.و جسم، نوعى از جوهر محسوب مى

 ماده و علت مادى در انواع

 متن

 ثّم اّنا إذا أخذنا معنى الحيوان الموجود ... بالّنسبة إلى المجموع منه ومن المقارن.
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 ترجمه

موده و او را جوهر، جسم، وقتى ما معناى حيوانى را كه در بيش از يك نوع موجود است، مالحظه ن

اى كه معانى مقارن توانيم او را تنها تعقل كنيم به گونهنماييم، مىحساس و متحرك باالراده تعقل مى

ايم مغاير او را مانند ناطق، زايد بر او گرفته بيرون از ذات او به شمار آوريم. اين معنايى كه تعقل نموده

طور كه بر مقارناتش حمل گردد، همانو بر او حمل نمى با مجموِع مركِب از او و مقارناتش هست

 گردد. پس، مفهوم حيوان، غير از مفهوم حيوان ناطق يا مفهوم ناطق است.نمى

گونه تعقل شود نسبت به مقارِن زايد، ماده و نسبت به مجموع از او و مقارن، علت معنايى كه اين

 گردد.مادى محسوب مى

 شرح

بدين  -مشتركى به نام جنس، وجود دارد اگر او را بشرط ال مالحظه نماييمحال كه در نوع، معناى 

در اين  -معنا كه او را تنها مالحظه نموده و هرچه از مقارنات را كه همراه اوست زايد بر او بينگاريم

صورت قابل حمل بر مقارن يا مجموع از او و مقارن نخواهد بود؛ زيرا بشرط ال يعنى چيزى كه تنها 

ه شده است. و در اصطالح، او )حيوان( نسبت به مقارن )ناطق( ماده محسوب و نسبت به مالحظ

 شود.مجموع )انسان( علت مادى ناميده مى

شود زيرا هر يك از ماده و صورت داراى ماهيت مستقل ماده نسبت به صورت، علت مادى ناميده نمى

دو، علت اده و صورت نسبت به مركب از اينديگر نيستند، اما هر يك از مكدام علت يكباشند و هيچمى

گردند و نسبت به آن عليت باشند زيرا اجزاء مركب، علت مقوم مركب محسوب مىمادى و صورى مى

 دارند.

 جنس داراى اعتبار ال بشرط است

 متن

 وجاز أن نعقله مقيساا إلى عّدة ... بهذا االعتبار جنساا واّلذى يحّصله فصال.

 ترجمه

اى از انواعى كه اشتراك در آن دارند، تعقل كنيم. مانند است كه حيوان را در مقايسه با پاره و جايز

كه حيوان را تعقل كنيم كه او يا انسان است يا فرس يا غنم يا چيز ديگرى از انواع حيوانى در اين آن

انواع  كه فصلى كه مختص به يكى ازصورت، حيوان يك ماهيت ناقص و غير محصل است؛ مگر آن

 كههست به آن ضميمه گردد و آن را به عنوان ماهيت تام، تحصل بخشيده و نوع قرار دهد. مانند آن

ناطق كه فصل انسان هست به حيوان ضميمه شود، تا حيوان ناطق كه همان نوع انسان هست حاصل 

 شود.

را تحصل آن ذاتى مشترك كه بدين اعتبار )به اعتبار ال بشرط( مالحظه شود جنس، و چيزى كه

 شود.بخشد فصل ناميده مىمى
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 شرح

آيد ماهيِت جنس قبل از لحوق فصل يك ماهيت هر ماهيِت مركبى، از دو جزء جنس و فصل پديد مى

باشد و در ضمن فرس و بقر باشد فى المثل حيوان كه جنس براى انواع مختلف مىناقص و مبهم مى

باشد فصل به او ملحق شود نوع خاصى از حيوان نمى كهو انسان وجود دارد اين جنس تا قبل از آن

آيد و به گاه از او فرس و انسان پديد مىوقتى فصل مانند صاهل يا ناطق به او ضميمه گشت آن

 آيد.صورت يك ماهيت متحصل در مى

اى كه در انواع مختلف به گونه -اگر معناى مشترك، چون حيوان را به نحو ال بشرط مالحظه كرديم

 شود.جنس خوانده مى -شود و توسط فصول گوناگون تحصل يابد يافت

شود. جنس و فصل به حمل شايع قابل حمل و اگر صورت را ال بشرط مالحظه كرديم فصل ناميده مى

 ديگرند يعنى در مقام وجود خارجى وحدت مصداقى دارند.بر يك

 نوع و دو اعتبار در جزء مشترك

 متن

 اريان فى الجزء ... الّنوع ويحَمُل عليه حمالا أّولّيا.واالعتباران المذكوران الج

 ترجمه

 در جزء مختص -يعنى مالحظه آن بشرط ال و ال بشرط -دو اعتبارى كه در جزء مشترك ذكر شد

شود. به اعتبار اول )بشرط ال(، صورت براى جزء ديگر مقارن با آن، و علت صورى براى نيز جارى مى

و به اعتبار دوم )يعنى ال بشرط( فصلى است كه محصل جنس و متّمم نوع  رود.مجموع به شمار مى

 گردد.باشد و )به اين اعتبار، فصل( به حمل اولى بر نوع حمل مىمى

 شرح

گردد جزء مختص طور كه جزء مشترك مانند حيوان، در انواع حيوانى به دو لحاظ، مالحظه مىهمان

ه است. جزء مختص اگر بشرط ال لحاظ گشت قابل حمل بر مانند ناطق نيز به دو لحاظ قابل مالحظ

؛ زيرا ناطق بشرط ال يعنى جزء مختصى كه «االنسان ناطق»شود گفت: نوع نيست و به اين لحاظ نمى

با آن هيچ چيز ديگر نباشد، و انسان يعنى ناطق به ضميمه حيوان. طبعاا جزء به اين لحاظ بر مجموع 

 گردد.حمل نمى

تص، ال بشرط لحاظ شد قابل حمل بر نوع است. و بدين لحاظ، جنس مبهم را تحصل اما اگر جزء مخ

 كند.بخشد و نوعيت نوع را تكميل مىمى

 كيفيت قوام جنس به فصل

 متن

 فقد َتَحّصل َأّن الجزء األعّم ... منه ومّما يتمّيز به عن غيره. انتهى.

 ترجمه
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كه  -به حسب تحليل عقلى، قائم به جزء اخص -كه جزء اعم در ماهيات كه جنس هستنتيجه آن

درباره كيفيت تقّوم جنس به فصل چنين فرموده  اسفار باشد. )صدرالمتأّلهين( درمى -فصل است

 است:

اين قوام )قوام جنس به فصل( به حسب خارج نيست؛ چون اين دو در خارج متحدند و ممكن نيست »

 يگر باشند.دوجوداا دو امر متحد در يك ظرف، قائم به يك

باشد كه، ماهيِت نوعى را به دو جزء عقلى تحليل برده و بلكه )اين تقويم( به حسِب تحليِل عقل مى

نمايد؛ زيرا ضرورتاا بعض اجزاى ماهيت، به بعض ديگر محتاج حكم به عليت يكى براى ديگرى مى

باشد؛ چون يگرى نمىباشد، به جز، جزء فصلى چيز داست، و چيزى كه بدو احتياج است و او علت مى

آيد كه فصول متقابل، محال است كه جزء جنسى علت براى وجود جزء فصلى گردد. وگرنه الزم مى

 ء واحد، مختلف و متقابل گردد، كه اين محال است.الزمه جنس شود و شى

ماند كه جزء فصلى، علِت وجود جزء جنسى باشد و ُمَقّسم طبيعت مطلقه جنسى و علت پس، باقى مى

قدرى كه حّصه نوع هست گردد و جزئى براى مجموع حاصل از آن )يعنى جنس( و آنچه به واسطه او 

 «شود خواهد بود.از ديگرى ممتاز مى

 شرح

كه جنس كه جزء اعم است قائم به فصل كه جزء اخص پردازند: يكى ايندر اين فقره به دو نكته مى

ر ظرف وجود خارجى نيست؛ زيرا در خارج، اين باشد. بديهى است كه قوام جنس به فصل، داست مى

ديگر متحدند، در خارج، حيوان كه جنس انسان هست شأنى از آن و ناطق كه فصل اوست دو با يك

شود تا يكى قائم به باشد؛ هيچ انفكاكى در خارج براى جنس و فصل ديده نمىشأن ديگرى از آن مى

 ديگرى باشد.

مقام ذهن و تحليل عقلى است. وقتى ذهن ما از يك ماهيت چون پس، قوام يكى به ديگرى مربوط به 

نمايد كه در گيرد، مالحظه مىانسان يك وجه مشترك به نام حيوان و وجه مختص به نام ناطق بر مى

تواند در خارج موجود شود؛ زيرا حيوان مقام ثبوت ماهوى، حيوان مبهم است و با اين حالت نمى

تواند در خارج موجود گردد. رس يا بقر يا انواع ديگر حيوانى در نيايد نمىجنسى تا در قالب انسان يا ف

شود. از اين نظر بايد چيزى طور كه در مقام ثبوت ماهوى تا تحّصل نيابد ماهيت تام نوعى نمىهمان

را از اين حالت بيرون آورد و به آن تحّصل بخشد، تا يك نوع تام گردد. و آن چيز جز فصل بيايد و آن

 ست. پس، فصل علت تحّصل جنس است. لذا قوام جنس به فصل است.ني

اى را كند و هر تكهيعنى او را تكه تكه مى -كه ُمَقّسم طبيعت جنس هستبنابراين، فصل عالوه بر آن

گيرد نيز هست، يعنى به اى از جنس كه در نوع خود قرار مىدهد ُمَحّصل حّصهدر يك نوعى قرار مى

 بخشد.ويژه مى ابهام جنس تعّين
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كه فصل علت جنس هست نه بالعكس، اين شد كه جنس، مبهم است. و با بر اين اساس، دليل اين

تواند موجود شود. چيزى كه او را از وصف ابهام، در مرتبه ثبوِت ماهوى و وجود خارجى مّتحصال نمى

 بخشد، فصل است.آورد و امكان وجود به او مىاين حالت بيرون مى

دهد؟ مؤلف در كه اگر فرض كنيم كه جنس، علت تحصل فصل باشد چه اتفاقى روى مىم ايننكته دو

گويند: اگر چنين باشد از آن نظر كه علت هميشه همراه معلول است و غير قابل انفكاك از پاسخ مى

دايماا  -كه حسب الفرض، علت فصول مختلف است -آيد كه همراه جنس واحداوست، الزم مى

ء ابل و متخالف مانند نطق و صهيل و غيره باشند، كه اين محال است؛ زيرا اتصاف شىهاى متقفصل

واحد به اوصاف مختلف و متقابل عقالا ناممكن هست. چگونه ممكن است در آن واحد، حيوان واحد 

 هم ناطق باشد هم ناهق، هم صاهل هم چيز ديگر.

نى كه به انسان اختصاص دارد غير از آن جا حّصه حيواجا كه فصل، علت باشد. در اينبه خالف آن

ء واحد اتصاف به اوصاف متقابل مطرح حّصه حيوانى است كه در فرس يا بقر وجود دارد. لذا براى شى

اى را به نوع خاصى اختصاص كند هر حّصهكه گفتيم فصل، جنس را تكه تكه مىگردد؛ زيرا چناننمى

 گردد.متخالف، متصف نمى دهد. لذا حيوان واحد به اوصاف متقابل ومى

ديگر اجنبى و بى رابطه توانند نسبت به يكحال، اين نكته را نيز بايد گفت كه چرا اجزاى ماهيت نمى

آيد و نسبت اجزاء به هم اى ميان اجزاء نباشد تركيب حقيقى به وجود نمىباشند؟ زيرا اگر هيچ رابطه

 انسان افتاده است.مانند نسبت انسان به سنگى خواهد بود كه در كنار 

 اشكال بر تخصص جنس به واسطه فصل

 متن

 وفإن قيل: إّن الفصل إن كان عّلة ... فى الوجود واستغنى بذلك عن العّلة.

 ترجمه

اى كه اگر اشكال شود كه: فصل اگر علت مطلق جنس هست پس ُمقّسم او نيست. و اگر علت حّصه

دان نوع دارد پس اوال بايد تخصص را فرض كرد تا باشد و آن حّصه اختصاص بدر نوع او هست مى

شود و به سبب حصول كه فصل علت او گردد. لكن زمانى كه تخصص يابد داخل در وجود مىاين

 گردد.نياز مىتخصص از علت، بى

 شرح

كه فصل، شود و آن اينجا سؤالى مطرح مىگفتيم كه فصل، علت تحصل و تقسيم جنس است. اين

هست يا علت حّصه خاصى از جنس؟ اگر علت مطلق جنس هست و به همه  علت مطلق جنس

بخشد و بخشد پس ديگر ُمقسم او نخواهد بود؛ چون همه جنس را يكجا تحّصل مىجنس، تحّصل مى

 كند.ديگر او را تكه تكه نمى

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

271 

 

و اگر علِت حّصه و بخش خاصى از جنس هست پس بايد جنس قبال توسط چيز ديگرى غير از فصل، 

قسيم شده باشد تا فصل، علت او گردد. لكن وقتى تخصص قبلى به واسطه چيز ديگر حاصل شده ت

كه باشد ديگر نيازمند به فصل نخواهد بود؛ زيرا احتياج به فصل براى حصول تخصص بود، در حالى

 تخصص قبالا حاصل شده است.

 جواب از اشكال

 متن

 جنسّية لضعف وحدِتها. قيل: إّن الخصوصّية التى بها يصير ... واحدة

 ترجمه

گردداز شود خصوصيتى كه جنس مبهم، به سبب او حّصه خاصى از نوع مى)در جواب( گفته مى

شود. و همان فصل است برايش حاصل مىباشد كه از ناحيه علت كهشئون تحّصل وجودى جنس مى

است و به سبب فصل، علت هم تقدم بالوجود بر معلول خود دارد. پس، تخصص به سبب فصل حاصل 

پذيرد. ومنعى نيست در عليت فصول متعدد براى جنسى كه فى نفسه فاقد تقسيم است، تقسيم مى

 كه وحدتش ضعيف است.ماهيت جنسِى واحد، چون

 شرح

شود از ناحيه علتش كه همان فصل است گويند كه: تحّصلى كه براى جنس حاصل مىدر جواب مى

ّصل، وجود ندارد. طبعا جنس، مبهم است. و چون علت، تقدم وجودى باشد و قبل از فصل اين تحمى

بر معلول كه تحّصل جنس است دارد، پس قبل از آمدن علت، تحّصل براى جنس نبوده و جنس، 

دهد، تا اشكال شود مطلق و مبهم است. لكن فصل كه علت است با آمدنش تمام جنس را تحّصل نمى

كه باز به واسطه  -لكه مقارن آمدن علت، حّصه خاصى از جنسكه فصل، ديگر مقّسم جنس نيست. ب

 تحّصل يافته است. -همين فصل، حّصه خاص گرديده است

دهد. و قبل از بنابراين فصل همزمان و مقارن تقسيم جنس، تحّصل هم به مقدار تقسيم شده، مى

خاصى از آن، فصل، تحّصل و تقسيمى براى جنس وجود نداشته است. تقسيم جنس و تحّصل حّصه 

 به واسطه علت كه همان فصل است مقارن هم صورت يافته است.

گويد: اگر فصل علت مطلق جنس است پس آن ُمقّسم كه مى -كه نه قسمت اول اشكالنتيجه اين

گويد: اگر تخصص، قبل از آمدن فصل، حاصل شده كه مى -درست است و نه قسمت دوم آن -نيست

كه فصل، علت ه شق سومى در بين هست كه آن عبارت باشد از اينبلك -باشد نيازى به فصل نيست

حّصه مخصوصى از جنس هست، لكن حّصه مخصوص، به واسطه چيزى غير از فصل حّصه خاص 

 نگرديده است،
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بلكه به واسطه همين فصل، حّصه خاص شده است. به عبارت ديگر همان فصلى كه محصل جنس 

هم هست. ميان تحّصل جنس و تقسيم آن از سوى فصل،  هست بعينه و مقارن با آن ُمقّسم جنس

 اى نيست.فاصله

بنابراين، شقوق مسئله در دو شق باطلى كه در صورت اشكال، مطرح گرديده است، منحصر نيست. 

باشد. و آن عبارت از اين است كه تحّصل و تقسيم به شق سومى در بين هست كه همان صحيح مى

 گيرد.همان فصل است، صورت مى واسطه يك چيز و در يك زمان كه

 اشكال بر محصل بودن فصل

 متن

 فإن قيل: الّتحّصل اّلذى به الجنس ... الوجودّية فما معنى عّد الفصل عّلة له؟

 ترجمه

شود تحّصل به وجود فردى است. پس، مادامى كه تحّصلى كه جنس به واسطه آن در وجود داخل مى

كه باشد. پس، معناى اينطور تمام نمىجودى براى آن بهمتلبس به وجود خارجى نشود شئون و

 فصل، علت تحّصل جنس است، چيست؟

 شرح

اشكال دوم اين است كه تحّصل بخش واقعى، وجود است. پس، ماهيت جنسى تا موجود نگشته، 

گردد. در اين صورت، نقش فصل به عنوان عامل تحّصل چيست؟ و نسبت تحّصل به او متحّصل نمى

 است. بى مورد

گوييم شود پس چرا مىحاصل اين اشكال اين است كه اگر تخصص به واسطه فصل حاصل مى

شود و اگر تحّصل و تشخص به واسطه وجود تشخص ماهيت و از جمله جنس به وجود حاصل مى

 شود.گوييم تخصص به واسطه فصل حاصل مىشود پس چرا مىحاصل مى

 جواب از اشكال

 متن

 له بالفصل ثبوته التعّقلّى ... حقيقة خارجّيه يترّتب عليها اآلثار.قيل: المراد بتحّص

 ترجمه

شود ثبوت عقالنى جنس و شود مراد از تحّصلى كه به واسطه فصل، حاصل مىدر پاسخ گفته مى

را به واسطه وجود فردى كسب صورت يك ماهيت نوعى تام است. و آنچه كه جنس آنصيرورت آن به

 از تحقق ماهيت، تحقق تامى كه مترتب شود بر او آثار خارجى.كند، عبارت است مى

به ماهيت مبهِم جنسى وصيرورت دهد عبارت است ازتحّصل دادنرا افاده مىپس آنچه كه فصل آن

دهدعبارتست از تحّصل ماهيت تام و صيرورت آن به يك ماهيِت نوعِى تام. وآنچه را كه وجود فردى مى

 شود.بر آن آثار خارجى مترتب مىآن به يك حقيقت خارجى كه 
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 شرح

گويد دوگونه تحّصل داريم: يكى تحّصل در مرتبه ماهيت و يكى هم تحّصل در در پاسخ از اشكال مى

دهد تحّصل در مرتبه ماهيت است؛ يعنى ماهيت مبهم جنسى مرتبه وجود خارجى. آنچه كه فصل مى

دهد مايد. و اما آنچه وجوِد خارجِى شخصى مىنرا در عالم ذهن به ماهيت متحّصل و كامل تبديل مى

تحّصل خارجى ماهيت است كه همان تشخص باشد. كه به واسطه اين نوع از تحصل، آثار خارجى 

 گردد، نه به واسطه تحّصل از نوع اول.ماهيت بر او مترتب مى

 باشدجنس ابهام نوع و فصل محصل آن مى

 متن

 . غير نظر إلى إبهام او تحّصل.فتبّين بما مّر: أّوال أّن الجنس ..

 ترجمه

كه جنس، همان نوع است مبهماا و فصل، همان نوع است ُمحّصالا و نوع، همان ماهيت نكته اول اين

 تامه است بدون نظر به ابهام يا َتَحّصل.

 شرح

دو جزء گوييم اين دو، قبالا گفتيم نسبت جنس و نوع يا فصل و نوع، در خارج عينيت است. و اگر مى

 باشد. بنابراين، حمل بين جنس و نوع، مانندماهيتند، مقصود جزء قرار گرفتن در تعريف ماهيت مى

حمل اولى است. بدين معنا كه همه انساْن « االنسان ناطق»يا فصل و نوع، مانند  «االنسان حيواٌن»

و ظهور از انسان  طور كه همه او ناطق است. حيوان و ناطق دو شأن و دو نمودحيوان است، همان

هستند. چنين نيست كه در خارج، نيمى از انسان حيوان و نيم ديگرى از او ناطق باشد، بلكه همه او 

 حيوان و همه او ناطق است.

كه عين نوع است اما بدون بنابراين، جنس همان نوع است مبهماا. بدين معنا كه جنس در عين آن

گيرد و فصل همان نوع است محّصال. بدين معنا كه فصل، مبهم است و تحّصل خود را از فصل مى

كه عين نوع است اما عامل تحّصل جنس هم هست. و به عبارت ديگر فصل نوع فصل در عين آن

باشد. اما نوع عبارت است از ماهيت تام، بدون عنايت گونه كه جنس نوع مبهم مىمحصل است همان

 به ابهام يا تحّصل آن.

 حمل بين جنس و فصل

 تنم

 وثانياا أّن كاّل من الجنس والفصل محموٌل ... والحمل بينهما حمٌل شائع.

 ترجمه

 كه هر يك از جنس و فصل به حمل اولى بر نوع،طور كه قبالا هم گذشت( ايننكته دوم )همان
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گردند. اما نسبت بين جنس و فصل عبارت از اين است كه جنس، َعَرض عام براى فصل و حمل مى

 ض خاص براى جنس است. و حمل بين اين دو، حمل شايع است.فصل، َعَر

 شرح

 ماند دو مطلب:سخن در حمل اولى ميان نوع و جنس و فصل گذشت. باقى مى

كه جنس، َعَرض عام است نسبت به فصل و فصل، َعَرض خاص است نسبت به جنس. گفتيم يكى اين

نيست، بلكه مراد از  -ض بر جدارمانند عروض بيا -عروض جنس بر فصل و بالعكس، عروض خارجى

باشند. لذا حمل ميان اينها حمل اولى آن عروض ذهنى است. در خارج، جنس و فصل، عين نوع مى

ديگر تفكيك است. و در خارج عروضى وجود ندارد. در ظرف ذهن و به تحليل عقلى اين دو از يك

نمايد. لذا او را َعَرض روض پيدا مىشود و بر فصول متعدد، عيابند و يكى به نام جنس خوانده مىمى

خوانند، چون عروضش اختصاص به يك فصل ندارد، بلكه شمولش فصول متعّدد عام و َعَرض شامل مى

 شود.گيرد. مانند حيوان كه بر ناطق و صاهل و ناهق عارض مىرا در بر مى

. لذا َعَرض خاص نمايدشود و فقط بر جنس خود كه واحد است عروض مىو ديگرى فصل خوانده مى

 شود، مانند عروض ناطق بر حيوان.ناميده مى

تصور نشود كه كلمه َعَرض در مورد جنس و فصل به معناى عرضى است كه در مقابل جوهر است؛ 

زيرا محال است كه عرض اصطالحى بتواند بر ماهيت جوهرى نوع، مقدم باشد، بلكه مراد از َعَرض، 

 .همان عارض شدن در مرتبه ذهن است

حمل بين ناطق و حيوان، حمل شايع است؛ يعنى  «بعض الحيوان ناطق»كه اگر گفتيم مطلب دوم اين

اند، ولى مفهوماا حيوانيت كه َعَرض عام است با ناطقيت كه َعَرض خاص هست وجوداا با هم متحد شده

 ديگر متغايرند.با يك

 جنس و فصل قريب، يكى بيش نيستند

 متن

 نع تحّقق ... كون الواحد بعينه كثيراا وهو محال.وثالثاا أّن من الممت

 ترجمه

 كه تحقق بيش از يك جنس در يك مرتبه براى ماهيت نوعى واحد، ممتنع است.نكته سوم اين

و چنين است تحقق بيش از يك فصل در مرتبه واحد؛ براى ماهيت نوعى واحد. چون اين مستلزم آن 

 حال است.است كه واحد بعينه كثير باشد. و اين م

 شرح

 تواند وجود داشته باشد.براى ماهيتى چون انسان بيش از يك جنس در مرتبه واحد نمى
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طور نيست كه جنس قريب او هم حيوان تواند باشد، اينمثالا جنس قريب او چيزى به جز حيوان نمى

مثالا حيوان  تواند اجناس مختلف وجود داشته باشد.باشد و هم چيز ديگر. بله، در مراتب مختلف مى

 او باشد.« جنس بعيد»و جوهر « جنس متوسط»و جسم « جنس قريب»

تواند در مرتبه واحد، فصول متعددى داشته باشد. فصل قريب انسان، ناطق طور كه انسان نمىهمان

شود كه است. به همين جهت، تحقق فصل قريب ديگر مانند صاهل، در همين مرتبه، موجب مى

ء واحد، كثير باشد، كه محال است. م صاهل، كه اين مستلزم آن است كه شىانسان هم ناطق باشد ه

كه انسان در آرى، فصول قريب و متوسط و بعيد براى انسان در مراتب مختلف متصور است. مانند اين

 كه ناطق است قبل از آن حساس و متحرك باالراده نيز باشد.عين آن

 تفاوت جنس و ماده، فصل و صورت

 متن

 عاا أّن الجنس والماّدة مّتحدان ... كما أن الّصورة ال بشرٍط فصٌل.وراب

 ترجمه

كه جنس و ماده ذاتاا يكى هستند، ولى از نظر اعتبار مختلفند. ماده، زمانى كه ال نكته چهارم اين

 بشرط مالحظه گردد جنس است. و جنس، زمانى كه بشرط ال مالحظه گردد ماده است.

طور كه اتاا متحد و اعتباراا مختلفند. فصل بشرط ال، صورت است، همانچنين فصل و صورت ذهم

 باشد.صورت ال بشرط، فصل مى

 شرح

ميان ماده و جنس فرقى نيست. مراد از هر دو همان جزء مشتركى است كه در ماهيت نوعى وجود 

و  -ل ضميمه شوداى كه بتواند به فصبه گونه -دارد. لكن وقتى آن جزء مشترك را البشرط لحاظ كنيم.

اى كه او تنها به گونه -خواهيم خواند. و اگر بشرط ال مالحظه نماييم« جنس»را قابل حمل باشد آن

شود. در هر دو اعتبار، اين دو ناميده مى« ماده» -مالحظه شود و قابل حمل و انضمام به فصل نباشد

 ذاتاا يك چيز هستند.

بشرط لحاظ نماييم فصل بوده قابل انضمام و حمل بر را ال طور است. اگر آنجزء مختص هم همين

شود. و اگر آن را بشرط ال لحاظ نماييم غيرقابل ديگرى است. چون ال بشرط با هر شرطى جمع مى

 انضمام و غير قابل حمل بر ديگرى خواهد بود.

 بيان تعدد اعتبار در أعراض

 متن

 ا على هذه الُوَتيَرة.وهذا فى الجواهر الماّدة المرّكبه ... المجّردة أيض

 ترجمه
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اين )تعدد اعتبار( در جوهرهاِى مادِى مركب، ظاهر است؛ زيرا ماده و صورت در جواهر مادى هر دو 

شود و سپس ال بشرط لحاظ در خارج موجودند. از اين جهت از آن دو، معناى ماده و صورت اخذ مى

 شوند.گرديده، جنس و فصل مى

و غيرمركب از ماده و صورت هستند، ما به االشتراك در آنها عين ما به  اما اعراض كه بسايط خارجى

يابد وآنها را باشد، لكن عقل )در ظرف تحليل و ذهن( در آنها مشتركات و مختصاتى مىاالمتياز مى

ها را بشرط ال لحاظ نموده، آنها مواد و ُصَور عقلى براى نمايد و سپس هماناجناس و فصول اعتبار مى

 گردند.مىبسايط 

 مطلب در جواهر مجرده بر همين منوال است.

 شرح

 ماده و صورت در جوهرهاى مادى مانند انسان و فرس و بقر امور خارجى هستند.

 باشند.آنها در خارج به وجود واحد موجودند، و منشأ انتزاِع جنس و فصل مى

خستگى و خواب است حيوانيت كه مبدأ تحركات حيوانى مانند شهوت، غضب، تشنگى، گرسنگى، 

طور كه ناطقيت كه منشأ ادراكات عقلى است در خارج براى براى انسان در خارج، موجود است همان

 انسان، موجود است.

حال اگر اين ماده و صورت را به عنوان ال بشرط مالحظه كنيم به اين معنا كه قابل انضمام به غير 

عدد جنس و فصل و اعتبارات آنها در مركبات شوند. تخود باشند به نام جنس و فصل خوانده مى

 ظاهر است. -يعنى آنها كه ماده و صورت در خارج دارند -مادى

طور كه ولى در باب اعراض كه بسيط هستند مطلب بدين وضوح نيست. مقوالت نه گانه َعَرضى همان

ماده و صورت در بحث مقوالت خواهد آمد همه و همه بسيطند؛ بدين معنا كه براى آنها در خارج، 

 وجود ندارد.

گيريم. لونيت براى رنگ قرمز و فى المثل رنگ قرمز را كه يك َعَرض به نام كيف هست، در نظر مى

شود و قرمز بودن براى آن فصل، اكنون سؤال اين است كه آيا در ديگر الوان جنس محسوب مى

 خارج، رنگ بودن چيزى است جداى از قرمز بودن، تا

كه خير، قرمز بودن يعنى رنگ بودن، و داده و ديگرى را فصل اعتبار نماييم. يا اينيكى را جنس قرار 

اين دو در خارج چيزى جداى از هم نيستند؟ حقيقت اين است كه لونيت و قرمز بودن در خارج يك 

سازيم اين گوييم كْيف در خارج، امرى بسيط است و اگر براى آنها جنس و فصل مىچيز است. لذا مى

كنيم وگرنه در خارج اين دو تبار تفكيكى است كه در ذهن ميان لونيت و قرمز بودن اعتبار مىبه اع

شوند، اما ديگرند بر خالف حيوانيت و ناطقيت كه در خارج گرچه به وجود واحد موجود مىعين يك

د. طورنهر كدام غير از ديگرى است يكى َعَرض عام است و ديگر َعَرض خاص. ساير اعراض هم همين

 آنها هم در خارج بسيطند.
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كمّيت » بينيم كه عبارت است ازكنيم و مىآوريم. يك خط يك مترى را مالحظه مىمثال ديگرى مى

 . خوب آيا َكْم بودن در خارج، جداى از متصل بودن«متصِل قار

بودن كه كميت عين اتصال و عين قار است تا كميت را جنس و اتصال را فصل آن قرار دهيم؟ يا اين

طور است؟ بايد گفت حقيقت آن است كه كميت و اتصال در خارج يك چيز بيشتر نيستند؛ يعنى اين

كه كميت در خارج، حقيقتى نيست كه يك جاى خط، كميت باشد و جاى ديگرش اتصال. تا اين

م چون در ذهن غير هجداى از حقيقت اتصال باشد. )به خالف حيوان و ناطق، كه ماهيتاا در خارج هم

 باشند؛ گرچه به وجود واحد موجودند.(هستند و هر كدام منشأ آثار مخصوص به خود مى

تواند گوييم اعراض در خارج، بسيط هستند، لكن عقل ما در عالم ذهن مىبدين جهت است كه مى

 براى همين امر بسيط، وجه مشترك و وجه مختص بسازد.

شود ونيت براى رنگ قرمز جنس محسوب مىفى المثل عقل در مثال اول چنين اعتبار كند كه َل

ها در اين جهت كه لون هستند مشتركند. و قرمز بودن براى آنها فصل بدين معنا كه تمام رنگ

سازد و وجه اختصاص آن به شمار شود اين فصل، جنِس ذهنى را از سايرين جدا مىمحسوب مى

به خارجى ندارند. و به همين دليل طور كه گفته شد اين جنس و فصل جنرود. بديهى است همانمى

 كنند.با مركبات مادى، مانند انسان و فرس كه جنس و فصل خارجى دارند، فرق مى

ها باشد. كنيم تا آن امر مشترك تمام كميترا در ذهن، جنس فرض مى «كمٌ » كه در مثال دوميا اين

ها چون عدد كه از ساير كميتكنيم تا به ما به االختصاص آن و اتصال را براى آن فصل، فرض مى

جا هم جنس و فصل، امر ذهنى هستند و وجود خارجى نخواهند داراى انفصال هستند گردد. در اين

داشت. حال اگر ما اين جنس و فصل ذهنى را بشرط ال لحاظ كنيم نامش ماده و صورت خواهد بود، 

صورت عقلى. و اگر بشرط ال لحاظ اما نه ماده و صورت خارجى؛ زيرا در خارج بسيطند، بلكه ماده و 

 كنيم نامش ماده و صورت عقلى خواهد بود.

 سخن در جواهر مجرده يعنى عقول و نفوس مجرده به همين منوال است. آنها

گرچه در قلمرو اعراض نيستند، اما آنها هم چون اعراض، بسيط هستند و جنس و فصل خارجى 

الشتراك و ما به االختصاص در ظرف تحليل بسازد. فى تواند براى آنها ما به اندارند، ولى ذهن مى

المثل تجرد را وجه مشترك ميان همه آنها بداند و تعّين به مرتبه خاص را وجه اختصاصى آنها به 

 حساب آورد.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . نوع، جنس و فصل را تعريف كنيد؟1

 حمل بر نوع و فصل هست يا نه، چرا؟ . اگر معناى جنسى را بشرط ال مالحظه كنيم آيا قابل2

آيد را بيان كنيد و اسامى مناسب با هر يك از دو اعتبار را ذكر . دو اعتبارى كه در جنس و فصل مى3

 نماييد؟
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 . نحوه تقّوم جنس به فصل چگونه است؟4

 . آيا فصل، علت تحّصل مطلق جنس است، يا حصه خاصى از آن؟5

 شود، پس تحّصل به واسطه فصل چيست؟، حاصل مى. اگر تحّصل جنس به واسطه وجود6

 . چرا تحقق دو جنس يا دو فصل براى يك ماهيت، در مرتبه واحدة محال است؟7

 . چرا َأعراض، مركب از ماده وصورت نيستند؟8

 . با توجه به بساطت َأعراض، مواد و ُصَور در آنها چگونه متصور است؟9

 صلفى بعض ما يرجع الى الفالفصل الّسادس

 

 معانى لفظ فصل

 متن

 فصالا اشتقاقياا. ُيسَتْعمُل َلفُظ الفصل ... االنسانّى و يسّمى

 ترجمه

شود: يكى در مورد أخص و أعرف لوازمى كه بر لفظ فصل در كلمات حكما به دو معنا استعمال مى

هاى حقيقى فصلجاى شوند و در تعاريف بهشود. و آنها از اين جهت، فصل خوانده مىنوع، عارض مى

 هاى حقيقى كه مقوم انواع هستند كار بسيار دشوارى است.روند، زيرا دستيابى به فصلبه كار مى

يا از آن جهت كه در لغت، نامى كه داللت مطابقى بر فصول كند نداريم، مانند ناطق كه فصل انسان 

 باشد و ياموع مىشود؛ زيرا مراد از نطق يا تكلم است كه آن، از جهتى، كيف مسمحسوب مى

شود. و كيفيت هرچه باشد هاى نفسانى شمرده مىادراك كليات است، كه آن هم نزد حكما از كيفيت

توانند مقوم جواهر باشند. )اين نوع فصل( فصل منطقى ناميده از أعراض است و أعراض هم نمى

 شود.مى

دأ فصل منطقى است، قسم دوم چيزى است كه حقيقتاا مقوم نوع و محصل جنس است. و آن مب

باشد. و اين )فصل( فصل كه انسان صاحب نفس ناطقه باشد و اين فصل، براى نوع انسانى مىمانند اين

 شود.اشتقاقى ناميده مى

 شرح

شود: يكى فصل منطقى و ديگرى فصل حقيقى. فصل فصل در اصطالح حكما به دو معنا استعمال مى

 شهورى و فصل منطقى غير مشهورى.شود: فصل منطقى ممنطقى نيز دو قسم مى

فصل منطقى مشهورى عبارت است از مفهوم فصيلت و به عبارت ديگر عبارت است از كلى كه در 

اى » شود به كلى كه در جوابشود. كه آن تعريف مىگفته مى« ٍء فى جوهر الشىاى شى»جواب 

ماند كه عبارت از نفس ى مىشود. اين قسم فصل مانند كلى منطقگفته مى «ءء فى جوهر الّشىشى

 باشد.باشد، اين فصل هم عبارت از نفس فصليت مىكليت مى
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قسم ديگر كه فصل منطقى غيرمشهورى است عبارت است از لوازم ماهيت كه مؤلف بدان اشاره 

دانيم فصل آنها طور واقعى نمىفرموده است. ما از آن نظر كه احاطه علمى بر ماهيات نداشته و به

دهيم. البته جاى فصل حقيقى قرار مىك سلسله از چيزها را كه الزمه آن انواع هستند بهچيست، ي

 بديهى است كه الزمه

ء ء هست. پس آن، فصل حقيقى نيست؛ چون فصل حقيقى ذاتى شىء، غير از ذاتى شىيك شى

 هست.

تكلم معنا كنيم  زنند به ناطق كه فصل منطقى غير مشهورى است. ما اگر نطق را به معناىمثال مى

باشد. و اگر به معناى ادراك كليات معنا كنيم از آن جهت كه ادراك از مقوله هاى مسموع مىاو از كيف

طور كلى اضافه يا انفعال يا كيف هست باز از مقوله أعراض به شمار خواهد رفت. و أعراض هم به

حّصل بخش أجناس جوهرى طور كه گفتيم فصول، تتوانند مقوم جواهر باشند؛ زيرا هماننمى

اش كمتر از مرتبه جنس جوهرى خود باشند. حال اگر فصل بخواهد، خود َعَرض باشد و مرتبهمى

 باشد چگونه به آن تحّصل و به نوعش تقّوم خواهد بخشيد.

اى از لوازم او بنابراين، نطق يا ناطق فصل حقيقى انسان نيستند، بلكه َعَرضى از اعراض و الزمه

ايم به جهت ناچارى و عدم دستيابى به فصل جاى فصل قرار دادهرا بههد گشت. و اگر آنمحسوب خوا

 حقيقى بوده است.

باشد. و آن باشد آن چيزى است كه مبدأ فصل منطقى مىقسِم ديگِر فصل، كه فصل حقيقى مى

وان يك كه انسان، واجد نفس ناطقه باشد، نفسى كه مبدأ ناطقيت است و به عنعبارت است از اين

واقعيت خارجى است كه حقيقِت انسان قائم به اوست، بلكه او عين حقيقت انسان است، و او فصل 

كند. رود. و اوست كه انسان را حقيقتاا از فرس و بقر و اشياى ديگر جدا مىحقيقى انسان به شمار مى

شود. و اين متاز مىكه واجد نفس انسانى هست از انواع مخالف ديگر مبديهى است انسان به دليل آن

 نفس است كه مبدأ نطق )به هر يك از دو معنايى كه گذشت( هست. اين فصل را به دليل مبدئيتش

 گويند؛ يعنى فصلى كه مبدأ اشتقاق فصل منطقى هست.براى فصل منطقى، فصل اشتقاقى نيز مى

ز اين جهت هست كه اند اين ارا به نفس اضافه كرده« ذا»كه مؤلف در عبارت كتاب كلمه اما اين

ضرب كه براى َحَدِث بشرط ال وضع « مانند»اند، بعضى از الفاظ براى معناى بشرط ال وضع شده

گرديده و بدين لحاظ قابل حمل نيست، چون اعتبار بشرط ال يعنى اعتبار معنا به مالك وجود منفرد و 

و چون بخواهيم اين  خارجى او كه بدين مالحظه هيچ موجودى بر موجود ديگر قابل حمل نيست.

صورت معنايى كه قابل حمل است در بياوريم. اضافه را بهفصل را بر انسان حمل كنيم ناگزير بايد آن

دهد و قابل آورد و به او اعتبار ال بشرطى مىاو را از حالت بشرط اليى بيرون مى« ذا»كردن كلمه 

 نمايد.حمل بر انسان مى

 متن
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 حقيقِة ... كانت حقيقة الّنوع محفوظة بالّصورة. ثّم إّن الفصل األخير تمام

 ترجمه

فصل اخير، تمام حقيقت نوع است؛ چون او محصل جنس است، جنسى كه فصل، او را تحّصل 

كند. پس آنچه در اجناس و فصول ديگر نوع به وجه ابهام آورده دهد و نوعيت او را تمام مىمى

 گردد.مى شود در فصل اخير به نحو تحصيل، مالحظهمى

ماند؛ گرچه بعض اجناِس نوع، كه نوعيت نوع به سبب فصل، محفوظ مىمتفرع بر اين مطلب اين

اى كه ماده -تبديل شوند. از اين جهت اگر صورتى كه همان فصل بشرط ال است مجرد از ماده گردد

 شود و از بدن جدادر مركبات مادى جنس بشرط ال هست، مانند انسان كه نفسش مجرد مى

 ماند.جا حقيقت نوع به سبب صورت محفوظ مىدر اين -گرددمى

 شرح

سلسله انواع، در سير صعودى از جسم طبيعى مانند سنگ و آب و آتش تا جسم نباتى مانند گياهان 

روند. در هر يك از تا جسم حيوانى مانند بقر و فرس و غنم تا جسم انسانى، به ترتيب به پيش مى

د كه نوعيت آن نوع بدان فصل وابسته است. فصِل جسم طبيعى، صورت انواع، فصلى وجود دار

گردد. فصِل جسم نباتى، نامى بودن اوست. امتدادى اوست كه نوعيت جسم طبيعى بدان متحقق مى

رسيم به انسان كه فصل اخير او كه مىفصِل جسِم حيوانى، حساسيت و تحِرك ارادى اوست. تا آن

تكامل يافته اشياء و انواع مادون خود هست. هر فصلى كه براى انواع ناطق بودن است. انسان، نوع 

ديگر حاصل است براى فصل اخير انسان به نحو اتم و اكمل، حاصل و در او منطوى است. وقتى انسان 

گوييم كه عبارت است از جوهرى كه جسم باشد، نامى باشد، حساس و كنيم و مىرا تعريف مى

شد. نفس ناطقه كه فصل اخير انسان هست از آن جهت كه بسيط الحقيقه متحرك باالراده و ناطق با

بوده و بسيط، جامع جميع كماالت مادون هست، به نحو بساطت واجد ساير فصولى است كه براى 

كه سير استكمالى انواع قبلى او هست. اگر چنين نباشد نوع انسانى، نوع كاملى نخواهد بود، در حالى

گونه كه در انقالبات وجود دارد. يعنى مسير حركت نه خلع بعد از ُلبس، آن ُلبس بعد از ُلبس است

كه كمال موجود خلع گردد تا به كمال ديگرى سوى افزودن كمالى بر كمال پيشين است، نه آنبه

آراسته شود. لذا نفس ناطقه از رهگذر بساطت خويش، مشتمل بر اجناس قبلى چون جوهر و جسم و 

 نامى و حساس و متحرك باالراده نيز هست.بر فصول قبلى چون 

 مشتمل بر -كه فصل اخير انسان هست -گوييم نفس ناطقهلكن وقتى ما مى

شود كه انسان جوهريت و جسميت و ناميت و حساسيت و تحرِك باالراده هست اين اشكال مطرح مى

د حيات گذشت و تا در قيد حيات است و جسم طبيعى دارد نامى و حساس است، اما وقتى كه از قي

كه حساس و متحرك باالراده باشد. پس، اين تعريف، مجرد از ماده شد ديگر تعلق به جسم ندارد تا آن
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تعريف انسان مادى است نه انسان بما هو انسان و از سويى ديگر با تغيير اجزاء ماهيت، ماهيت هم 

 تغيير خواهد كرد.

: اجناس و فصولى كه در تعريف انسان به جز فرمايدمؤلف حكيم در پاسخ به اين اشكال چنين مى

گردند و خصوصيت آن، مورد عنايت نيست. آورند به نحو ابهام و قدر مشترك، لحاظ مىفصل اخير مى

جوهر اعم است از جوهر مادى يا جوهر مجرد. يا وقتى « انسان جوهر است»گوييم مثالا وقتى مى

م مادى و مثالى. )انسان پس از مرگ در قالب جسم اعم است از جس« انسان جوهر است»گوييم مى

كند.( پس جوهر و جسم، جسم مثالى كه ابعاد و عوارض ماده را دارد، اما خود ماده را ندارد ظهور مى

 آيند.اجناس بعيد انسان به نحو قدر مشترك و ابهام در تعريف انسان مى

كه ادراك به مشاعر و قواى آنحساسيت اعم است از « انسان حساس است»گوييم چنين وقتى مىهم

« انسان متحرك باالراده هست»گوييم حسى خود باشد يا علم به محسوسات داشته باشد. يا وقتى مى

 كه به قواى عامله جسمى حركت كند يا به قواى روحى.حركت اعم است از آن

اد هستند. و پس، نامى و حساس بودن و تحرك ارادى كه فصول بعيده انسان هستند به نحو اعم، مر

آوريم، حيات اعم است از حيات مادى يا حيات معنوى. چنين اگر حيات را در تعريف انسان مىهم

بنابراين، تمام اجناس، مانند جوهريت و جسميت، يا فصول، مانند نامى بودن يا حساس بودن يا 

ر در فصل اخير، شوند. و به همين اعتبامتحرك بودن به نحو قدر مشترك در تعريف انسان آورده مى

 منطوى هستند.

 فما اِخَذ فى اجناسِه وفصوِله االَخر َعلى» مراد از ابهام كه در عبارت كتاب هست كه

اين است كه خصوصيت خاصى براى اينها در تعريف،  «َوجِه االبهام مأخوٌذ فيه على وجه الّتحصيل

حتماا جوهر مادى باشد. يا وقتى « انسان جوهر است»گوييم طور نيست كه وقتى مىوجود ندارد. اين

گوييم جسم است حتماا جسم طبيعى باشد. يا مراد از نمّو و حساسيت، نمّو و حساسيت مادى مى

باشد. و اگر در منظور باشد. خير، بلكه قدر مشترك ميان اينها كه به لفظ ابهام تعبير شد مورد نظر مى

اين « االنسان جسٌم طبيعٌى»گويند رند و مىآوبعضى از تعاريف از جسم به جسم طبيعى تعبير مى

 زايد بر تعريف است و به اصطالح از باب زياده حد بر محدود است.« طبيعى»كلمه 

دهد قدر مشترك و به وجه ابهام نيست بلكه به نحو محصل و اما آنچه فصل واقعى نوع را تشكيل مى

ت كه انسانيِت انسان بدو قائم است. با باشد. فى المثل ناطق يك حقيقِت محصل و معينى اسُمعين مى

گردد. و اين وصف ذاتى براى يابد و با رفع او نوع انسانى مرتفع مىوجود او نوع انسانى تحقق مى

 ماند.انسان در دنيا و آخرت مقّوم نوعيِت نوع، ثابت باقى مى

ن شرط است به حال كه مطلب چنين شد كه قدر مشترك ميان اجناس و فصول ديگر، در تعريف انسا

گردد كه اگر اجناس و شود، اين نكته بر مطلب فوق تفريع مىخالف فصل اخير كه محّصال آورده مى

شوند به چيز ديگر تبديل شوند مادامى كه فصل اخير او محفوظ باشد فصولى كه در تعريف آورده مى
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مجرد يا جسم طبيعى پس از اى وارد نخواهد شد. اگر مثالا جوهر مادى به جوهر به نوعيت نوع، صدمه

مرگ به جسم مثالى يا برزخى تبديل شد يا نمّو مادى به نمّو معنوى يا حساسيت بدنى به علم به 

محسوسات يا تحرك با قواى مادى به تحرك با قواى روحى تبديل شد، مادامى كه ناطقيت او محفوظ 

 باشد نوعيت انسان هم محفوظ خواهد ماند.

يكى هستند، تفاوت آن دو به اعتبار است؛ فصل ال بشرط  -كه قبالا گذشتطور همان -فصل و صورت

گردد. و نيز ماده و جنس يكى هستند. جنس ال و ذهنى است اما صورت بشرط ال و خارجى لحاظ مى

باشد. از آنچه كه در ذيل اين فقره گذشت سه بشرط و ذهنى است اما ماده بشرط ال و خارجى مى

 شود:نكته حاصل مى

حقيقت نوع به فصل اخير او بستگى دارد. نوعيت انسان به نفس ناطقه او و نوعيت فرس به نفس . 1

شود، به طورى كه اگر فرض كنيم كه جنس صورت سريريه او حاصل مىصاهله او و حقيقت سرير به

 ماند.جاى خود باقى مىمتبدل گردد با حفظ فصل اخير باز نوع به

آورند شرط نيست، فصولى كه در تعريف نوع، قبل از فصل اخير مى. تعين و خصوصيت در اجناس و 2

 زند.اى نمىبلكه قدر مشترك كافى است. لذا تبديل آنها، به نوعيت نوع صدمه

 نويسد:باره مىدر اين منظومه حكيم سبزوارى در

جامع لجميع  فالّنفس الّناطقه اّلتى هى الفصل االخير فى االنسان، لّما كان بسيطة الحقيقة والبسيط

الكماالت اّلتى وِجَدْت فيما تحته، كانت الّناطقه مشتملة على وجودات الجوهر والجسم والمعدن 

 والّنامى والحّساس والمتحّرك باالراده بنحو البساطة والوحدة.

. تمام اجناس و فصول قبلى در فصل اخير، منطوى است. اين مطلب محتاج به شرح و بسط 3

 بيشترى است:

تمامى اجناس و فصول قبلى در فصل اخير منطوى است و فصل اخير به بساطت و وحدت  گفتيم

 خود، جامع تمام اجناس و فصول قبل از خود هست. و مثال آورديم به نفس ناطقه انسان.

كند، در ابتدا و قبل از رشد نباتى، جسم طبيعى است. اى كه شروع به رشد مىيعنى نطفه از لحظه

گردد. طبيعى را پشت سرگذاشت و شروع به رشد و نمو نمود جسم نباتى مىكه جسم پس از آن

گردد و در نهايت، فصِل اخير كه نفس ناطقه هست به او ملحق گشته انسان سپس جسم حيوانى مى

شدند مانند صورت گردد. قبل از وصول به مرحله اخير تمام فصولى كه براى انواع قبلى حاصل مىمى

بعاد ثالثه بودن( كه فصل جسم طبيعى است يا نمو كه فصل جسم نباتى است يا جسميه )يعنى قابل ا

حساسيت و تحرِك باالراده كه فصل جسم حيوانى است اينها همه و همه به منزله معدات و شرايط و 

رفتند، يعنى تا نطفه مراحل قبلى را و اسباب لحوق فصل اخير كه نفس ناطقه هست به شمار مى

اى كه نفس كرد به مرحلهشدند طى نمىهاى خاص خود حاصل مىرا كه با فصلهاى پيشين نوعيت

 رسيد.نطقه به او افاضه شود نمى
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اما وقتى كه اين مراحل را طى كرد و نفس ناطقه به او افاضه شد اين فصول و اجناس كه قبالا معدات 

ى از نفس در هايشدند نقش خود را عوض كرده به عنوان خدمه و شعبهو شرايط محسوب مى

گردد، و اجناس و فصول پيشين قوا و كارگزاران و آيند. به عبارت ديگر، نفس ناطقه، رئيس مىمى

اى از مراتب نفس اند: بدن، خواه طبيعى و خواه مثالى، مرتبهگردند. از اين جهت گفتهخوادم امروز مى

دد. اين است معناى انطواى اجناس گرمى «نفس فى وحدته كّل القوى» شود واى از قّواى او مىو قّوه

 و فصول قبلى در فصل اخير.

كه اگر تمام اجناس قبلى در فصل اخير منطوى ماند و آن اينجا يك سؤال باقى مىلكن در اين

هستند، چرا مؤلف در فقره بعدى خواهند گفت كه فصل، مندرج و داخل در تحت جنس نيست؟ آيا 

 فصل اخير اين به معناى نفى انطواى اجناس، در

نيست؟ بديهى است اگر جنس به حكم فقره بعدى كتاب، مأخوذ و منطوى در فصل نباشد ادعاى 

 كنونى صحيح نخواهد بود.

كه جواب آن است كه براى جنس و فصل نسبت به ماهيت نوعى واحد، دو اعتبار هست: يكى آن

كه ديگر متحد هستند. ديگر آنگردند با يكجنس و فصل از آن جهت كه به ماهيِت نوعِى واحد باز مى

باشند. ديگر متفاوت مىچون اين دو، دو شأن مختلف و دو ظهور متفاوت از يك ماهيت هستند با يك

هاى جنسى و فصلى متكثر و در عين توان گفت ماهيِت نوعِى واحد در عين وحدت، ماهيتلذا مى

ى اجناس و فصول در فصل اخير به مالك جا حكم به انطواباشند. در اينكثرت، ماهيِت نوعِى واحد مى

باشد؛ زيرا اگر اجناس در فصل اخير منطوى هاى جنسى و فصلى كثير به وحدت مىرجوع ماهيت

نباشند فصل نسبت به نوع، جزء هست و گفتار پيشين ما را كه فصل، عين نوع هست نه جزء آن، 

 نمايد.باطل مى

كه همان عدم  -كه در فقره بعدى كتاب خواهد آمدچنان -اما حكم به عدم اندراج فصل، تحت جنس

 باشد.انطواى اجناس در فصل اخير هست، به مالك رجوع وحدت به كثرت مى

تر اگر ماهيت نوعى واحدى چون انسان را واحد ببينيم تمام اجناس و فصول پيشين به عبارت روشن

هاى كثير متشكل از ماهيتدر فصل اخير او به نحو وحدت و بساطت منطوى هستند. و اگر او را 

 جنسى و فصلى ببينيم جنس در فصل، منطوى نيست و هر كدام محكوم به حكم خاص خود هستند.

 گرددفصل، تحت جنس خود مندرج نمى

 متن

 ثم إّن الفصل غير مندرٍج تحت ِجنسه ... عاّما للفصل والفصِل خاّصة للجنس.

 ترجمه

گونه كه در شود. به اين معنا كه جنس آنواقع نمى دهدفصل، تحت جنسى كه او را تحصل مى

 شود. پس، فصول جواهر، جوهر نيستند.شود، در حد و تعريف فصل آورده نمىتعريف نوع واقع مى
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و اين بدان دليل است كه اگر فصل، داخل و مندرج تحت جنس خود باشد )از سنخ جنس محسوب 

كنيم. )او هم ببخشد. نقل كالم به فصل ديگر مى شده( به فصل ديگرى نيازمند است تا به او تحصل

اگر تحت جنس خود باشد از سنخ جنس محسوب شده، به فصل ديگرى محتاج است.( و چون فصول 

نمايد و اجناس يابند تسلسل رخ مىغيرمتناهى )و نيز( انواع غيرمتناهى با آمدن هر فصلى تحقق مى

 نمايد.حت عقل اين مطالب را رد مىكه صراشوند، در حالىبه عدد فصول، تكرار مى

كه نسبت بين جنس و فصل به عينيت، تبديل خواهد شد و حمل بين آن دو، حمل اولى مضافاا به اين

خواهد گشت. و اين قاعده كه جنس َعَرض عام براى فصل و فصل َعَرض خاص براى جنس است، 

 باطل خواهد گشت.

 شرح

رى كه جسم و نامى و حساس و ناطق باشد جوهر در اين گوييم انسان عبارت است از جوهوقتى مى

باشد. نامى و تر از او مىهم تحت جوهر، جنس پايين «جسم» شود.تعريف، جنس اعلى محسوب مى

روند. ناطق هم هاى نبات و حيوان هستند كه براى انسان، فصل بعيد به شمار مىحساس هم فصل

توانيم ناطق را كه فصل اخير انسان هست يا نامى ا مىفصل اخير اوست. حال سؤال اين است كه آيا م

هاى بعيد او هستند آنها را تحت جوهر يا جسم كه اجناس عاليه هستند درآوريم و و حساس كه فصل

 آنها را در قلمرو اجناس عاليه مندرج كنيم؟

عاا اين جواب آن است كه خير؛ زيرا اگر ما فصول را مندرج تحت جنس جوهر يا جسم قرار دهيم طب

فصول از سنخ اجناس شده در قلمرو اجناس درخواهند آمد، چون هر مفهومى كه مانند جسم، تحت 

 مفهوم باالتر از خود مانند جوهر

شود و هم شأن او خواهد گشت. و اگر فصول، تحت جوهر در آيند مندرج گردد از سنخ او شمرده مى

به فصل ديگرى نياز پيدا خواهد نمود. و از گردند و جوهر جنسى براى تحّصل خود از سنخ جوهر مى

شود و تحت جنس قرار گرفته است و از سنخ آن جهت كه آن فصل ديگر هم مشمول حكم فوق مى

جنس شده، باز به فصل ديگر نياز پيدا خواهد كرد. و هكذا هر فصلى كه از راه برسد چون تحت جوهر 

نهايت بدين گردد. مطلب تا بىيازمند مىشود و به فصل محصل ديگر، نجنسى قرار گيرد جنس مى

 منوال به پيش رفته چهار تالى فاسد به دنبال خود خواهد آورد.

اوالا توالى فصول ما را به تسلسل محال خواهد كشاند؛ زيرا اگر قرار باشد هر فصلى تحت جنس خود 

 محال است. كند. لكن ايننهايت ادامه پيدا مىدر آيد و از سنخ او گردد اين روال تا بى

ثانياا براى حصول و دستيابى به يك ماهيت نوعى ناگزير از تحقِق انواِع غيرمتناهى به عدد فصول 

خواهيم بود؛ زيرا با آمدن هر فصل و ضميمه شدن آن به جنس، يك نوِع جديد به وجود خواهد آمد. و 

 خواهد آمد. نهايت انواع به وجودنهايت ادامه پيدا خواهد كرد، بىچون اين روال، بى
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و ثالثاا به عدد هر فصل جديد و اندراجش تحت جنس قبلى، يك جنس جديد كه فراتر از جنس قبل 

نهايت است پس عدد اجناس هم هست به وجود خواهد آمد. و چون عدد فصول حسب الفرض بى

 نهايت خواهد گشت.بى

ض عام نسبت به فصل و فصل، كه جنس، َعَر -و رابعاا اگر فصل، تحت جنس در آيد نسبِت ميان آن دو

گردد. و حمل ميان جنس و به عينيت بين آن دو تبديل مى -َعَرض خاص نسبت به جنس است

شمرد و به هيچ كه عقل به صراحت تمام اين توالى را باطل مىفصل، حمل اولى خواهد شد، در حالى

 دهد.يك از آنها تن نمى

 ع ميان آن دو نداردعدم اندراج فصل تحت جنس، منافاتى با حمل شاي

 متن

 وال ُينافى ذلك وقوع الحمل بين الجنس ... أن تندرج تحته فيكون جزءاا من ماهّيتها.

 ترجمه

شود( منافاتى ندارد با وقوع حمل بين كه گفتيم فصل، مندرج تحت جنس خود نمىاين مطلب )اين

كه چنان -چون اين حمل« طقبعض الحيوان نا»يا « كل ناطق حيوان»جنس و فصِل مقّسم او، مانند 

كنيم آن حمل اولى باشد. اما آنچه ما او را نفى مىحمل شايع بين َعَرض خاص و عام مى -اشاره شد

كه فصول، كند بدون آن)بين اين دو( هست. پس بر فصولى كه مقّسم او هستند جوهر، صدق مى

 مندرج تحت جوهر باشند و جزئى از ماهيتش به حساب آيند.

 شرح

اين منافات  -آمدگونه كه جنس، تحت نوع در مىآن -آيدكه گفتيم فصل، تحت جنس در نمىناي

كه حمل بين جنس و فصل صورت گيرد؛ زيرا اين حمل، حمل شايع است كه دو مفهوم ندارد با اين

 گردند. و ما خواستيم حمل اولى را نفى كنيم؛ زيرا اگر فصل، تحت جنس قرارمتغاير وجوداا متحد مى

يافت، چون فصل هم از سنخ جنس گرفت عينيت مفهومى را كه مالك حمل اولى است مىمى

يافت كه جنس دارد، مانند انسان و بشر كه هر دو بر يك معنا داللت گشت و همان معنا را مىمى

 كنند.مى

بل پس، ما خواستيم حمل اولى را نفى كنيم نه حمل شايع را. لذا جوهر كه جنس هست بر ناطق و ق

كند، مانند از آن بر حساس كه فصل حيوان هست و قبل از آن بر نامى كه فصل نبات هست صدق مى

 كل ناطق»يا « كل حيوان جوهر»گوييم كه مىآن

جا صدق جنس بر فصل به معناى حمل شايع ميان آن دو است به اين معنا كه مصداقاا در اين« جوهر

 باشد.جوهر، كه جنس هست با فصل متحد مى

 اشكال بر عدم اندراج فصل، تحت جنس خود

 متن
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 فإن قلت: ما تقّدم من عدم دخول فصل ... مأخوذة ال بشرط فصل للماهّية االنسانّية.

 ترجمه

گيرد اين كه فصِل نوع، تحت جنس خود قرار نمىاگر كسى اشكال كند و بگويد آنچه گفتيد از اين

عقل و نفس هيوال و صورت جسميه و جسم. به جهت  منافات دارد با قول حكما در تقسيم جوهر به

كه صورت جسميه و نفس دو نوع از جوهر هستند و الزمه نوعى از مقوله بودن، اندراج و دخول آن

باشد، تحت آن مقوله است. و بديهى است كه صورت جسميه همان فصل بشرط ال براى جسم مى

ل جوهرى، تحت جنس جوهر قرار گرفته كه او قسمى از جوهر است بدين معناست كه فصپس اين

 است. و جوهر در تعريف او )فصل( مالحظه گرديده است.

كه گردد مضافاا به ايناند جارى مىرا نوعى از جوهر دانستهنظير همين بيان درباره نفس كه حكما آن

بدن، باقى  اند كه نفس انسانى، جوهِر مجردى است كه بعد از مفارقت ازحكما با برهان، روشن ساخته

باشد وقتى ال بشرط مالحظه است. و نفِس ناطقه كه صورت انسان است همان فصل ماهيت انسان مى

 گردد.

 شرح

گيرد. ما در تقسيم جوهر به حاصل اشكال اين است كه شما گفتيد فصل، تحت جنس خود قرار نمى

فصل جسم قرار  -باشد كه همان جوهر قابل ابعاد ثالثه -كنيم صورت جسميهپنج قسم، مالحظه مى

گيرد طور كه نفس ناطقه كه همان فصل به شرط ال هست فصل ماهيت انسانى قرار مىگيرد همانمى

اند نفس، جوهرى است كه بعد از مفارقت از بدن به حيات خود ادامه كه حكما گفتهمضافاا به اين

 دهد يعنى بر نفسمى

گانه جوهر جسميه و نفس، دو نوع از اقسام پنج اند. و از آن رهگذر كه صورتاطالق جوهر كرده

هستند بالبداهة زير مجموعه جوهر كه جنس االجناس هست قرار گرفته با او متحد خواهند بود. و 

گردد. بدين ترتيب ما براى اين گيرد نقض مىبدين وسيله مطلب فوق كه فصل، تحت جنس قرار نمى

ورد نقض داريم يكى صورت جسميه و ديگرى نفس گيرند دو مسخن كه فصول تحت جوهر قرار نمى

 باشند.انسان. شاهد بر ادعا هم اين است كه اين دو، دو قسم از مقسمى كه آن جوهر هست مى

 جواب از اشكال

 متن

 قلت: يختلف حكم المفاهيم باختالف االعتبار ... الزمها اّلذى اليدخل فى ماهّيتها.

 ترجمه

شود مختلف م، با اختالف اعتبارات عقلى كه بر آن عارض مىگوييم: حكم مفاهيدر پاسخ مى

گردند. و قبالا در بحث وجود لنفسه ولغيره گذشت كه اعتبار وجود فى نفسه همان چيزى است كه مى

گردد؛ گرچه وجود لغيره شود. و اما از اعتبار وجود لغيره، ماهيتى انتزاع نمىاز او ماهيت انتزاع مى
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گردد و حقيقت او آن است كه و فصل، مفهومى است كه به جنس اضافه مى عين وجود لنفسه هست.

باشد. از اين جهت براى فصل از آن حيث كه فصل هست ممّيز ذاتى نوع و وجودش براى جنس مى

گويند: جنس، َعَرض عام براى فصل و فصل، َعَرض خاص ماهيتى نيست. و معناى قول حكما كه مى

ول جواهر، جوهر نيستند؛ به اين معنا كه مندرج تحت جواهر براى جنس هست اين است كه فص

باشند، مانند انواع كه تحت جنس خود مندرجند. بلكه )اندراج آنها تحت جنس( مانند اندراج 

 باشد.اى كه آن الزم داخل در ماهيت ملزومات نيست مىملزومات، تحت الزمه

 شرح

تباراتى كه براى ماهيت وجود دارد متفاوت است. طور كه گفته شد احكام ماهيات به اختالف اعهمان

جا براى فصول، سه نوع اعتبار داريم كه به مالك هر يك از اين سه اعتبار، حكم ماهيات ما در اين

 گردد.مختلف مى

 اعتبار اول فصل بودن فصول جوهرى است كه اين اعتبار ال بشرط ماهيت است.

 ار بشرط الى ماهيت است.اعتبار دوم صورت بودن آنهاست كه اين اعتب

 هاى جوهرى است.اعتبار سوم تمام حقيقت قرار گرفتن صورت

را دهيم و آنفرق اعتبار دوم با اعتبار سوم اين است كه در اعتبار دوم، صورت را مقابل ماده قرار مى

 اى غير از مرتبه ماده قائل هستيم.دانيم و براى آن مرتبهمقوم ماده مى

گوييم كه آنچه از اجناس و فصول دانيم و مى، صورت را تمام حقيقت نوع مىاما در اعتبار سوم

پيشين موجود است در آن به نحو بساطت و وحدت، حاصل است. در اين اعتبار، صورت نه تنها مقابل 

ماده نيست بلكه جامع آن هم هست و عناوينى كه مربوط به اجناس و فصول ديگر هست در اين 

 گردد.نيز اطالق مىاعتبار بر خود صورت 

گانه فوق، خلط ميان احكام آنها را در پى خواهد داشت. قابل ذكر است كه خلط ميان اعتبارات سه

 بايد دقت كرد هر حكمى را قرين اعتبار خاص به خود، مالحظه نمود.

 اكنون سخن در مورد اعتبار اول است. مقدمتاا بايد بگوييم در مبحث وجود رابطى گذشت كه از وجود

توان از توان ماهيت انتزاع كرد؛ زيرا ماهيت را صرفاا مىأعراض از آن حيث كه وجود لغيره دارند نمى

وجود فى نفسه انتزاع كرد. اما از آن حيث كه أعراض وجود فى نفسه دارند مبدأ انتزاع ماهيت قرار 

ها همه و همه گوييم: فصلجا در دفع اشكال مىگيرند. اكنون با استمداد از آن اصل، اينمى

وجودشان براى اجناس هست؛ يعنى وجود لغيره دارند. و از اين جهت، وجود آنها مبدأ انتزاع ماهيت 

 نيست.

شود كه آيا فصول جواهر، جوهر طور كلى اين اشكال مطرح نمىها ماهيت ندارند بهو چون فصل

ت جنس خود شوند و به فصل آيد كه آنها مندرج تحهستند يا نيستند؟ كه اگر جوهر باشند الزم مى

آيد جنس جوهرى، متقّوم به عَرض باشد و اين هر ديگرى نيازمند باشند و اگر َعَرض باشند الزم مى
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شود كه فصل، ماهيت داشته دو محال است؛ زيرا جوهر بودن فصل و عدم آن، در جايى مطرح مى

فصل به دليل فوق يعنى وجود  گاه سؤال شود كه آن ماهيت، جوهر هست يا نه؟ اما اگرباشد و آن

 لغيره داشتن، ماهيت نداشت سؤال مذكور، بى مورد است.

گويند فصل، َعَرض خاص براى جنس و جنس، َعَرض عام براى فصل هست، معنايش اين كه مىو اين

است كه فصل، حقيقتى غير از حقيقت جنس دارد. واگر فصل، تحت جنس، مندرج بود فصل هم از 

و حمل ميان آن دو حمل اولى بود. البته اگر لفظ جوهر را بر فصل احياناا اطالق  گشتسنخ جنس مى

كنند اين به منزله آن است كه لفظ الزم را بر ملزوم اطالق كنند و ملزوم را تحت آن قرار دهند، مى

امكان الزمه همه ماهيات از جمله ماهيت انسان است و  «االنسان ممكن» گوييمكه مىمانند آن

جا ماهيت انسان را كه ملزوم امكان هست، تحت امكان قرار داده يات ملزوم آن هستند. ما در اينماه

اربعه ملزوم و زوج الزمه  «االربعة زوج» گوييمكنيم. يا در مثال ديگر مىاطالق ممكن بر آن مى

ر آن اطالق دهيم و اين الزم را بجا ما اربعه را تحت الزم خود يعنى زوج قرار مىاوست. در اين

 كنيم.مى

جا هم مطلب چنين است. فصل را كه ملزوم جنس هست تحت الزمه او كه جنس جوهر است در اين

ايم. بديهى است ماهيت الزم، غير از ماهيِت ملزوم هست و ايم و جوهر را بر آن اطالق نمودهقرار داده

كنند به اين بر فصل، اطالق مى گاه بين اين دو، حمل اولى وجود ندارد. لذا اگر لفظ جوهر راهيچ

شود. ولى اطالق جوهر بر فصل به اين معنا دليل و به دليل خاص ديگرى است كه بعداا بدان اشاره مى

 نيست كه حقيقتاا فصل

مندرج تحت جوهر و داخل در ماهيت اوست فصل داراى حقيقتى و جنس داراى حقيقت ديگرى 

 است.

اا دو نوع از جوهر نيستند و داخل بودن آنها در تقسيم كه صورت و نفس حقيقتحاصل سخن اين

بداية  گونه كه مؤلف حكيم رحمه الله در فصل دوم از مرحله ششم ازجوهر دخول بالعرض است همان

 بدان تصريح دارد. الحكمه

در واقع، نوع جوهرى فقط منحصر به جسم است زيرا فقط اوست كه مركب از ماده و صورت و به 

 ر داراى جنس و فصل است.اعتبارى ديگ

باشند و براى بسيط جنس اما چهار قسم ديگر يعنى عقل و نفس و ماده و صورت اينها بسيط مى

 جوهرى وجود ندارد.

شود آرى چون كه جوهر بر هر يك از اين چهار قسم به عنوان َعَرضى الزم بر معروض خود حمل مى

 نمايد.رو آنها را انواع جوهرى قلمداد مىاينكند و از عقل، جوهر را براى آنها جنس اعتبار مى
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اند بين چيزى كه حقيقتاا نوعى از جوهر است كه همان جسم در حقيقت حكما در تقسيم جمع كرده

باشد و بين چيزى كه نوع جوهرى بودن آن به اعتبار عقلى و همراه تسامح است كه همان چهار قسم 

 ديگر باشد.

شود كه فصل از آن رو كه داراى وجود ناعتى است ين حاصل مىاز آنچه گفتيم و خواهيم گفت چن

شود و نه َعَرض. صورت چون داراى اعتبار فاقد ماهيت است و به اين مالك نه جوهر بر او حمل مى

كه صورت مندرج تحت گردد تا اينبشرط ال است حمل اولى بين او و بين ماده )جوهر( برقرار نمى

گردد اما حمل شايع ميان آن دو به اين ع بين آن دو برقرار مىجنس جوهر گردد. آرى حمل شاي

اند و اتحاد در مقام وجود مستلزم آن نيست كه ماهيت صورت معناست كه اين دو وجوداا متحد شده

 مندرج تحت جنس جوهر باشد.

 اعتبار دوم صورت بودن ماهيت

 متن

 بين الماّدة والصورة. وأّما الّصورة من حيث اّنها صورة ... التركيب االتحاديى

 ترجمه

و اما صورت از آن جهت كه صورت بوده و مقوم ماده است؛ چون كه نسبت به ماده بشرط ال مالحظه 

گردد. لذا اندراج صورت، تحت جنس معنا ندارد، و ااّل گردد بين آن دو، حمل اولى برقرار نمىمى

شد بود( بايد صورت، نوعى محسوب مى)يعنى اگر اندراج حاصل بوده و حمل بين آن دو حمل اولى 

كه بين آن و جنس، عينيت و حمل اولى برقرار باشد )مانند ساير مواردى كه بين نوع و جنس، حمل 

كه اين )عينيت بين صورت و جنس( خالف فرض در حالى«( االنسان حيوان»اولى برقرار است، مانند 

گردد؛ صورت و ماده، حمل شايع برقرار مى است )چون صورت، مقوم ماده است نه عين او(. گرچه بين

 كه تركيب بين آن دو اتحادى باشد )نه انضمامى(.بنابر آن

 شرح

كه ماهيت صورت بشرط گردد كه عبارت باشد از ايناين اعتبار دومى است كه براى ماهيت لحاظ مى

، اما صورت كه ال باشد. گفتيم فصل چون وجود لغيره دارد ماهيت ندارد تا مندرج تحت جنس شود

شود يا نه؟ به عبارت ديگر آيا صحيح است كه مقوم ماده است چطور؟ آيا آن مندرج تحت جنس مى

 يا نه؟« الّصورة جوهر»بگوييم 

گويند: صورت چون براى معناى بشرط ال وضع شده به حمل اولى قابل حمل بر مؤلف در پاسخ مى

به نحو البشرط لحاظ گردند. ولى چون صورت  جنس نيست؛ زيرا آن دسته از معانى قابل حملند كه

 شود قابل حمل اولى بربه نحو بشرط ال لحاظ مى
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گونه كه ماده، قابل حمل اولى بر صورت نيست. بله، ماده و صورت در خارج وجوداا جنس نيست، همان

بر نامند و بدين مالك به حمل شايع را تركيب اتحادى مىشوند كه آنبه وجود واحد، موجود مى

 شوند. مالك حمل شايع تغاير مفهومى و اتحاد وجودى است.ديگر حمل مىيك

كه ماده و صورت در خارج وجوداا با هم متحدند يا متحد نيستند و دو وجود جداگانه البته د راين

شوند، دو قول وجود دارد. اگر كسى قائل به وجود انضمامى اين دو در ديگر ضميمه مىدارند و به يك

شوند؛ زيرا هر وجودى اختصاص به ديگر حمل نمىاشد اين دو حتى به نحو حمل شايع بر يكخارج ب

شود. ولى اگر اين دو در خارج، موجود به وجود واحد بودند خودش دارد و بر وجود ديگر منطبق نمى

ديگر قابل حمل اين دو مفهوم متغاير در حمل شايع به وجود يگانه موجود خواهند گشت. و بر يك

 واهند بود.خ

شوند ناگزير بايد صورت را حال اگر كسى مدعى شد كه ماده و صورت به حمل اولى بر هم حمل مى

جا هم مانند نوع، فرض كند تا مانند موارد ديگر كه حمل بين نوع و جنس، حمل اولى است در اين

بت بين فصل حمل اولى باشد. و اگر صورت را نوع، فرض كرد خالف فرض پيش خواهد آمد؛ زيرا نس

كه همان صورت ال بشرط است و جنس كه همان ماده البشرط است َعَرض خاص و َعَرض عام است، 

 نه عينيت و اتحاد مفهومى.

شود. و صورت كه فاقد ماهيت هست مندرج تحت جنس نمىكه فصل به دليل آنحاصل جواب اين

گيرد، تا حمل اولى صورت نمىگرچه ماهيت دارد اما چون لحاظ بشرط اليى دارد بين او و جنس، 

 مندرج تحت جنس گردد.

كه صورت بشرط ال هست اين مخفى نماند كه مقتضاى اين قوله: و ان كان بينها و بينه حمل شايع

است كه بين او و ماده حملى صورت نگيرد خواه حمل اولى و خواه حمل شايع زيرا اعتبار بشرط ال به 

گردد. و جزء نه بر جزء ديگر و نه بر كل حمل نمى اين معناست كه صورت جزء ماهيت است

 گويند:جا مىتصريح دارند در آن بدايةالحكمه گونه كه مؤلف در فصل چهارم از مرحله پنجمهمان

واالعتباران فى الجزء المشترك جاريان بعينهما فى الجزء المختص ويسّمى باالعتبار االول صورة ويكون 

  على الجزء االخر.جزءاا ال يحمل على الكل وال

جا در مورد حمل ماده بر صورت به حمل شايع محل مناقشه است و حمل بين پس كالم مؤلف در اين

 گردد كه ال بشرط لحاظ شوند.اجزاء ماهيت در صورتى برقرار مى

 وجه اطالق جوهر بر فصول، به مالك اعتبار سوم ماهيت

 متن

 فى حّدها بينه و بينها حمل أّولّى. َنَعم لّما كانت الّصوره تمام ماهّية ...

 ترجمه
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اند كه چيزى است كه در تعريف آن گفتهچنان -آرى، از آن جهت كه صورت، تمام ماهيت نوع هست

كه صورت، تمام حقيقت نوع باشند. چونفصول جواهر، جواهر مى -شودكه نوع به سبب آن بالفعل مى

د كه فصول، داخل تحت جنس جوهر باشند، به طورى شوباشد. لكن اين موجب نمىو فعليت آن مى

 كه جوهر در تعريف فصول آورده شود و بين جنس و فصول، حمل اولى برقرار گردد.

 شرح

توان فصل را جوهر خواند. و آن جا وجود دارد كه به لحاظ اين حيثيت مىحيثيت سومى در اين

دهد و فعليت نوع بدان حاصل يل مىعبارت از اين است كه چون صورت، تمام حقيقت نوع را تشك

شود، و به عبارت ديگر چون تمام اجناس و فصول قبلى در آن منطوى است، عناوين ديگرى را كه مى

دهند. بديهى است عنوان مربوط به آن نيست بلكه مربوط به جنس آن هست، به آن نسبت مى

ه همان صورت ال بشرط هست از باب باشد، لكن اين عنوان به فصل كجوهريت اوالا از آِن جنس او مى

 گردد.كه صورت، تمام حقيقت نوع هست به لحاظ ثانوى اعطا مىاين

الناطق » گويىلكن روشن است كه اطالق جوهريت بر فصول از باب حمل اولى نيست؛ يعنى وقتى مى

بلكه حمل بين محمول و موضوع حمل اولى كه كاشف از عينيت اين دو مفهوم باشد نيست.  «جوهٌر

طور كه قبالا گفته شد، حمل شايع بوده است و دو مفهوِم متغاير وجوداا به لحاظ فوق، متحد همان

 اند.گرديده

االنسان »ماند، مانند و نيز قبالا گفتند كه اطالق جوهر بر فصول از باب اطالق الزم بر ملزوم مى

كه مندرج و داخل در اين آيد، بدونكه انسان كه ملزوم امكان هست تحت الزم خود مى« ممكن

ماهيت او باشد؛ زيرا معناى انسان يك چيز است و معناى امكان چيز ديگر. در ما نحن فيه هم جوهر 

. اما اين به معناى اندراج فصل، تحت جنس «الفصل جوهر» گوييمشود و مىبر فصل اطالق مى

 نيست. و اين حمل، حمل شايع است نه حمل اولى.

 شود كه اگر در تقسيم جوهر، صورتجه چنين حاصل مىاز مجموع بحث، نتي

اند اين تقسيم، تقسيم حقيقى نبوده جسميه را كه فصل جسم هست يكى از انواع جوهر قرار داده

باشد، بلكه طور واقعى فصل يكى از اقسام جوهر نيست و جوهر، َمقسم حقيقى براى آن نمىاست و به

 در حقيقت، عدد جوهر كمتر از پنج است. اين تقسيم مسامحى و غيرواقعى است. و

 كه فصل و صورت ذهناا و خارجاا بسيطندنتيجه اين

 متن

 فتبّين بما تقّدم أّن الفصول ... كما تقّدمت االشارة إليها.

 ترجمه

شوند، بسيط هستند و مركب از آنچه گذشت معلوم شد كه فصول از آن حيث كه فصول محسوب مى

باشند. و نيز ُصَور مادى كه ذاتاا مادى و محض در ممّيز ذاتى بودن مى باشنداز جنس و فصل نمى
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باشند، آنها هم بسايط خارجى و غيرمركب از ماده و صورت هستند هستند و براى ماده، موجود مى

باشند. و ااّل )يعنى اگر مركب طور كه در عقل، بسيط بوده غير مركب از جنس و فصل مىهمان

 كه قبالا بدان اشاره شد.يكى از آنها )فصول يا ُصَور( انواع متسلسلى باشد؛ چنانآيد باشند( الزم مى

 شرح

 فصل به حيث فصل بودن )اعتبار اول( نه از آن حيث كه تمام حقيقت نوع

باشد و مركب از جنس و فصل نيست؛ زيرا اگر مركب از جنس و فصل باشد باز فصل است بسيط مى

 س و فصل ديگرى است.آن به نوبه خود، مركب از جن

شمارى نهفته باشد و آيد در وجود يك فصل، انواع و فصول بىو هكذا تا بى نهايت، كه از اين الزم مى

 وار به پيش رود كه اين بداهتاا باطل است.نهايت سلسلهتا بى

باشد، زيرا صورت هم اگر مركب از سخن در صورت هم كه همان فصل بشرط ال است بدين منوال مى

س و فصل ديگرى باشد خواه در خارج يا در ذهن اين مستلزم آن است كه هر صورتى نوع جن

 مستقلى باشد و به عدد هر صورت انواع جديدى پديد آيد.

 جواب از اشكال بر نفس

 متن

 وأّما الّنفس المجّردة فهى باعتبار أّنها ... فهى مادّية فى فعلها ال فى ذاتها.

 ترجمه

كه فصل نوع هست حيثيت آن حيثيت وجود ناعتى است. و قبالا به اعتبار اينو اما نفس مجرد، 

اى ديگر است؛ دانستى كه براى وجود ناعتى ماهيتى نيست. اما از حيث تجردش ذاتاا )مطلب به گونه

طور كه او موجود فى نفسه هم هست، در باشد. همانزيرا( تجردش مصحح وجود لنفسه آن مى

كند. پس او نوع باشد و جوهر بر او صدق مىسوم خود( تمام حقيقت نوع مى كه نفس )به حيثحالى

باشد. )و بدين لحاظ( باشد، نوعى كه نفس )ناعتى( جزء صورى )يعنى فصل( براى آن مىجوهرى مى

ديگر صورت نخواهد بود. و اين مطلب )يعنى وجود لنفسه( منافات با اين ندارد كه وجود نفس براى 

زيرا اين تعلق در مقام فعل است نه در مقام ذات آن. پس، نفس در فعل خود مادى  ماده نيز باشد؛

 است، نه در ذاتش.

 شرح

در ابتداى اشكال، دو مورد نقض مطرح شد: يكى از آنها درباره صورت جسميه كه فصل جسم هست 

تمام بود. و گرچه اشكال در خصوص صورت جسميه بود اما پاسخ مؤلف به نحو كلى بوده است و 

شد. اما هاى نوعيه باشند شامل مىهاى جسميه نباشند، بلكه يكى از صورتها را گرچه صورتصورت

 شود.جا به بعد مورد دوم نقض، جواب داده مىاز اين
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گانه كه در مورد صورت جسميه مطرح شد در مورد نفس حاصل جواب آن است كه تعدد اعتبارات سه

ه نفس، فصل نوع انسانى است. بدين لحاظ، وجود او وجود ناعتى آيد. اعتبار اول آن است كهم مى

است و ماهيت براى او وجود ندارد تا مندرج تحت ماهيت جنس شود. اعتبار دوم آن، صورت بشرط ال 

بودن نفس هست كه بدين لحاظ گرچه نفس ماهيت دارد اما بين او و جنس خود حمل اولى صورت 

اى به اين اعتبار در مورد باشد. مؤلف در عبارت كتاب اشارهگيرد تا مندرج تحت جنس جوهر نمى

 اند.نفس ننموده

كه نفس موجودى است كه ذاتاا مجرد است و تجرد او مصحح وجود لنفسه اوست. در اعتبار سوم اين

اين اعتبار، نفس تمام حقيقت نوع است و به بساطت خود واجد تمام اجناس و فصول پيشين از جمله 

د. اطالق جوهر بر او اطالق حقيقى و از اين رهگذر بر فصل انسانى نيز جوهر به عنوان باشجوهر مى

وهى تمام حقيقة الّنوع فيصدق » كنند به جملهگردد. بدين اعتبار اشاره مىخارج الزم، اطالق مى

عل . بنابراين نفس به اعتبار فصليت كه همان اعتبار مقام ف«عليه الجوهر فتكون هى النوع الجوهرى

باشد داراى وجود ناعتى است و ماهيت ندارد تا مندرج تحت جنس جوهر باشد اما به اعتبار ذات 

گردد اما اطالق جوهر به معناى باشد جوهر بر آن اطالق مىمجرد خود چون تمام حقيقت نوع مى

 باشد.اندراج صورت تحت جوهر نيست بلكه به معناى اطالق عرضى الزم بر ملزوم مى

به  «فتكون» ضمير در تكون هى الّنوع الجوهرى اّلذى كانت جزء صورّيا له وليست بصورة؛* قوله: ف

صفت براى « اّلذى»گردد. برمى -كه اعتبار سوم باشد -نفس تجردى به مالك تمام حقيقت نوع بودن

به نفس ناعتى كه همان اعتبار اول يعنى اعتبار فصليت است « كانت»نوع جوهرى است. ضمير در 

 گردد.ىبرم

 گردد.مجدداا به نفس ناعتى برمى« ليست»به نوع جوهرى و ضمير  «له» و ضمير

اّلذى كانت جزء » به اعتبار سوم و جمله «فتكون هى الّنوع الجوهرى» كه جملهحاصل سخن اين

ك شود كه نفس به مالبه اعتبار اول اشاره دارد. معناى مجموع جمله اين مى «صورّيا له وليست بصورة

شود؛ نوعى كه نفس ناعتى جزء صورى )يعنى فصل( تمام حقيقت نوع بودن، نوع جوهرى محسوب مى

 براى او است.

بدين اعتبار، ديگر صورت بشرط ال نخواهد بود. )زيرا وقتى نفس ناعتى كه اعتبار ال بشرط و فصليت 

 د بود.(دارد جزء نوع بود ديگر به اين مالك، صورت كه اعتبار بشرط ال دارد نخواه

كه اگر نفس وجودش براى ماده است يعنى وجود لغيره جا سؤال ديگرى مطرح است و آن ايندر اين

 گويند:دارد معنا ندارد كه وجود لنفسه داشته باشد. در پاسخ مى

ء مجرد است وجودش لنفسه هست. و از منافاتى ميان اين دو اعتبار نيست؛ نفس از آن جهت كه شى

 براى ماده است اعتبار لغيره دارد؛ زيرا نفس ذاتاا مجرد و فعالا مادى است.آن جهت كه وجودش 

 منطبق بودن تحليلى كه درباره نفس گذشت با مبناى مشائيان
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 متن

 هذا على القول بكون الّنفس المجّردة روحانّية ... عنها فى فعلها أيضاا بمفارقة البدن.

 ترجمه

 كهتجرد ذاتى خود، وجود لنفسه دارد( بنابر قول به ايناين مطلب درباره نفس )كه او به حكم 

طور كه مشائيان قائلند. اما بنابراين قول باشد؛ هماننفِس مجرد، روحانّية الحدوث والبقاء هست، مى

كه نفس، جسمانّية الحدوث و روحانّية البقاء هست )حين الحدوث اعتبار تجرد و تماميت نوع به 

براساس اين نظريه نفس حين الحدوث مادى است طبعاا اعتبار وجود  وسيله او مطرح نيست، چون

لنفسه و حكم تجرد ندارد، ولى تدريجاا و به واسطه حركت مجرد گشته ولى هنوز در مقام فعل در 

گردد. )لكن بعد الحدوث( ابتدا در مالزمت عالم ماده است سپس از ماده مفارقت كرده مجرد كامل مى

در  -كه در مرحله فعل، مادى بوده استبعد از آن -پس با مفارقت از بدنمرحله ذات مجرد شده س

 گردد.مقام فعل هم مجرد مى

 شرح

كه نفس، قديم است. درباره نفس، اقوال متعددى ابراز شده است كه اهم آنها سه قول است: يكى اين

ويد: نفس، حادث گاين قول به افالطون و اتباعش منسوب است. مقابل اين قول، سخنى است كه مى

كه نفِس حادث، روحانّية الحدوث والبقاء شود: يكى ايناست. اين عقيده نيز به دو عقيده منشعب مى

است؛ يعنى نفس در حدوث و بقاى خود از جسم، مستقل است. او گرچه همراه حدوث بدن، حادث 

زماناا همراه هم است، اما به سبب حدوث بدن، حادث نيست؛ يعنى به جسم وابستگى ندارد، گرچه 

 شوند. اين عقيده به ارسطو و اتباع او منسوب است.حادث مى

است؛ يعنى نفس در حدوث خود  جسمانّية الحدوث وروحانّية البقاء كه نفِس حادث،نظر سوم اين

محتاج به بدن است اما در بقايش نيازى به بدن ندارد. اين مذهب صدرالمتأّلهين و اتباع اوست. 

گاه مجرد گشته خيزد آنبدن محل رويش نفس است و نفس از آن سرزمين برمى براساس نظر وى

 گردد.فقط در مرتبه فعل مادى است كه به تدريج در مرتبه فعل نيز مجرد مى

كه سه اعتبار دارد: يكى اعتبار فصليت كه  -گوييم آنچه درباره نفس گفتيمپس از توضيح فوق مى

حت ماهيت جنس شود و ديگرى اعتبار صورت بشرط ال بودن كه بدين لحاظ ماهيت ندارد تا مندرج ت

گردد تا صورت، مندرج تحت جنس گردد و اعتبار بدين لحاظ حمل اولى بين او و جنس برقرار نمى

سوم كه عبارت باشد از حيث جامعّيت و تمامّيت صورت، نسبت به نوع، كه مالك اطالق جوهر بر نفس 

جه به قبول نظر دوم است كه درباره نفس ابراز شد. يعنى نفس در اينها همه و همه با تو -گرددمى

باشد؛ زيرا وقتى نفس در حدوث خود به ماده وابسته نبود و ذات  روحانّية الحدوث والبقاء حدوث خود

مستقل از ماده داشت هر سه لحاظ يعنى لحاظ فصليت و صورت بودن و تمام نوع بودن در او جارى 

 شود.مى
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صدرالمتأّلهين كه قائل بود كه نفس جسمانّية الحدوث است، در نفس حين الحدوث يك  اما بنابر قول

كه نفس، وجودش حين الحدوث اعتبار بيشتر جارى نيست، كه همان اعتبار فصليت او باشد؛ چون

مادى است و چون حين الحدوث، وجود تجردى ندارد و حادث به حدوث بدن است وجود لنفسه 

كه منشأ انتزاع ماهيت باشد ندارد. اما پس از بدو حدوث، بتدريج ذاتاا مجرد ندارد. پس استقاللى 

 گردد و فقط فعالا مادى است، كه پس از مفارقت از بدن در مقام فعل هم ديگر مادى نيست.مى

نفس در اين حال گرچه مستقل و منشأ انتزاع ماهيت هست لكن صورت است و ديگر فصل نيست تا 

 شود.نقضى بر قاعده وارد 

پس، بنابر قول سوم در بدو حدوث فقط اعتبار فصليت در او جارى است و اعتبارات ديگر در او جارى 

نيست زيرا هنوز نفس مجرد نيست تا داراى وجود لنفسه باشد. ولى بعد الحدوث گرچه هر دو اعتبار 

ه اعتبار صورت در او جارى است ولى به اعتبار فصليت، ماهيت ندارد تا تحت جنس، مندرج شود. و ب

بودن گرچه ماهيت دارد اما چون صورت داراى اعتبار بشرط ال هست قابل حمل اولى نيست. و به 

 اعتبار سوم يعنى تمام نوع بودن گرچه اطالق جوهر بر نفس، اطالق حقيقى است اما اين اطالق،

كند، اشاره مىباشد. مؤلف به اين معنا به صراحت در مرحله ششم، فصل سوم اطالق خارج الزم مى

على اّنك قد عرفت اّن الّصورة الجوهرّيه لْيست مندرجةا تحت مقولة الجوهر، واْن َصَدَق عليها » بقوله:

 و« الجوهُر، ِصْدَق الخارِج الاّلزم.

 هاى زير پاسخ دهيد.به پرسش

 . فصل منطقى و فصل اشتقاقى را تعريف كنيد؟1

آيند در فصل اخير به نحو ديگِر ماهيت، به نحو ابهام مى . مقصود از جمله )آنچه در اجناس و فصوِل2

 آيد( چيست؟تحصيل مى

گوييم: نوعيت نوع به فصل اخير اوست، گرچه بعض اجناس او تبديل شوند، كه مى. مقصود از اين3

 چيست؟

 را بيان كنيد؟. چرا فصول جواهر، جواهر نيستند؟ دليل آن4

شود جوهر نيست؟ اطالق جوهر بر نفس ق جوهر بر آن مىكه اطال. چرا صورت جسميه در عين آن5

 به چه مالكى است؟

 . آيا تقسيم جوهر به پنج قسم، يك تقسيم حقيقى است يا تسامحى، چرا؟6

. دو اعتبارى را كه براى نفس مجرده است بيان نموده، روشن كنيد كه به كدام اعتبار، جوهر بر آن 7

 شود؟اطالق مى

 ض احكام الّنوعفى بعالفصل الّسابع

 

 تعريف و تقسيم نوع
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 متن

 الّنوع هو الماهّية الّتاّمة اّلتى ... الحيوانّية ويسّمى الّنوع االضافى.

 ترجمه

شود به نوعى كه ترتب نوع، ماهيت تاّمى است كه براى او در وجود، آثار خاصى است. و او تقسيم مى

كه به او تشخص فردى ببخشد مانند انسان، و اثر بر او متوقف نيست مگر بر وجود خارجى، وجودى 

 شود.اين نوع حقيقى ناميده مى

و به نوعى كه ترتب آثار بر او متوقف است به ملحق شدن فصل يا فصولى بر او. پس او نسبت به 

باشد شود، گرچه نسبت به ماهيت تمام خود، نوع مىانواعى كه تحت او هستند جنس محسوب مى

باشد، در عين حال جنس براى انواع متوسطة چون جسم كه نوع عالى از جوهر مىمانند انواع عاليه و 

باشد. و حيوان كه نوع متوسط از جوهر هست در عين حال جنس براى انسان نباتى و جمادى نيز مى

 شود.باشد. و اين نوع اضافى ناميده مىو ساير انواع حيوانى مى

 شرح

 شود. نوع اخير در ترتب آثار به چيزىيم مىنوع، به نوع اخير و نوع غير اخير تقس

جز وجود خارجى نيازمند نيست، مانند انسان كه اگر بخواهد منشأ اثر باشد. بايد وجود خارجى داشته 

باشد. اما نوع عالى يا متوسط در ترتب اثر، محتاج به ملحق شدن فصل يا فصولى است، مثالا جسم كه 

منشأ ترتب اثر باشد بايد فصلى مانند نفس نباتى به او ضميمه خود نوعى از جواهر است اگر بخواهد 

شود تا بشود شجر، و يا صورت حيوانى به او ملحق شود تا بشود جسم حيوانى. گرچه جسم از آن 

باشد و آثار ذهنى نوع را دارد، اما در ترتب جهت كه يك ماهيت تام هست خود نوع عالى از جوهر مى

باشد. لذا قبل از لحوق فصل نسبت به انواع مادون مانند نبات و فصل مىآثار خارجى محتاج به لحوق 

چنين حيوان كه خود نوع متوسط از جوهر است نسبت به انواع رود. همحيوان، جنس به شمار مى

 باشد.مادون جنس است و در ترتب اثر خارجى محتاج به لحوق فصل مانند ناطق يا غير آن مى

لحوق فصل نسبت به جنس قريب مانند ناطق نسبت به حيوان،  به؛ * قوله: لحوق فصل او فصول

لحوق فصول نسبت به اجناس بعيد و متوسط مانند فصل نباتى و حيوانى و انسانى نسبت به جوهر كه 

جنس متوسط است و جسم كه جنس بعيد است. قسم اول از نوع را نوع حقيقى و قسم دوم را نوع 

 نامند.اضافى مى

 خارج چگونه موجودند؟ اجزاى ماهيت در

 متن

 ثّم إّن الماهّية الّنوعّية ُتوَجُد ... وقد َعّدوا المسألة ضرورّية.

 ترجمه

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

296 

 

شوند؛ چون كه حمل اجزاى ماهيت نوعيه در خارج به وجود واحد كه همان وجود نوع باشد يافت مى

 موجود است.بين هر يك از اجزاء و بين نوع، حمل اولى است و نوع هم به وجود واحد، 

 اما در ذهن بين اجزاء، تغاير به ابهام و تحّصل حاصل است. و از اين جهت هر يك از جنس و

 طور كه قبالا گذشت.فصل، عارض بر ديگرى است، همان

كه  -اند كه در مركبات حقيقىگفتهجاست )يعنى چون اجزاء به وجود واحد، موجودند( كهوازاين

ديگر مرتبط باشند كه به يكت كه بين اجزاء فقر و حاجت باشد، تا اينالزم اس -همان انواع مادى است

 اند.و حقيقت واحدى را به وجود آورند. و اين مسئله را از بديهيات شمرده

 شرح

 در باب وجود اجزاء، چهار قول وجود دارد:

ج ماهيتاا . اجزاى ماهيت گرچه ذهناا هم از نظر ماهيت و هم از نظر وجود متعددند، اما در خار1

 واحدند؛ يعنى تعدد اجزايى در خارج ندارند.

طور كه در ذهن از نظر ماهيت و وجود متعددند در خارج هم ماهيتاا و وجوداا . اجزاى ماهيت همان2

متعددند. قائل به اين قول، شيخ اشراق است. بنابراين قول، بين اجزاى مركب هيچ حملى حتى شائع، 

 قول سخيفى است. گيرد، كه اين قول،صورت نمى

طور كه در ذهن ماهيتاا متعددند در خارج هم از نظر ماهيت متعددند، گرچه . اجزاى ماهيت همان3

وجوداا واحدند. اين قول، مرضى حكيم سبزوارى است. بنابراين قول، حمل شايع بين اجزاى ماهيت 

 شود.واقع مى

ولى در خارج هيچ چيز به جز وجود، . اجزاى ماهيت گرچه در ذهن ماهيتاا و وجوداا متعددند، 4

فال مقام ذات لألجزاء فى العين وراء الوجود فضالا عن بساطة » موجود نيست. و به قول حكيم سبزوارى

 «.الّذات او تركيبها

فرمايند: اين قول از صدرالمتأّلهين است. بنابراين قول در خارج، از مى ُدَرر الفوائد محقق آملى در

 شود.ماهيت نيز قطع نظر مىتحقق بالعرض براى 

گوييم كه: مؤلف حكيم رحمه الله از ميان اقوال فوق، قول سوم را اكنون با توضيحات فوق مى

طور كه اجزاء در ذهن پسندند، كه اجزاى ماهيت در خارج، موجود به وجود واحدند؛ يعنى همانمى

كه به وجود واحد. به اين معنا كه تعدد دارند در خارج هم تعدد دارند، نه به وجودهاى جداگانه، بل

 باشد.هاى جنسى و فصلى مىوجود واحد منشأ انتزاع ماهيت

تواند منشأ مفاهيم گوناگون شود مىو وجود واحد به لحاظ اعتبارات مختلفى كه بر آن عارض مى

« حيوان االنسان»آورند اين است كه حمل بين اجزاء و نوع مانند باشد. دليلى را كه مؤلف بر مدعا مى

از  ديگر متحدند به طريق اولىحمل اولى است. وقتى دو مفهوم از نظر معنا با يك« االنسان ناطق»يا 

نظر وجود با هم يكى خواهند بود. و چون نوع به وجود واحد، موجود است مفاهيمى چون جنس و 
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ير وجود دارد و فصل هم كه متحد با اويند به وجود واحد، موجودند. لكن در ذهن بين اجزاء، تغا

 شوند.ديگر عارض مىجنس و فصل ذهناا بر يك

ديگر و از آن رهگذر كه اجزاء در خارج به وجود واحد، موجودند، ناگزير بايد بين اجزاء نيازمندى به يك

وجود داشته باشد، تا از آميختگى آنها يك حقيقت واحد به وجود آيد. اگر بين اجزاء نيازمندى به 

انند سنگى كه در جنب انسان است از آن دو، واحِد حقيقى به وجود نخواهد آمد. ديگر نباشد ميك

 اند.حكما اين مسئله را از بديهيات شمرده

 فرق مركب حقيقى و غير حقيقى

 متن

 كما سيأتى إن شاء الّله. -ويمتاز المرّكب الحقيقّى من غيره بالوحدة ... الإنضمامّى

 ترجمه

گردد. وحدت حقيقى آن است كه از تأليف به وحدت حقيقى ممتاز مى مركب حقيقى، از غير خود،

 اجزاء، پديده جديدى وراى اجزاء حاصل گردد، كه براى آن، آثارى، وراى آثار اجزاء باشد. نه مانند

چون لشكرى كه از افراد تركيب شود، و مركبات اعتبارى كه براى آن اثرى وراى آثار اجزاء نيست، هم

 ب از خشت و گچ و غير اينها باشد.اى كه مركخانه

كه اجزاء به وجود واحد، موجودند( اعتقاد به و از اين رهگذر است )يعنى از ناحيه وحدت حقيقى و اين

 طور كه به زودى خواهد آمد.كه تركيب بين ماده و صورت تركيب اتحادى است نه انضمامى، آناين

 شرح

ود. مركب حقيقى آن است كه براى آن وراى آثاِر شمركب به مركب حقيقى و اعتبارى تقسيم مى

صورت منفرد آثار خاص به خود باشد، مانند آب كه مركب از اكسيژن و هيدروژن است و آثار اجزاء به

 آن غير از آثار اجزاى آن است.

 يا مانند ياقوت كه مفّرح قلب است و اثر آن غير از اثر اجزاى به وجود آورنده آن است.

زنند به يك لشكر كه حسب بارى، آثار وى چيزى غير از آثار اجزاء نيست. مثال مىاما مركب اعت

توانند با صد تواند با يك نفر بجنگد. پس صدنفر مىالفرض صد نفر عضو دارد و هر نفر فى المثل مى

اى كه از آجر و گچ و نفر بجنگند. پس، اثر مركب چيزى غير از اثر آحاد مركب نيست. يا مانند خانه

طور كه گچ به تنهايى آهن تشكيل شده است، آثار مجموع آن، چيزى غير از آثار افراد نيست. همان

گيرد همين اثر را دارد. و آجر هم ابزار چسباندن هست، در مجموعه ساختمان هم كه قرار مى

 ء سختى است و تحمل فشار را دارد و مانع از عبور نور است در مجموعطور كه منفرداا شىهمان

طورند. بنابراين از اجتماع طور است. ما بقى اجزاء هم همينگيرد همينساختمان هم كه قرار مى

 آيد.قبالا نبوده است، به وجود نمىكهاينهااثر جديدى
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و از اين رهگذر كه در مركب حقيقى، وحدت حقيقى وجود دارد و اجزاء به وجود واحد موجودند، قول 

 صورت )كه از آن مركب حقيقى بهكه تركيب بين ماده و به اين

ديگر يابد؛ زيرا در جايى كه اجزاء با يكآيد( تركيب اتحادى است نه انضمامى، رجحان مىوجود مى

گردند سخن از انضمام وجودى به وجود ديگر كنند و موجود به وجود واحد مىوحدت واقعى پيدا مى

اشته باشند و در كنار هم بنشينند و وحدت معنا ندارد. آرى، اگر اجزاء هر كدام وجود جداگانه د

گردند و قول به تركيب ديگر ضميمه مىحقيقى حاصل نشود، در اين صورت وجود اجزاء به يك

 يابد لكن اين نظريه مردود است.انضمامى رجحان مى

 باشند؟چرا برخى ماهيات داراى افراد كثير مى

 متن

 منحصر فى فرد، وهو المطلوب. ُثّم إّن الماهّيات الّنوعّية منها ... فهو

 ترجمه

 برخى از ماهيات نوعيه افراد كثير دارند، مانند انواعى كه تعلق به ماده دارند، مثل عنصر و انسان.

برخى ديگر نوعشان منحصر در فرد است، مانند نوعى كه ذاتاا و فعالا از ماده مجرد است، همچون 

 عقل.

د هستند( بدان جهت است كه كثرت يا تمام ذات ماهيت نوعى اين )كه برخى از ماهيات، كثير االفرا

است يا بعض آن، يا خارج الزم است يا خارج مفارق. بنابر سه تقدير اول، ممتنع است كه براى 

ماهيت، فردى محقق شود؛ زيرا هرچه فرد ماهيت فرض شود واجب است كه كثير باشد. و هر كثيرى 

رضى واجب است كه كثير باشد. و هر كثيرى از آحاد تأليف يابد. و هر واحد فتأليف از آحاد مى

 يابد.مى

 شود. پس، واحد محقق نخواهد بود.رود و به واحد منتهى نمىنهايت به پيش مىو هكذا، مطلب تا بى

 كه ما او را كثير االفراد فرض كرديم و اين خالف فرض است.طبعاا فرد، محقق نخواهد بود. در حالى

شود و با انضمام يا ر چهارم، حصول كثرت به سبب َعَرض مفارقى كه عارض بر نوع مىاما بنابر تقدي

 -باشد. و هر َعَرض مفارقى عروضش متوقف بر َسْبق امكانشود، مىعدم انضمام او كثرت حاصل مى

 باشد. پس، نوع بالّضرورة مادى است. پس هر نوع كثيرمى -كه حامل او ماده است

كه هر نوع مجردى منحصر در فرد هست اين مطلب به عكس نقيض به اين االفرادى مادى است. و

 گردد. و اين همان مطلوب ماست.منعكس مى

 شرح

اى از ماهيات، كثير االفراد هستند، مانند انسان و عنصر. در طبيعيات طور كه گفته شد پارههمان

كردند، اما امروز آنها را بالغ قديم اساس عناصر را در چهار عنصر آب و خاك و هوا و آتش خالصه مى
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طور كه انسان شمارى دارند، هماندانند. اكسيژن و هيدروژن دو عنصر هستند كه افراد بىبر صد مى

 شمارى دارد.افراد بى

كند كه چرا شمار دارند، انواع مادى هستند. مؤلف اكنون دليل اقامه مىگفته شد ماهياتى كه افراد بى

گويند: كثرت شود و انواع مجرد، نوعشان منحصر در فرد است. مىمادى پيدا مىكثرت در قلمرو انواع 

يا تمام يا بعض يا َعَرض الزم يا عرض مفارق ماهيت است. سه صورت اول مردود است؛ زيرا اگر كثرت 

آيد كه هرجا ماهيت محقق شد كثرت همراه او باشد و آنچه يكى از اين سه صورت باشد الزم مى

يابد و در مورد بحث، فرد واقعى وجود د كثير باشد. و چون كثير از آحاد، تأليف مىگردمحقق مى

يابعض ذات يا عرض الزم است آن فرد هم به نوبه خود كثير كه كثرت تمام ذاتحكم آنندارد، زيرا به

فردى رو فرد واقعى كه مبدأ كثرت باشد با اين فرض وجود ندارد بنابراين در نهادهر باشد از اينمى

گردد. لكن اين خالف فرض است؛ زيرا فرض بر آن بود كه كثرت نهفته وواحد وفرد واقعى محقق نمى

 آن ماهيت كثير االفراد است.

كه كثرت به واسطه ُعروِض َعَرض اينماند و آنچون اين سه صورت ابطال شد صورت چهارم باقى مى

گانه باشد. و زمان و مكان و ديگر اعراض نهء واقع در ظرف كه شىمفارق بر ماهيت باشد مانند آن

چون هر امر َعَرضى مسبوق به امكان لحوق او بر معروض هست ناگزير بايد ماده حامل امكان او باشد. 

 پس، هر نوع كثير االفراد در

جا به عكس نقيض، نتيجه حاصل خواهد شد كه هر پذير خواهد بود. و از اينقلمرو انواع مادى تحقق

مادى نيست افراد كثير ندارد. به عبارت ديگر موجود مجّرد، نوعش منحصر در فرد است. نوعى كه 

گانه نيستند هر كدام نوعشان منحصر در فرد واحد كه محفوف به اعراض نهپس مجردات به دليل آن

 باشد.مى

 الحمد ِلّله رّب العآلمين

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 ريف كنيد؟. نوع حقيقى و نوع اضافى را تع1

 شوند، چيست؟كه اجزاى ماهيت به وجود واحد، موجود مى. دليل بر اين2

 ديگر موجود باشد؟. چرا بايد ميان اجزاى مركب حقيقى، فقر و حاجت نسبت به يك3

 كه تركيب بين ماده و صورت، اتحادى است نه انضمامى، چيست؟. وجه رجحان اين4

 . چرا نوع مجرد، منحصر در فرد است؟5

 مقوالت عشرمرحله ششم

 

 وهى االجناس العالية التى اليها تنتهى الماهيات بالتحليل
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 «مشتمل بر بيست و يك فصل»

 

 فى المقوالت وعددهاالفصل األّول

 

 گويند؟به چه چيز مقوله مى

 متن

 «.المقوالت»الريب أّن للموجود الممكن ماهّية هى ذاته ... جنس، وهى المسّماة ب 

 ترجمه

باشد و نسبت آن به وجود و عدم دى نيست كه موجود ممكن، ماهيتى دارد كه ذات آن مىتردي

 شود.مساوى است و آن همان چيزى است كه در جواب ماهو گفته مى

و در اين ماهيات، مشتركات و مختصات يعنى اجناس و فصول، موجود است. برخى از اجناس، اعم و 

 ودى از اخص به سوى اعم دارند.برخى ديگر اخّصند؛ يعنى اجناس ترتب صع

گردد؛ زيرا محال است كه تا ناگزير سلسله )اجناس( به جنسى كه فوق آن جنسى نيست، منتهى مى

نهايت پيش رود، چون مستلزم تركيب ممكن از اجزاى غير متناهى است. و بر اين اساس، امكاِن بى

 تعّقل هيچ يك از ماهيات به تمام ذاتيات آن نخواهد بود.

باشد افاا به اين كه اجناس به اعتبار بشرط ال، مواد خارجى يا عقلى هستند و ماده از علل قوام مىمض

 و علل قوام متناهى است، چنان كه بيانش به خواست خدا خواهد آمد.

اى هستند كه فوق آنها جنسى نيست، كه ما آن ها را حاصل اين كه در پيش روى ما اجناس عاليه

 ناميم.مقوالت مى

 رحش

حاصل سخن اين كه اجزاى ماهيت خواه جنس باشد يا فصل، امور متناهى هستند و ترتب صعودى از 

جنس اخص مانند حيوان به سوى جنس اعم مانند نامى و جسم و جوهر، ما را به جنسى رهنمون 

گوييم، به معناى چيزى كه مى مقوله سازد كه ديگر فوق آن جنسى نيست ما به آن جنس اعلىمى

 «.االنسان جوهر»شود مانند شود و چيزى بر او حمل نمىمل ذاتى بر انواع مىح

بديهى است اجزاى ماهيت محدود است و اجناس در سير صعودى حتماا به جنس اعلى كه ديگر فوق 

شمار تشكيل شود؛ زيرا در اين رسند و محال است كه يك ماهيت از اجزاى بىآن جنسى نيست، مى

 آن ماهيت وجود نخواهد داشت.صورت، امكان تعقل 

كه اجناس به اعتبار بشرط ال، مواد خارجى در مركبات و مواد عقلى در بسايط به شمار مضافاا به اين

روند و ماده كه از علل قوام جسم هست، محال است كه غير متناهى باشد؛ چون جسم، امر مى

 متناهى است و علل قوام آن هم متناهى است.
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اى وجود دارد كه فوق آنها شود كه در انواع مختلف، اجناس عاليهنتيجه حاصل مىاز بيانات گذشته 

 ناميم؛ مانند جوهر، كم، كيف، وضع و غير اينها.مى مقوالت جنسى نيست؛ ما آنها را

 تبيين پنج نكته

 متن

 ومن هنا يظهر: اّوال أّن المقوالت ... إذ ال ماهّية لهما، والمقوالت ماهّيات جنسّية.

 ترجمه

 گردد:از مطالب فوق نكات ذيل آشكار مى

وجود « جنس»اول: مقوالت، بسيط هستند و مركب از جنس و فصل نيستند؛ وگرنه برتر از آنها هم 

 خواهد داشت. و اين خالف فرض است.

ديگر متباين هستند وگرنه بين آنها مشترك ذاتى كه جنس دوم: مقوالت به تمام ذاِت بسيط با يك

 د خواهد داشت و در نتيجه. فوق آنها هم جنس قرار خواهد گرفت. و اين خالف فرض است.باشد وجو

تواند هم جوهر باشد هم گيرد. پس يك چيز نمىسوم: ماهيت واحد، تحت بيش از يك مقوله قرار نمى

 كم، هم كم باشد هم كيف، وهكذا.

يافت شود داخل تحت مقوله  شود هر معنايى كه در بيش از يك مقولهاز اين جا نتيجه گرفته مى

كرد داخل بود، به دو جنس يا اجناس متباين نيست؛ زيرا اگر در تحت چيزى كه بر آن صدق مى

گرديد، و اين محال است. و اين گونه است مفاهيمى كه بر واجب و ممكن هر دو صدق ُمجّنس مى

 كند، كه پيش تر بدان اشاره شد.مى

خارج از  -اگر وجود داشته باشد -ل جوهرى مثالا و مانند نوع مفردچهارم: ماهياِت بسيط، مانند فصو

 مقوالت است. و اين در مرحله ماهيت گذشت.

هاى پنجم: واجب و ممتنع، خارج از مقوالت هستند؛ زيرا اين دو ماهيت ندارند و مقوالت ماهيت

 جنسى هستند.

 شرح

آن ها جنسى نيست و آنها از سنخ اى هستند كه فوق هاى عاليهاز اين مطلب كه مقوالت، جنس

 گردد:ماهيات هستند، نكاتى آشكار مى

داشتند. در اين صورت، نكته اول: مقوالت همه بسيطند؛ زيرا اگر مركب بودند بايد جنس و فصل مى

هايى هستند كه فوق آن بود در حالى كه فرض بر آن است كه مقوالت، جنسفوق آنها باز جنسى مى

 ها جنسى نيست.

ه دوم: تباين مقوالت مانند تباين مقوله كم با مقوله كيف به تمام ذات بسيطشان است، نه اين كه نكت

اى ديگر ممتاز. اگر مطلب چنين بود الزم اى از چيزها كه جنس است مشتركند و در پارهاينها در پاره

ض بر آن است باشند و فوق آن ها جنسى تصور شود، در حالى كه فرآمد كه مقوالت، جنس داشتهمى
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گيريم كه مقوالت اوالا بسيطند و ثانياا تباين ميان آن كه فوق آنها جنسى نيست. از اين رو نتيجه مى

 ها به تمام ذات است، نه به بعض ذات.

تواند هم از سنخ اين ديگر تباين به تمام ذات دارند، پس يك مفهوم نمىنكته سوم: چون مقوالت با يك

ن مقوله، مثالا هم از مقوله كيف باشد هم از مقوله كم؛ زيرا اگر چنين باشد مقوله باشد هم از سنخ آ

طور اگر معنايى آيد كه آن مفهوم به دو جنس متباين مجّنس گردد و اين محال است. همانالزم مى

در واجب و ممكن هر دو يافت شد مانند علم، حيات، وحدت، وجود و ساير مفاهيم اعتبارى اينها همه 

آمد خداى تعالى هم در تحت مقوله بيرونند، چون اگر در تحت مقوله داخل بودند الزم مىاز سنخ 

مقوله داخل باشد در حالى كه علم، حيات و وحدت او، عين ذات او است و ذات او از سنخ مقوله 

 نيست.

براى المثل ناطق كه فى -شوندهايى كه براى جواهر آورده مىنكته چهارم: ماهيات بسيط مانند فصل

بيرون از مقوله هستند؛ زيرا اگر فى المثل ناطق، تحت مقوله جنس  -گرددانسان فصل قلمداد مى

شد و ديگر فصل نبود. و در اين صورت به بود از سنخ جوهِر جنسى محسوب مى -يعنى جوهر -خود

گرى نياز فصلى نيازمند بود كه او را تحّصل بخشد. و اگر آن فصل هم همين طور بود باز به فصل دي

 نهايت مطلب چنين بود و اين محال است. شرح اين مطلب قبالا گذشت.بود و هكذا تا بى

هم چنين نوع مفرد اگر وجود داشته باشد از تحت مقوله، خارج است. نوع مفرد، نوعى است كه هيچ 

اى نوع آيد كه فوق و تحت آن هيچ نوعى نباشد. برجنس مشاركى با غير خود ندارد. از اين الزم مى

اند به نقطه كه پايان خط است )در صورتى كه مفهوم عرضّيت، خارج از مفهوم نقطه مفرد مثال زده

 كه پايان زمان است.« آن»باشد تا جنس ميان آن و ساير اعراض نگردد(. يا 

دراين جا دو مطلب وجود دارد، يكى اين كه آيا واقعاا نوع مفرد وجود دارد. اين مطلبى است كه ميان 

ترديد خود را  «ان كان» نطقيين مورد اختالف است. مؤلف در اين جا در وجود نوع مفرد با لفظم

 برد.كند و اصل وجود آن را زير سؤال مىاظهار مى

يا « نقطه»شود. شايد ترديد مصنف در وجود نوع مفرد مانند در اين صورت، نقطه مثال فرضى آن مى

و امر عدمى هستند و امور عدمى ماهيت ندارند. لكن بايد از آن جهت است كه هر يك از اين د« آن»

توانند ماهيت داشته اى از وجود دارند و عدم محض نيستند از اين رو مىگفت اين امور عدمى بهره

 باشند و مثالى براى نوع مفرد به شمار آيند.

قلمرو مقوالت خارج مطلب دوم اين است كه با فرض قبول نوع مفرد و اذعان به وجود آن، چرا بايد از 

 همان طور كه قبالا هم -باشد؟ در پاسخ بايد بگوييم مقوالت

هاى اى هستند كه در انواع مختلف حضور دارند، مانند مقوله كم كه در انواع كماجناس عاليه -گفتيم

متصل و منفصل به عنوان جنس حضور دارد يا مانند مقوله جوهر كه به عنوان جنس در ميان انواع 

ى وجود دارد. اما اگر نوعى چون نوع مفرد، جنس مشارك در ميان انواع جوهرى و عرضى جوهر
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نداشت ناگزير خود تنها در ميان انواع به حيات خود ادامه داده از قلمرو مقوالت جوهرى و عرضى 

 ماند. لذا تسميه آن، به نوع مفرد به همين جهت است.بيرون مى

بدين معناست كه نوع مفرد بطور حقيقى يكى از مقوالت محسوب بنابراين خروج نوع مفرد از مقوالت 

توان او را جزء مقوله به شمار آورد؛ بدين صورت كه عقل، بعضى از شود. گرچه اعتباراا مىنمى

كند و بعض خواص عمومى را فصل قلمداد نمايد در آن عرضيات عامه را جنس براى او فرض مى

آورد و همين توجيه در مقوله داخل در مقوله به شمار مىصورت نوع مفرد را يك ماهيت مركب و 

رود؛ زيرا انواع نه گانه عرضى و نيز عقل و نفس از جواهر غير مادى به كار مىقلمداد كردن انواع نه

گانه عرضى و عقل و نفس بسيط بوده براى آن ماده و طبعاا جنس مشاركى وجود ندارد ولى چون 

نمايد، لذا آنها را تحت مقوله داخل نس مشارك و نيز اعتبار فصل مىعقل براى اين بسائط اعتبار ج

باشند يعنى شوند كه داراى جنس مشترك مىنمايد. فرس و بقر دو نوع از انواع محسوب مىمى

يا « نقطه»حيوانيت در هر دو به عنوان جنس حضور دارد؛ لذا آنها نوع مفرد نيستند اما در مثال 

 دارد.جنس مشتركى وجود ن« آن»

در نوع مفرد يا اساساا جنس وجود ندارد يعنى ماهيت بسيط است يا اگر جنس وجود دارد جنس 

طور كه ميرداماد جنس بگيريم آن« آن»يا « نقطه»مشترك وجود ندارد. البته اگر عرضيت را براى 

 گويد كه جوهر و عرض جنس مشترك هستند در اين صورت ما ديگر نوع مفرد نخواهيم داشت.مى

 بنابراين اگر حقيقتى چون نقطه داشته باشيم كه جنس مشترك با هيچ نوعى ندارد و

گيرد آن از قلمرو مقوالت بيرون خواهد بود. زيرا مقوالت طبعاا فوق و تحت آن هم هيچ نوعى قرار نمى

واع گيرد و آنها اجناس مشترك ميان آن اناى هستند كه انواع فراوانى تحت آنها قرار مىاجناس عاليه

 هستند.

الزم به توضيح است كه مقصود از نقطه در اين جا پايان خط است نه مفهومى كه در فن خطاطى از 

يك مفهوم عدمى و قائم به خط است و ما از آن به نقطه  فقد الخط رود. بديهى است كهآن سخن مى

رض نكنيم، ماهيتى آوريم. و در صورتى كه مفهوم عرضيت را جنس براى آن و ساير اعراض فتعبير مى

خواهد بود كه با هيچ نوع ديگر جنس مشترك نخواهد داشت و طبعاا تعريف مقوله )كه آنها اجناس 

شمار به نحو اشتراك وجود دارند( بر آن منطبق نخواهد شد. لذا از اى هستند كه در انواع بىعاليه

 تحت مقوالت بيرون خواهد بود. البته اين نكته روشن باشد.

گوييم نقطه فقد خط است و آن يك مفهوم عدمى است چون اين عدم، عدم محض نيست ىكه ماين

 تواند ماهيت داشته باشد.حّظى از وجود دارد بنابراين مى

نكته پنجم اين كه واجب تعالى و ممتنعات مانند اجتماع ضدين و نقيضين از قلمرو مقوالت خارجند؛ 

 و، ماهيت ندارند.هاى جنسى هستند و اين دزيرا مقوالت ماهيت

 عدد مقوالت چند تاست؟
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 متن

 ثّم أّن جمهور المّشائين على أّن ... فليست من المقوالت كما تقّدم.

 ترجمه

جمهور مشائين برآنند كه مقوالت، ده تا هستند، كه عبارتند از: جوهر، كم، كيف، وضع، اين، متى، 

 جده، اضافه، فعل و انفعال.

اى وجود ندارد كه اعم از همه تقرا متكى است. در اين كه فوق اينها مقولهگفته آنان صرفاا بر اساس اس

 است.يا بعض اينها باشد، برهانى اقامه نشده

كند و نيز مفهوم َعرض، هيئت و ء، موجود و امثال اينها كه بر ده تا صدق مىاما مفهوم ماهيت، شى

بر هفت تاى اخير كه اعراض نسبى  كند و هيئت نسبى كهحال كه بر ُنه تا غير از جوهر صدق مى

كند، همه اينها مفاهيمى هستند عام و منتزع از نحوه وجود اينها و خارج از شوند، صدق مىناميده مى

 سنخ ماهيت.

شود، و )ذات و( هويت نيست مگر ء، آن ذاتى است كه بر او در جواب ماهو حمل مىپس ماهيت شى

 است؛ پس براى چيزى كه موجود نيست شيئيت نيست. ء، موجودء موجود. و شيئيت شىبراى شى

ء عبارت است از وجودى كه قائم به غير باشد. و هيئت و حال هم قريب به عرض است. و عرضيت شى

 ء عبارت است از اين كه وجودش در غير است و خارج از آن نيست.نسبيت شى

شوند. از ر بيش از يك مقوله، حمل مىاند و بهمه اينها مفاهيمى هستند كه از نحوه وجود انتزاع شده

 اين رو، از مقوالت نيستند، چنان كه بيان آن گذشت.

 شرح

گويند: ده تاست؛ به شرحى كه گذشت، يكى جوهر در عدد مقوالت اختالف است. جمهور مشائين مى

صر اقامه اند، آيا برهان بر حو ُنه تا عرض. سؤال اين است كه چرا عدد مقوالت را در ده خالصه كرده

 شده است يا نه؟

ايم. فرمايند: خير؛ مطلب برهانى نيست، از راه استقرا به اين تعداد از مقوالت منتهى شدهدر پاسخ مى

 از اين رو، ممكن است كه در خالل تحقيقات آينده به مقوالت ديگرى نيز برسيم.

است از جنس عالى كه  دهند و آن اين است كه اگر مقوله عبارتآن گاه به سؤال ديگرى پاسخ مى

ها ها و كيفمانند كم و كيف كه دو جنس عالى براى انواع مختلف كم -فوق آن ديگر جنسى نيست

 دايره اعمّيت آيا مفاهيمى كه از نظر شمول و -باشندمى

كه تمام اشياء « شيئيت»شود و كه تمام ماهيات را شامل مى« ماهيت»ترى دارند، مانند مفهوم وسيع

گيرد و نيز مفهوم عرض، هيئت، حال، هيئت شود و موجود كه تمام موجودات را در بر مىمى را شامل

 توان مقوله قلمداد كرد و عدد مقوالت را در اينها خالصه نمود يا نه؟نسبى، آيا اينها را مى
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دهند، خير. اين هفت مفهوم، مفاهيمى هستند كه از نحوه وجود ماهيات انتزاع باز هم پاسخ مى

گردند نه از ذات ماهيات. به عبارت ديگر وصف براى وجود آنها هستند نه براى نفس ماهيت. در مى

حالى كه مقوله از سنخ ماهيت است نه از سنخ وجود آن. بنابراين هيچ يك از اين مفاهيم صالحيت 

 اين را ندارد كه مقوله قلمداد گردند.

مفاهيم مذكور از نحوه وجود ماهيت حكايت  آن گاه مؤلف حكيم رحمه الله در توجيه اين مطلب كه

گردد كه هويت داشته باشد و چيزى هويت فرمايند: مثالا مفهوم ماهيت، از ذاتى انتزاع مىكند، مىمى

دارد كه وجود داشته باشد و چيزى كه وجود ندارد ذات و هويت ندارد. بنابراين، كلمه ماهيت برگرفته 

شود؛ لذا صالحيت ندارد ء موجود انتزاع مىپس آن از شى از موجودى است كه صاحب هويت باشد.

 كه مقوله قرار گيرد.

ء موجود آيد. شيئيت هم فقط براى شىقريب به همين بيان، سخن در مورد مفهوم شيئيت نيز مى

دهد. پس، اين باشد. عرضيت هم وجود للغير را شهادت مىاست. پس آن هم منتزع از سنخ وجود مى

 باشد. و هكذا نسبيت. نتيجه اين كه هيچ كدام از اين مفاهيم، مقوله نيستند.جود مىكلمه از سنخ و

 اقوال ديگر درباره عدد مقوالت

 متن

 ء.أّن المقوالت أربع ... إلى مقولة واحدة هى الماهّية أو الشى»وعن بعضهم: 

 ترجمه

ت نسبى به مقوله واحد به گفته بعضى ديگر مقوالت چهار تاست. اين سخن ناشى از ارجاع مقوال

 شوند از جوهر، كم، كيف و نسبت.است. از اين رو، مقوالت عبارت مى

يعنى اين كه نسبت، مفهومى است غير ماهوى كه از سنخ وجود انتزاع  -اين سخن را مطلب گذشته

كند. و اگر مجرد عموميت مفهوم، كافى باشد كه مفهوم، مقوله قرار گيرد بايستى دفع مى -شودمى

مه مقوالت را به دو مقوله باز گرداند؛ يكى جوهر و ديگرى عرض. زيرا مفهوم عرض بر غير جوهر ه

 برگرداند.« شيئى»يا « ماهيت»كند. بلكه بايستى همه را به يك مقوله يعنى صدق مى

 شرح

گويند: عدد مقوالت چهار است؛ يعنى جوهر، كم، كيف و نسبت. در واقع مقوالت عرضى را بعضى مى

خالصه « نسبت»اند؛ به جهت آن كه چون مقوالت هفت گانه نسبى را در يك مقوله به نام دانستهسه 

 است.اند و در مجموع شماره مقوالت با ضميمه مقوله جوهر جمعاا به چهار رسيدهكرده

فرمايند: ِصرف اين كه يك مفهوم شامل چند مقوله باشد دليل بر آن نيست كه همه آن در جواب مى

ها در يك مقوله خالصه شوند. مثالا مفهوم نسبت شامل هفت مقوله نسبِى وضع، اين، متى، جدة، مقوله

شود كه آنها در يك مقوله به نام نسبت خالصه شوند؛ زيرا اگر اضافه، فعل و انفعال است. اين دليل نمى
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ه باالتر همه را توانستيم همه مقوالت را در دو مقوله جوهر و عرض خالصه كنيم، بلكچنين بود ما مى

 در يك مقوله به نام ماهيت يا شيئيت محصور نماييم.

 نظريه سهروردى در مورد مقوالت

 متن

 أّن المقوالت ... فال مساغ لدخولها فى المقوالت.»وعن شيخ اإلشراق: 

 ترجمه

 از شيخ االشراق نقل شده كه مقوالت پنج تاست: جوهر، كم، كيف، نسبت و حركت.

شود. مضافاا به اين ايراد كه حركت هم بر قول قبلى وارد بود بر اين قول هم وارد مى همان ايرادى كه

گردد. و آن عبارت است از وجود سّيالى كه غير قار و غير مفهومى است كه از نحوه وجود انتزاع مى

 ثابت باشد. پس جايى براى ورودش در جمع مقوالت نيست.

 شرح

سته است. او عالوه بر چهار مقوله قبلى، حركت را هم اضافه نموده شيخ اشراق عدد مقوالت را پنج دان

تواند آن را كه ِصرف عموميت يك مفهوم نمى -فرمايند: عالوه بر اشكال قبلىاست. مؤلف در رد آن مى

شود كه حركت عبارت است از وجود سيال و غير اين اشكال نيز بر نظريه او وارد مى -مقوله سازد

كند و جايگاهى در ميان مقوالت كه از سنخ ماهياتند، از نحوه وجود حكايت مى ثابت. پس حركت هم

 ندارد.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . مقوله را تعريف كنيد.1

 . چرا مقوالت بسيط هستند؟2

 تواند مندرج تحت دو مقوله باشد؟ چرا؟. آيا يك ماهيت مى3

 مقوالت بيرون هستند؟. چرا ماهيات بسيط، مانند فصول جواهر از قلمرو 4

 . چرا واجب تعالى و ممتنعات، خارج از مقوالت هستند؟5

 ها و شيخ االشراق چندتاست؟. عدد مقوله نزد مشائى6

جزِء مقوله « هيئت و حال»، «عرض»، «موجود»، «ءشى»، «ماهيت». چرا مفاهيمى مانند مفهوم 7

 نيستند.

 حته من الماهّياتفى تعريف الجوهر وأّنه جنس لما تالفصل الثانى

 

 تعريف جوهر و عرض

 متن

 ء.تنقسم الماهّية انقساما أّوليا إلى ... التسع العرضّية وليس من الحّد فى شى
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 ترجمه

 شود:ماهيت به انقسام اولى به دو قسم، تقسيم مى

ماهيت نياز از آن شود كه )آن موضوع( بىماهيتى كه اگر در خارج، موجود شد در موضوعى يافت نمى

 است. و آن ماهيت، جوهر است.

نياز از شود كه )آن موضوع( بىو ماهيتى كه وقتى در خارج موجود شد در ضمن موضوعى يافت مى

 اوست. و آن، مقوالت نه گانه عرضى است.

نياز از شود كه بىپس جوهر، ماهيتى است كه وقتى در خارج يافت شد در ضمن موضوعى يافت نمى

 يف به وصفى است كه الزمه وجود جوهر است،اوست. و اين، تعر

 نه حدى كه از جنس و فصل تأليف يافته باشد؛ زيرا تعريف حّدى در جنس عالى معنا ندارد.

همان طور كه تعريف عرض به ماهيتى كه وقتى در خارج موجود شد در ضمن موضوعى كه مستغنى 

انه عرضى است، و تعريف حّدى از آن باشد، تعريف به وصفى است كه الزمه وجود مقوالت نه گ

 نيست.

 شرح

همان طور كه در متن گفته شد انقسام ماهيت به جوهر و عرض، انقسام اولى است؛ يعنى عروض 

 واسطه است و اين تقسيم، امرى بديهى است.اقسام بر َمقسم كه ماهيت است بى

شد كه آن موضوع كنند به ماهيتى كه وقتى موجود شد در ضمن موضوعى نباجوهر را تعريف مى

شود در َبِر كنند به اين كه وقتى موجود مىنياز از ماهيت جوهر است. و عرض را تعريف مىبى

 نياز است.موضوعى باشد كه آن موضوع از آن عرض بى

اى كه فى حد طبيعى است كه اين تعريف، تعريف حّدى و منطقى نيست؛ زيرا معنا ندارد براى مقوله

يابد. بنابراين شود كه از جنس و فصل تأليف مىاست تعريفى حّدى آورده ذاته بسيط و غير مركب

 مقوالت، اجناس عاليه هستند، و امكان ندارد كه اجناس عاليه از جنس و فصل تأليف يابند.

 توضيح قيد اول و دوم در تعريف جوهر

 متن

 والتعريف تعريف جامع مانع ... ال يوجب اندراج المفهوم تحت نفسه.

 ترجمه

 اين تعريف گرچه تعريف حّدى نيست، اما تعريف جامع و مانعى هست. كلمه ماهيت )در تعريف(

شود؛ زيرا او وجوِد شود عموم ماهيات را و )در عين حال( با اين قيد واجب بالذات خارج مىشامل مى

 صرف است و ماهيت برايش نيست.

براى آن است كه داللت كند بر اين كه « جاذا ُوِجَدْت فى الخار»و )اما( مقيد كردن ماهيت به قيد 

تعريف براى جوهرى است كه جوهريت او به حمل شايع باشد؛ زيرا تا مفهوم به سبب وجود خارجى 

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

318 

 

تحقق نيابد ماهيت حقيقِى واجِد آثار حقيقى نخواهد بود. و به اين قيد، جواهر ذهنى كه جوهريت 

را ِصْدَق مفهوم بر خويش، حمل اولى است و شوند؛ زيآنها به حمل اولى است از تعريف خارج مى

 شود كه مفهوم، در تحت خود مندرج باشد.موجب نمى

 شرح

فرمايند: دهد. ابتدا مىمؤلف حكيم رحمه الله يكايك قيود موجود در تعريف را مورد بررسى قرار مى

امع و اين تعريف گرچه تعريف حدى نيست كه مشتمل بر جنس و فصل قريب باشد، لكن تعريف ج

در تعريف براى خارج ساختن واجب تعالى از تعريف است. چون او ماهيت « ماهيت»مانعى است. قيد 

 ندارد.

براى آن است كه داللت كند بر اين كه تعريف براى جوهرى است كه « اذا وجدت فى الخارج»قيد 

باشد. طبعاا مصداق و فرد خارجى داشته باشد و به اصطالح، جوهرى كه جوهريت او به حمل شايع 

جواهرى كه جوهريت آنها ذهنى و مفهومى است و اثرى از فرديت و مصداقيت آنها در بين نيست و 

گردند؛ زيرا جواهر ذهنى گرچه به اصطالح، جوهريت آنها به حمل اولى است، از تعريف خارج مى

وهر به طور كلى جوهرند، اما بهره آنها از جوهريت فقط در حد مفهوم است، و از حقيقت و واقعيت ج

 اند.بهرهبى

و مفهوم جوهر را بر انسان و بر جوهر « الجوهر، جوهر»يا « االنسان جوهر»توان گفت لذا گرچه مى

شود كه آن دو حقيقتاا و واقعاا فرد و صادق دانست، اما صدق آن بر انسان و بر خود، موجب نمى

خارجى بيابد و به عبارت ديگر، جوهريت مصداق براى جوهر باشند. بلكه فرد جوهر آن است كه وجود 

 آن به حمل شايع باشد، نه اولى.

 توضيح قيد سوم در تعريف جوهر

 متن

 .-كونه مستغنياا ... اإلشارة اليه فى مرحلة الماهّية»وتقييد الموضوع ب 

 ترجمه

بارت باشد. و آن عبراى اشاره به صفت الزم موضوع مى« مستغن عنها»مقيد ساختن موضوع به قيد 

. پس جوهر، موجود الفى -يعنى موجود لنفسه است -است از اين كه او قائم به نفس خود هست

 موضوع است؛ يعنى وجود آن مانند اعراض، لغيره نيست، بلكه وجود آن لنفسه است.

اى كه در ماده حلول اما آنچه گفته شده كه تقييد، به قيد استغنا براى آن است كه صور جوهريه

شوند، لكن موضوع آن ر تعريف داخل شوند؛ زيرا آن صور گرچه در موضوع يافت مىكنند، دمى

 باشد، حرف درستى نيست.مستغنى از آن نيست بلكه محتاج به آن صور مى

هاى بسيطى هستند كه مندرج تحت مقوله جوهر نبوده و زيرا بنابر تحقيق صور جوهرى، ماهيت

 در مرحله ماهيت بدان اشاره شد.طور كه قبالا مجنس به جنس نيستند، همان
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 شرح

در تعريف براى اشاره به صفتى است كه براى موضوع است، « مستغن عنها»فرمايند: تقييد، به قيد مى

 نياز از عرضى است كه به آن قائم است. و اين صفتى الزم و هميشگى براى آن است.يعنى موضوع بى

گرى است. و آن اين است كه چون موضوع دو قسم اند كه اين قيد به جهت مالك ديلكن بعضى گفته

نياز از چيزى است كه قائم به آن و حال در اوست، مانند موضوِع اعراض كه از است؛ موضوعى كه بى

 نياز است.هايى كه قائم به آن هستند بىعرض

 و موضوعى كه نياز به حال خود دارد، مانند ماده كه موضوع براى صورت است و در عين حال كه

موضوع است، نيازمند به صورت كه حال در اوست نيز هست. ذكر قيد فوق براى آن است كه 

كه  -هايى كه از قسم اول هستند يعنى نيازمند به حال خود نيستند، خارج سازد و قسم دومموضوع

 مانند.در تعريف جوهر باقى مى -نيازمند به حال خود هستند

هاى جوهرى )كه مايند: اين توجيه صحيح نيست؛ زيرا صورتفرآن گاه مؤلف رحمه الله در جواب مى

هاى بسيطى هستند كه داخل تحت مقوله ماهيت -چنان كه بيان آن گذشت -همان فصول هستند(

جوهر نيستند. و به عبارت ديگر به طور كلى فصول جواهر در تحت مقوله داخل نيستند. لذا اضافه 

به عنايت داخل نمودن آنها در تعريف  -گويدائل مىچنان كه اين ق -«مستغن عنها» نمودن قيد

نيست؛ زيرا وقتى صور جوهرى كه همان فصول است از سنخ جوهر نبودند و از تحت مقوله خارج 

 بودند دليلى ندارد كه اين قيد براى ادخال آنها در تحت تعريف و تحت مقوله جوهر باشد.

جنس براى آنهاست و آنها زير پوشش جوهر قرار توانيم بگوييم كه جوهر، آنها جنس ندارند، و نمى

 دارند.

 بداهت وجود جوهر و عرض در خارج

 متن

 فى الخارج ... كاألعراض النسبّية. -أعنى الجوهر والعرض -ووجود القسمين

 ترجمه

و وجود اين دو قسم، يعنى جوهر و عرض در خارج فى الجمله بديهى است. پس، هر كس وجود 

ناخود آگاه به جوهريت اعراض قائل گشته است در حالى كه شكى در عرضيت  جوهر را انكار كند

 اى از اعراض مانند اعراض نسبيه نيست.پاره

 شرح

يعنى قائم به نفس  -اى از ماهيات، جوهرند مانند انسان، فرس و بقردر اين كه در جهان خارج پاره

ى از قبيل مقوله وضع، اين، متى، جده، گانه نسباى ديگر عرضند، مانند اعراض هفتو پاره -خويشند

 هيچ ترديدى نيست. -اضافه، فعل و انفعال
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بر اين اساس، اگر كسى وجود جوهر را در خارج انكار كند ناخود آگاه به جوهريت اعراض قائل گشته 

است؛ زيرا وقتى براى اعراض موضوعاتى يافت نشد كه به آنها قائم باشند، ناگزير قائم به نفس خويش 

اهند گشت. پس آنها جواهر خواهند شد و نياز به موضوع نخواهند داشت. در حالى كه ميان خو

 فالسفه هيچ خالفى در عرضيت اعراض نسبى نيست.

 توجيه اول براى جنسّيت جواهر

 متن

 والجوهر جنٌس لما يصدق عليه من الماهّيات ... وهو ظاهر.

 ترجمه

كند جنس و مقّوم است و در تعاريف آنها مأخوذ ق مىاى كه بر آنها صدجوهر براى ماهيات نوعيه

 نيازباشد؛ زيرا ماهيات عرضية در وجود خارجى خود محتاج به موضوعى هستند كه از آنها بىمى

نياز از آنها باشد. و ااّل )اگر باشد. و اين مستلزم وجود ماهيتى است كه در ذات خود موضوع آنها و بى

رود و ماهيتى )مستقل(، باقى نهايت پيش مىسلسله افتقار تا بىچنين ماهيتى نداشته باشيم( 

 ماند. اين مطلب، ظاهر است.نمى

 شرح

گانه خود هست، دو بيان اقامه مؤلف حكيم رحمه الله درباره اين كه جوهر، جنس براى اقسام پنج

 شمارد.گزيند و ديگرى را مردود مىكند كه يكى را بر مىمى

كنند كه تقار ماهيت عرضى به ماهيت مستقل است. از اين طريق، استدالل مىبيان اول از طريق اف

نياز، نيازمندند. در صورتى كه هاى عرضى در قوام و وجود خارجى خود به موضوع مستقل و بىماهيت

موجود باشد، مطلوب حاصل است. و  -كه عبارت است از ماهيت جوهرى -نيازآن موضوع مستقل و بى

نياز كه خود، پنج قسم دارد؛ عقل، نفس، ماده، صورت و ز تحقق ماهيت مستقل و بىآن عبارت است ا

نيازى در ميان تمام اين اقسام، مشترك است كه اين به معناى جنس قرار گرفتن جسم. استقالل و بى

 باشد.جوهر براى اقسام خود مى

بود كه آن موضوع نيز  يعنى ماهيت عرضى قائم به موضوعى -اما اگر آن موضوع مستقل حاصل نبود

باز به نوبه خود آن موضوع هم به موضوع ديگر  -مستقل نبوده و به موضوع ديگر قائم بوده است

نهايت، هر موضوعى قائم به موضوع ديگر خواهد بود. در اين صورت وابسته خواهد بود. و هكذا تا بى

يافت نخواهد شد. و آن جا كه هاى عرضى باشد گاه ماهيتدر نظام هستى يك ماهيت مستقل كه تكيه

 جوهر تحقق نيابد عرض هم تحقق نخواهد داشت؛ چون عرض از مراتب وجود جوهر است.

نياز و بنابراين، در اين بيان از طريق افتقار ذاتى ماهيات عرضى به ماهياتى كه در ذات خود بى

 مستقل باشند، بر جنسيت جوهر براى اقسام خود استدالل شده است.

 نيازى جوهر را در حريم ذات ماهوى جواهرديگر مؤلف استقالل و بى به عبارت
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بيند، نه الزمه وجودى آن، هم چون اعراض. و چون اين حالت ميان اقسام جوهر، مشترك است مى

پس جوهر، جنس براى اقسام خود هست. بر خالف عَرض كه هر يك از اقسام آن، به تنهايى نوع 

ى به موضوع الزمه وجودى آنهاست و وصف ماهوى و مشترك ميان خاصى هستند و عرضيت و نيازمند

ماهيات عرضى نيست تا جنس براى اعراض باشد. لذا اعراض را ُنه مقوله، ولى جوهر را كه وصف واحد 

 اند، َنه پنج مقوله.ماهوى است يك مقوله دانسته

 توجيه دوم براى جنسّيت جوهر و رد آن

 متن

 سّية ... الوجودّى كون وجودها ال فى الموضوع.واما ما اسُتدّل به على جن

 ترجمه

« وجود الفى موضوع»اما )بيان دوم( استدالل بر جنسيت جوهر براى اقسام مادون خود از راه وصف 

 باشد.بودن جوهر مى

وصِف مذكور، وصِف واحد مشترك ميان ماهيات جوهريه است. و اين وصف با قطع نظر از امور خارج 

 -است. حال اگر جوهر، جنس براى ماهيات جوهرى نباشد بلكه الزمه وجود آنها باشدبراى او حاصل 

آيد انتزاع مفهوم واحد از مصاديِق الزم مى -در حالى كه آنها ماهيات متباين به تمام ذات هستند

 هستند. و اين محال است.« متباين بماهى متباين»كثيرى كه 

هوِى واحدى هست كه الزمه وجودى آن اين است كه پس بين ماهيات كثير متباين، يك جامِع ما

 است.« الفى موضوع»وجود آن ماهيات 

 شرح

كون » گردد كه وصفِ در اين بيان براى اثبات جنسيت جوهر براى اقسام خود چنين استدالل مى

هاى جوهرى يك وصف واحد و مشتركى است كه در ميان همه ماهيت «وجود الجوهر ال فى موضوع

 جنس ميان همه آنهاست.« جوهريت»شود كه چنين است معلوم مىهست. چون 

اما اگر چنين نبود، وصف مذكور از حريم ذات ماهيات جوهرى خارج و الزمه وجودى آنها بود و 

ماهيات جوهرى همه با هم متباين بودند و قدر مشتركى نداشتند. در اين صورت اگر ما از اين امور 

آمد انتزاع مفهوم واحد از اشياى متباين و كثير، كرديم، الزم مىىمتباين، لفظ جوهر را انتزاع م

 بماهى متباين و كثير. و اين محال است.

كه در ذات ماهيات جوهرى مشترك « َكون الجوهر الفى موضوع»شود در اين بيان وصِف مالحظه مى

 شود.رهان مىشود و از اين طريق بر جنسيت جوهر، اقامه باست، مالك استدالل قرار داده مى

 رد استدالل دوم

 متن

 ففيه: أّن الوصف المذكور، معنى منتزع ... إلى مقولتْين هما الجوهر والعرض.
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 ترجمه

شود از اشكال اين بيان، آن است كه وصف مذكور )كونه ال فى موضوع( معنايى است كه انتزاع مى

كه وصف  -«وجوِد فى الموضوع» سنخ وجود اين ماهيات جوهرى، نه از ذات ماهيات. همان طور كه

معناى واحدى است كه از سنخ وجود همه اعراض انتزاع  -واحد و الزمه مقوالت نه گانه عرضى است

شود مستلزم معناى جامع ماهوى شود، )با توجه به اين مطلب( اگر وصفى كه از جواهر انتزاع مىمى

 ت عرضى )هم( كه معناى واحدىواحدى در ماهيات جوهرى باشد، بايستى وصف منتزع از مقوال

معناى جامع ماهوى واحدى در مقوالت عرضى باشد و همان جنس براى آنها به حساب آيد. و  -دارد

 )نتيجتاا( در اين جا همه ماهيات به دو مقوله جوهر و عرض منتهى خواهند گشت.

 شرح

كه در « هر ال فى موضوعكون الجو»فرمايند كه اگر وصف مؤلف حكيم رحمه الله در برابر مستدل مى

حقيقت، الزمه وجودى جواهر است مالك جنسيت جوهر براى اقسام خود قرار گيرد در اعراض هم 

كه الزمه وجودى آنهاست مالك جنسيت عرض براى اقسام نه گانه قرار  «كونها فى موضوع» وصف

 شد، نه ده تا. خواهد گرفت. و در نهايت همه ماهيات در دو مقوله جوهر و عرض خالصه خواهند

 نتيجه بحث

 متن

 فالمعّول فى إثبات جنسّية الجوهر ... يستلزم ماهّية قائمة بنفسها.

 ترجمه

پس در اثبات جنسيت جوهر براى اقسام مادون خود تكيه بر استدالل پيشين است. و آن، اين است 

به خود باشد )اين معنا كه افتقار عرض به موضوعى كه به آن قائم باشد مستلزم ماهيتى است كه قائم 

 مشترك و جنس ميان اقسام جواهر است(.

 شرح

 كه استدالل بر جنسيت جوهر براى اقسام خود بدين بيان بايد باشد كه:خالصه آن

 ماهيات عرضى احتياج به موضوع دارند، كه قائم به آن باشند اين معنا ما را به

كند كه اين معنا، مشترك باشند راهنمايى مىهايى كه ذاتاا مستقل و مستغنى از غير وجود ماهيت

 باشد.هاى جوهرى مىهاى جوهرى است. پس اين معنا جنس براى تمام ماهيتميان تمام ماهيت

 تفريع بر مطلب گذشته

 متن

 ء واحد بالبداهة.ء ... ال يجتمعان فى شىويتفّرع على ما تقّدم أّن الشى

 ترجمه

 تواند هم جوهر باشد و هم عرض.ء واحد نمىشود كه شىاز مطالب گذشته نتيجه گرفته مى
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كند اين است كه جوهر، وجودش ال فى موضوع اى كه شما را به سوى اين مطلب راهنمايى مىنكته

 گردند.ء واحد جمع نمىاست و عرض وجودش فى موضوع. و بديهى است كه اين دو وصف در شى

 شرح

ء شوند و شىاگانه دارند طبعاا در يك موضوع جمع نمىوقتى جوهر و عرض دو تعريف متقابل و جد

ء واحد از حيث واحد محال تواند هم جوهر باشد هم عرض. اجتماع دو وصف متقابل در شىواحد نمى

 است. اين فرعى است كه بر مطالب گذشته مترتب است.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . جوهر و عرض را تعريف كنيد.1

 و عرض تعريف منطقى نيست؟ . چرا تعريف جوهر2

 در تعريف جوهر به چه چيز اشاره دارد؟« اذا وجدت فى الخارج». قيد 3

 است؟كند ناخودآگاه به جوهريت اعراض قائل شده. چرا كسى كه وجود جوهر را در خارج انكار مى4

 . بيان مؤلف در توجيه جنس قرارگرفتن جوهر براى ماهيات جوهرى چيست؟5

 است، چيست؟رى كه بر جنس بودن جوهر اقامه شده و مؤلف آن را مردود دانسته. استدالل ديگ6

 فى اقسام الجوهر األّولّيةالفصل الثالث

 

 نحوه تقسيم بندى جواهر

 متن

 قالوا: إّن الجوهر إّما أن يكون ... والهيولى والجسم والنفس والعقل.

 ترجمه

 است.« صورت مادى»در محل است، اند كه جوهر يا در محل است يا نيست. آن كه گفته

و آن كه در محل نيست يا خود، محل است براى چيزى كه قائم به اوست يا خود، محل نيست. و 

است. و دومى يا « جسم»است. و دومى يا مركب از هيوال و صورت هست يا نيست. اولى « هيوال»اولى 

 «.عقل» است و دومى« نفس»عالقه انفعالى به جسم دارد يا ندارد، اولى 

 پس اقسام اوليه جوهر، پنج است كه عبارتند از صورت مادى، هيوال، جسم، نفس و عقل.

 شرح

شود. و يا شود كه جوهر يا حال است يا محل. جوهر حال، صورت و جوهر محل، ماده مىمالحظه مى

سم كه حال و محل نيست. در اين صورت يا مركب از اين دو است يا نيست. اگر مركب باشد جآن

 خواهد بود و اگر نباشد خود دو صورت دارد. يا

كه عالقه انفعالى به جسم دارد يا ندارد. در صورت اول نفس و در صورت دوم عقل است. پس، آن

 اند.جواهر در پنج قسم خالصه شده
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 احتمال زياده و نقصان در عدد جواهر

 متن

 صدَق الخارج الالزم. وليس التقسيم عقلّيا دائراا بين النفى ... عليها الجوهر

 ترجمه

باشد؛ زيرا جوهرمركب از حال و محل به تقسيم فوق يك تقسيم عقلِى داير بين نفى و اثبات، نمى

تواند كه در نظام هستى جوهرى مادى و حسب احتمال عقلى منحصر در جسم نيست، بلكه مى

فالسفه با اعتماد به مركب از ماده و صورت باشد، ولى با اين حال صورت جسمية نباشد. لكن 

 اند.اند، نوع مادى را در جسم خالصه كردهاستقرايى كه انجام داده

مضافاا به اين كه قبالا دانستى كه صورت جوهرى، داخل در مقوله جوهر نيست، گرچه جوهر بر آن 

 كند، صدق خارج الزم.صدق مى

 شرح

 تالف است.در اين كه اقسام جوهر چند تاست ميان مشائين و اشراقيين اخ

كه هيوال را به عنوان جزء جسم قبول دارند ناگزير جزء ديگرى را براى جسم ها به دليل آنمشائى

 دانند، كه ذكر آن گذشت.پذيرند كه صورت جسميه باشد. از اين جهت جواهر را پنج عدد مىمى

ء جسم قبول ندارند كه هيوال را به عنوان جزها و نيز محقق طوسى رحمه الله به جهت آناما اشراقى

 طبعاا جزء ديگرى هم براى جسم قائل نيستند. از اين رو، جواهر

 دانند كه عبارت باشند از مجردات تامه )عقول(، نفوس و جواهر جسمانى.را سه قسم مى

اكنون سخن اين است كه برهان عقلى بر حصر اقسام جواهر وجود ندارد. بلكه ممكن است در ميان 

ب از ماده و صورتند جوهر مركبى باشد كه از ماده و صورت تأليف يافته باشد، جواهر مادى كه مرك

لكن آن صورت، صورت جسميه نباشد، چيز ديگرى باشد كه اگر علم بدين پديده دست يابد طبعاا 

 عدد جواهر شش قسم خواهد گشت.

ين بدان جهت است چنان كه اين احتمال هم وجود دارد كه اقسام جواهر از پنج تا هم كمتر باشد. و ا

باشند داخل در مقوله جوهر نيستند گرچه جوهر به هاى جوهرى مىها كه همان صورتكه فصل

شود مانند اطالق امكان، بر انسان كه امكان خارج الزم عنوان يك الزمه خارج از آن بر آنها اطالق مى

هاى جوهرى را از است، ولى ماهيت انسان چيزى غير از امكان است. خوب در صورتى كه صورت

 مقوله جوهر بيرون بدانيم طبعاا عدد جواهر كمتر از پنج خواهد شد.

 به احتمال نقصان اشاره دارد. «على انك قد عرفت الخ» * جمله

هاى مختلف زياده و پس عدد جواهر به حصر عقلى در پنج خالصه نيست؛ بلكه به مالحظات و مالك

 پذيرد.نقصان مى

 تقسيم به مالكى ديگر
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 متن

 «قال فى األسفار بعد اإلشارة ... بالمباشرة فنفس. وإاّل فعقل.

 ترجمه

 فرمايند:بعد از اشاره به تقسيم مذكور مى اسفار صدرالمتألهين در

است. « جسم»بهتر آن است كه در مقام تقسيم گفته شود: جوهر اگر قابل ابعاد ثالثه هست، پس »

يابد، خواه آن جزء به جسم در جنس شدنش فعليت مى وااّل اگر جزئى از جسم است كه جسم بدو

است؛ حال يا صورت امتدادى است يا صورت طبيعى. « صورت»فعليت دهد يا در نوع شدنش، نامش 

 باشد.مى« ماده»و اگر جزئى است كه جسم بدو بالقوه حاصل است 

است وگرنه « نفس»اگر جزئى از جسم نيست، در اين صورت اگر تصرف بالمباشره در جسم دارد 

 «است.« عقل»

 شرح

پيمايد و اين گردد كه در حصر اقسام جوهر صدر المتألهين رحمه الله راه ديگرى مىمالحظه مى

 شمارد.تقسيم را از تقسيم فوق به دليلى كه ذيالا خواهد آمد بهتر مى

ت. وااّل جزئى از اس« جسم»باشد،  -طول و عرض و عمق -فرمايند: اگر جوهر قابل ابعاد ثالثهايشان مى

باشد. حال گاهى صورت به جسم در مى« صورت»جسم باشد كه فعليت جسم به آن قائم است، 

دهد مانند صورت جسميه كه همان صورت امتداديه است فعليت مىجسميت كه معناى جنسى

آيد و گاهى صورت شود و از آن دو، جسم مركب به وجود مىجوهريه است كه به هيوال ضميمه مى

دهد مانند صورت طبيعيه كه عبارت از صورت عنصرى و ه جسم در نوع خاص شدن فعليت مىب

معدنى و نباتى است. وقتى به جسم كه نوعى از انواع است ضميمه شود و جسم را جسم معدنى يا 

نباتى يا عنصرى كند لكن اگر جزء به جسم فعليت نبخشد بلكه جسم بودن آن را بالقوه تضمين كند، 

 ناميم.مى« ماده»آن را 

است، ولى اگر تصرف « نفس»اما اگر جزء نباشد، بلكه تصرف بالمباشره در جسم داشته باشد 

 است.« عقل»بالمباشره در جسم نداشت 

 استوجه ارجحّيت تقسيمى كه از سوى صدرا ارائه شده

 متن

 إنتهى.« ثّم قال مشيرا الى وجه جودة ... لهذه األنواع المحّصلة الطبيعّية

 ترجمه

 كند:تر بودن اين تقسيم را چنين بيان مىسپس مال صدرا وجه شايسته

گردد. و آن عبارت است از اين كه وجه اجوديت اين تقسيم از خالل آنچه محقق ساختيم آشكار مى»

جوهِر نفس انسانى، ماده صور ادراكيه است. صورى كه نفس بدان صور، جوهِر كمالِى بالفعل ديگرى 
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گردد كه براى او وجود ديگرى است غير از وجود طبيعى كه از جمله انواع محصلى مى گردد. ومى

 براى اين انواع محصل طبيعى است.

 شرح

شوند. بر اساس اتحاد عاقل و معقول، ُصَور ادراكى انسان با نفس او متحد شده عالم و معلوم يكى مى

يابد كه قبل از آن فاقد مال نوينى مىدر اين جا نفس آدمى با حصول هر صورت جديد ادراكى، استك

چنين استكمالى بود. و به تعبير كتاب با حصول علم، تحصِل كمالِى بالفعلى غير از تحصل طبيعى كه 

 شود.هر جسم طبيعى دارد براى آدمى حاصل مى

گردد و محل آن طور كه از غرض ايشان اين است كه بفرمايند نفس آدمى محل صور ادراكى مى

اى در معناى محل شود. در واقع در تقسيم دوم، توسعهآمد منحصر به ماده نمىبق برمىتقسيم سا

 شود هم ماده را.داده شده هم مجرد را چون نفس شامل مى

اى داده شده است؛ يعنى حال اختصاص به صورت جسميه ندارد، همان طور كه در معناى حال توسعه

 شود.بلكه صور علميه را هم شامل مى

 وديت اين تقسيم، بر تقسيم قبلى همين است.وجه اج

 دو ايراد بر تقسيم صدرا

 متن

 وما َيِرُد على التقسيم السابق يرد ... كون اإلنقسام أّولّيا.

 ترجمه

كه عطف صور آيد. عالوه بر آنهمان ايرادى كه بر تقسيم سابق بود بر اين تقسيم هم وارد مى

بر صورت امتدادى مناسب با اولى بودن تقسيم  -سم استدر حالى كه متأخر از نوعيت ج -طبيعيه

 نيست.

 شرح

 دو اشكال بر تقسيم فوق وارد است؛ يكى همان است كه بر تقسيم قبلى وارد بود.

در آن جا گفتيم تقسيم جواهر تقسيم عقلى نيست كه داير بين نفى و اثبات باشد. در اين تقسيم هم 

 ن وجود دارد.مطلب چنين است و احتمال زياده و نقصا

 در حالى كه صور -اشكال ديگر اين است كه عطف صور طبيعى بر صور امتدادى

با تقسيم اولى  -طبيعى رتبتاا متأخر از صور امتدادى هستند و در قلمرو تقسيمات ثانوى قرار دارند

 موجود سازگار نيست.

شود و وعيت جسم مىبايد دانست كه صور طبيعى، صورى است كه موجب پيدايش نوعيتى فراتر از ن

كند. اما صورت بخشد. مثالا جسم را جسم عنصرى يا معدنى يا نباتى مىبه جسم تعين خاصى مى
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امتدادى كه مراد همان اتصال جوهرى و قابليت ابعاد ثالثه است اصل جسميت جسم را به وجود 

 آورد بدون آن كه تعين خاصى به او بدهد.مى

ا نفس و عقل، تقسيم اولى است. اما تقسيم جوهر به جسم طبيعى از اين رو، تقسيم جوهر به جسم ي

يا غير آن، تقسيم ثانوى است. پس، عطف ُصور طبيعى كه در قلمرو تقسيمات ثانوى قرار دارد بر ُصور 

امتدادى كه در قلمرو تقسيمات اولى است با تقسيم اولى جوهر مناسبت ندارد. بديهى است كه ما در 

 ر هستيم.مقام تقسيم اولى جوه

 الزم به ذكر است كه صور طبيعى با صورت جسميه وجوداا متحد هستند و تغاير آنها تحليلى است.

 حاصل سخن

 متن

 وكيف كان فالذى يهّمناههنا أن نبحث ... والعاقل والمعقول؛ إن شاء الّله تعالى.

 ترجمه

ماده و صورت جسميه بحث  در هر حال اكنون براى ما مهم اين است كه از جسم و دو جزء آن يعنى

كنيم. و اما درباره نفس در علم النفس بحث مستوفى از آن انجام خواهد گرفت و )نيز( در مباحث 

 بخش خاصى از آن روشن خواهد گشت.« عاقل و معقول»و « قوه و فعل»

و « قّوه و فعل»و اما سخن از حقيقت عقل، در الهيات به معنى االخص و مقدارى هم در مرحله 

 خواهد آمد؛ إن شاء الّله.« اقل و معقولع»

 شرح

به زودى در فصل چهارم از اين مرحله درباره جسم و ماهيت آن و در فصل پنجم درباره ماده و در 

 فصل هفتم درباره صورت سخن خواهيم گفت. بحث از عقل هم در مرحله دوازدهم كتاب خواهد آمد.

و پى بردن به  -يعنى ماده و صورت -و دو جزء آن آنچه اكنون براى ما مهم است تعريف صحيح جسم

 كنه آنهاست.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . بيان مؤلف در تقسيم جواهر را ذكر كنيد.1

 . چرا و چگونه در عدد جواهر احتمال زياده و نقصان راه دارد.2

 آورد بر ساير تعاريف چيست؟براى جوهر مى اسفار . وجه اجوديت تقسيمى كه3

 اشكاالت وارده بر تقسيم صدرا در مورد جوهر چيست؟. 4

 فى ماهّية الجسمالفصل الرابع

 

 تعريف جسم

 متن
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 الريب فى وجود الجسم بمعنى الجوهر ... الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال.

 ترجمه

اى فرض توان در آن خطوط سه گانهدر وجود جسم ترديدى نيست به معناى وجود جوهرى كه مى

ديگر را بر اساس چند زاويه قائمه قطع نمايند، گرچه اين خطوط بالفعل در آن نباشند، ه يككرد ك

 مانند كره واستوانه.

توانند جوهر را ادراك كنند، و صرفاا احوال گردند، گرچه نمىحواس ما كه علوم ما بدان منتهى مى

برند ون به صورت قطعى پى مىكنند، لكن از راه تجربيات گوناگاجسام و اوصاف عرضى آن را درك مى

هاى اجسام فى الجمله پر هست و از جوهرى كه در جهات سه گانه امتداد ها و نهايتكه بين سطح

 داشته باشد، خالى نيست.

يابد اين است كه آن، جوهر متصل واحدى آنچه كه حس از اين جوهر ممتد در جهاِت سه گانه مى

كند، نه آن كه مجموعى باشد از اجزاى بالفعل كه صاحب است كه قبول قسمت به اجزاى بالفعل مى

 فواصل هست.

آنچه گفته شد به حسب حس بوده، اما به حسب حقيقت، درباره واقعيت جسم اقوال مختلفى گفته 

 است.شده

 شرح

خوانيم كه جسم چيزى شود. اول اين كه در تعريف جسم مىدر فقرات فوق به چند نكته اشاره مى

فرض خطوط سه گانه در آن، وجود داشته باشد. البته لزومى ندارد كه خطوط سه است كه امكان 

گانه بالفعل موجود باشند؛ مانند مكعب. بلكه اگر مانند كره يا استوانه فاقد خطوط مذكور باشند اما 

 امكان ترسيم آن در باطن آن اجسام باشد، براى تصحيح جسميت جسم كافى خواهد بود.

وط سه گانه در جهت طول و عرض و عمق است. و طبعاا از تقاطع اين خطوط، نكته دوم اين كه خط

 دوازده زاويه قائمه به وجود خواهد آمد.

گيريم كه از به عنوان مثال و براى تقريب ذهن يك حبه قند را كه به شكل مكعب است در نظر مى

چند زاويه قائمه را  ديگر تقاطع كرده،جانب طول و عرض و عمق، در سطح خارجى آن سه خط با يك

گانه مكعب است َعَرض است نه جوهر و اند. گرچه اين خطوط كه در پايان سطوح سهبه وجود آورده

بدين لحاظ خارج از تعريف جسم است، لكن خطوط عرضى باخطوط جوهرى در مكعب، متحد 

و در مقام  هستند و بالفعل وجود دارند. در واقع ميان عرض و معروض اتحاد و اتصال وجود دارد

 گردند؛ اما در باطن هرتحليل، خطوط عرضى در مكعب از خطوط جوهرى جدا مى

جسم از جمله مكعب امكان فرض چنين خطوطى وجود دارد. و امكان فرض چنين خطوطى جسميت 

 كند، گرچه جسم به كوچكى يك اتم يا بزرگى يك ستاره عظيم الجثه باشد.جسم را ترسيم مى
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گردند. كسى كه چشم ندارد و از ابتدا فاقد بينايى بوده وم ما به حواس ما بر مىنكته سوم اين كه عل

معناست. كسى كه گوش ندارد و از اول هم نداشته ها براى او بىاست، شناخت و تمايز ميان رنگ

است تشخيص ميان صداها و تفاوت گذاردن ميان آنها براى او معنا ندارد. و هم چنين در مورد ساير 

بهره بهره بود از علم و دانش به طور كلى بىاسه. بنابراين اگر كسى از مجموع قواى حسى بىقواى ح

 من َفَقَد حّسا َفَقَد علماا. اند:خواهد بود. لذا گفته

شود لكن قواى حاسه بشر از ادراك حقايق جوهرى ناتوان است. آنچه كه از راه قواى حاسه حاصل مى

هاست. وصول و اذعان به حقايق جوهرى از راه قّوه عاقله صورت ادراك اعراض اجسام و اوصاف آن

گيرد نه قواى حاسه. اما اظهار نظر درباره اتصال ظاهرى يا واقعى اجزاى جسم به تجربه و فيزيك مى

گردد و در حقيقت از حوزه مسائل فلسفى بيرون است. گرچه اظهار نظر درباره اين كه آيا جسم باز مى

 داخل در مسائل فلسفه است. بسيط است يا مركب،

است كه سطح فرمايند: تجربه، ما را به اين نكته راهنمايى كردهدراين جا مؤلف حكيم رحمه الله مى

يك  -مثالا يك حبه قند يا يك صفحه كاغذ يا يك قطعه سنگ -هاكه پايان سطوح استجسم يا نهايت

از جسميت تهى باشد. قواى حاسه هر  اى وجود ندارد، كهواحد متصل است و ميان اجزاى آن فاصله

ُبعدى از ابعاد جسم را كه مالحظه كند و در آن تأمل نمايد جسم را يك واحد متصل قابل قسمت به 

 يابد. صفحهاجزاى بالفعل مى

توان به دو نيم يا بيشتر تقسيم كرد. هم چنين سنگ و چيزهاى ديگر را، اما قبل از كاغذ را مى

 وجود ندارد. تقسيم، اجزاى بالفعلى

اين مطلبى است كه به اقتضاى قضاوت قواى حاسه است. اما در واقع چون مسئله به تحليل عقلى 

يابد يك واحد متصل است يا از االمر جسم قبل از تقسيم آن طور كه حس مىربطى ندارد آيا فى نفس

و نيز آيا آن اجزاء است؟ اجزاى بالفعل كه ميان آنها فواصل بسيار نامرئى وجود دارد تشكيل شده

متناهى هستند يا غير متناهى و نيز آيا انقسام پذيرى اجزاء خارجى است يا عقلى يا وهمى در اين 

 دارى وجود دارد كه متعاقباا بدان اشاره خواهد شد؛ إن شاء الّله؟موارد اختالف دامنه

 اقوال درباره حقيقت جسم، نظريه متكلمان

 متن

 جزاء ذوات ... وهو مذهب جمهور المتكّلمين.احدها: أّنه مرّكب من أ

 ترجمه

شود كه صاحب وضع است و به هيچ وجه قبول تجزيه گويد جسم از اجزايى تشكيل مىنظريه اّول مى

كند، در حالى كه متناهى است. و اين عقيده جمهور متكلمان و قسمِت خارجى، وهمى و عقلى نمى

 است.

 شرح
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 -يعنى قابل اشاره حسّيه اند -اى بسيار كوچكى كه ذات الوضع هستندبنابراين قول، هر جسم از اجز

است، در حالى كه آن اجزاء اوالا از نظر عدد محدود و متناهى هستند، و ثانياا قابل تقسيم تشكيل شده

 تر نيستند نه درخارج قابل تقسيم هستند و نه در قوه وهم و نه در قوه عقل.به اجزاى كوچك

نام دارد، مانند تقسيم يك اتم به دو نيم اتم.  انقسام خارجى، دو نيم جزء در خارج انفكاك يك جزء به

نام دارد. و انفكاك جزء نامعين و كلى  انقسام وهمى انفكاك يك جزء معين در ظرف وهم به دو نيم جزء

 نام دارد. انقسام عقلى در ظرف عقل به دو نيم جزء

انقسام وهمى جزء منَقسم، معين و مشخص است ولى در فرق انقسام وهمى و عقلى آن است كه در 

كند كه هر جسم داراى انقسام عقلى جزء، جنبه كلى و عمومى دارد و عقل به طور كلى حكم مى

كند كه هر جسم داراى مقدار قابل تقسيم است. مقدار قابل تقسيم است و عقل به طور كلى حكم مى

 دارد. و در انقسام خارجى جزء معين در خارج وجود

 بنابر اين قول همه انقسامات فوق از اجزاى جسم نفى شده است. اين قول از متكلمان است.

 نظريه نظام

 متن

 الثانى: أّنه مرّكب كما فى القول األّول ... ونِسَب إلى النّظام.

 ترجمه

 ست.قول دوم آن است كه جسم، مركب است مانند قول اول؛ با اين تفاوت كه اجزاء غيرمتناهى ا

 اين قول منسوب به نظام است.

 شرح

اين دو قول يك وجه اشتراك دارند كه عبارت است از اين كه اجزاى جسم غير قابل تقسيم است نه 

 خارجاا و نه وهماا و نه عقالا.

نظريه نظام يك وجه افتراق هم دارد. و آن عبارت است از اين كه اجزاى جسم، غير متناهى است؛ بر 

 دانستند.ن كه آنها را متناهى مىخالف نظر متكلما

 نظريه ذيمقراطيس

 متن

 الثالث: أّنه مرّكب من أجزاء بالفعل ... ونِسَب إلى ذيمقراطيس.

 ترجمه

قول سوم، جسْم مركب است از اجزاى بالفعِل متناهى؛ اجزاى بسيار كوچك و سخت كه به جهت 

كنند. اين قول ت وهمى و عقلى مىكنند، اما قبول قسمكوچكى و سختيش قبول قسمت خارجى نمى

 منسوب به ذيمقراطيس است.

 شرح
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اين قول مانند قول اول معتقد است كه اجزاى جسم متناهى است، لكن به جهت كوچكى و سختى 

كنند. پس، اين قول كنند، اما در قوه وهم و عقل قبول قسمت مىآن قبول قسمت خارجى نمى

 خالف قول اول و دوم.پذيرد؛ برانقسام وهمى و عقلى را مى

 نظريه شهرستانى

 متن

 الرابع: أّنه مّتصل واحد كما فى الحّس ... ونِسَب إلى الشهرستانى.

 ترجمه

نمايد در واقع هم متصل واحد است و قول چهارم اين است كه جسم آن طور كه در حس، متصل مى

 ى است.كند. اين نظريه منسوب به شهرستانقبول قسمت به اجزاى متناهى مى

 شرح

نمود اما فى الواقع تركيب در سه قول قبلى جسم، مركب بود از اجزاى بالفعل؛ گرچه جسم متصل مى

 اند.يافته بود از اجزائى كه در كنار هم چيده شده

نمايد، در واقع هم يك واحد متصل است و اما در اين قول جسم همان طور كه در حس متصل مى

شود، لكن تقسيم پذيرى او ولى در عين اتصال، به اجزاء تقسيم مى مركب از اجزاى بالفعل نيست،

شود، ولى انقسام پذيرى به منحصر به اجزاى محدود و متناهى است كه در خارج و َوهم حاصل مى

 شود ندارد.نهايت را كه در قّوه عقل حاصل مىبى

 نظريه افالطون

 متن

 َب إلى أفالطون اإللّهى.الخامس: أّنه جوهر بسيط هو اإلتّصال ... ونِس

 ترجمه

قول پنجم اين است كه جسم، جوهر بسيط است كه عبارت باشد از اتصال و امتداد جوهرى كه قبول 

 كند. و اين منسوب به افالطون الهى است.قسمت خارجى و وهمى و عقلى مى

 شرح

داند است و عبارت مىداند. بلكه جسم را بسيط دانسته اين قول جسم را مركب از ماده و صورت نمى

از همان امتداد جوهرى كه خود عبارت است از جوهرى كه داراى ابعاد سه گانه )طول، عرض و عمق( 

 است.

الزم به ذكر است كه امتداد دو گونه است؛ امتداد عرضى كه همان خط و سطح و جسم تعليمى است 

اجد ابعاد ثالثه بودن، كه همان كه عارض بر جسم طبيعى است. و امتداد جوهرى كه عبارت باشد از و

 باشد.صورت جسميه مى
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فرق اين قول با چهار قول قبلى اين است كه اقوال پيشين جسم را مركب از ماده و صورت 

داند. يعنى براى جسم فقط صورت جسميه قائل است و دانستند ولى اين قول جسم را بسيط مىمى

 اعتقاد به ماده ندارد.

 هايى كه براى جسم وجود داشت، اعم ازمام تقسيمفرق ديگر اين است كه ت

پذيرد؛ بر خالف قول اول و دوم كه هيچ كدام از تقسيمات را قبول خارجى يا وهمى يا عقلى را مى

نداشتند و برخالف قول سوم كه تقسيم خارجى را قبول نداشت و برخالف قول چهارم كه تقسيم 

 عقلى را قبول نداشت.

 نظريه شيخ االشراق

 نمت

 السادس: أّنه مرّكب من جوهر وعرض ... ونِسَب إلى شيخ اإلشراق.

 ترجمه

قول ششم اين كه جسم، مركب است از يك جوهر و يك عرض. و اين دو عبارتند از جوهر و جسميت 

 تعليمى كه همان امتداد كمى در جهات سه گانه باشد. و اين قول منسوب به شيخ االشراق است.

 شرح

 -گويد: جسم از يك جوهر به نام ماده و يك عرض كه عبارت است از امتداد تعليمىىشيخ االشراق م

 شود.تشكيل مى -كه همان تعين امتداد در جهات سه گانه است

ها و اكنون در مدارس از اشكال مخصوص خانهوجه تسميه جسم تعليمى آن است كه سابقاا در مكتب

اند، يعنى اجسام چوبى يا پالستيكى را به شكل كردهىهندسى جهت تعليم به دانش آموزان استفاده م

بردند. از اين جهت آن آوردند و از آن اشكال، براى تعليم سود مىمستطيل و مربع و ذوزنقه در مى

 اند.نامگذارى شده« جسم تعليمى»اجسام به 

جسمى شود، مثالا در اصطالح خاص فلسفى جسم تعليمى به تعين مقدارى جسم طبيعى اطالق مى

متر طول يا عرض دارد، به تعّين مقدارى اين امتداد، )يعنى داريم كه بيست يا سى يا چهل سانتى

 شود.متر( جسم تعليمى گفته مىبيست و سى و چهل سانتى

عارض  -كه شيئى است واجد ابعاد ثالثه -بنابر اين، جسم تعليمى عرضى است كه بر جسم طبيعى

 داند.را از اين عارض و معروض مركب مى شود. شيخ االشراق حقيقت جسممى

 نظريه ارسطو

 متن

 السابع: أّنه جوهر مرّكب من جوهرْين ... أرسطو واألساطين من حكماء اإلسالم.

 ترجمه
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اى كه قّوه هر فعليتى است و دوم اتصال قول هفتم اين كه جسم، مركب است از دو جوهر؛ يكى ماده

 جوهرى كه صورت براى ماده است.

به معناى »ورت، همان اتصال و امتداد جوهرى است كه قبول قسمت به اجزاى غير متناهى و ص

كند. همان طور كه آلت قطاعه به سبب نمايد؛ زيرا اختالف دو َعَرض، جسم را تقسيم مىمى« اليقف

نمايد، تا جايى كه به جهت كوچكى يا سختى جسم از تقسيم عاجز قطع كردن، جسم را تقسيم مى

كند تا آن جا كه آن هم به جهت ُخردى جسم از تقسيم ر اين جا قّوه وهم شروع به تقسيم مىشود. د

 ماند.باز مى

نمايد. به اين بيان كه رسد(. عقل، جسم را به نحو كلى تقسيم مى)آن گاه نوبت به تقسيم عقل مى

هاى جانبجسم هر چه به اجزاى كوچك تر تقسيم شود جزء جديد حجم خواهد داشت و براى آن 

نمايد. بنابراين، ورود قسمت، جسم را )از جسم نهايت مىمختلف خواهد بود كه قبول تقسيم تا بى

 سازد. و اين قول از ارسطو و بزرگان حكماى اسالم است.بودن( بيرون نمى

 شرح

 اش را برگزيدند، معتقدند كه جسم، حقيقتى است مركب از مادهارسطو و كسانى كه پس از او نظريه

هايى كه بر و صورت. ماده كه اثبات آن در فصل بعدى خواهد آمد عبارت است از قّوه قبول صورت

 شود.جسم وارد مى

 دهد.از جمله صورت ها، صورت جسميه است كه جسميت جسم را تشكيل مى

صورت جسميه كه همان امتداد و اتصال جوهرى است عبارت است از امرى كه داراى ابعاد ثالثه 

رض و عمق باشد؛ يعنى در باطن جسم خواه كوچك به قدر يك اتم يا بزرگ به قدر خورشيد، طول، ع

 فرض خطوط ثالثه متقاطعه را امكان پذير كند.

 امكاِن فرِض اين خطوط نشانه و مصحح جسميت جسم است.

 باشد.گوييم اختالف دو َعَرض در جسم گواه بر تقسيم پذيرى آن مىاكنون مى

توان كاغذ را به دو نيم سفيد و صفحه كاغذ سفيد و نيم ديگرش سياه است و مى مثالا نيمى از يك

توان جسم سياه تقسيم كرد. يا جسمى دو بخش دارد؛ يكى جانب راست و يكى جانب چپ. پس مى

اى كه بخشى از آن شيرين است بخش ديگر ترش. همه اين را به اين دو نيم تقسيم كرد. يا ميوه

هاى بر تقسيم پذيرى جسم است. همان طور كه آلت قطاعه مانند كارد يا شوك اختالفات عرضى گواه

 تواند جسم را تكه تكه كند.رود مىالكتريكى كه براى شكستن اتم به كار مى

لكن از آن جا كه ابزار مادى محدود هستند تقسيم خارجى جسم در جهان خارج به نحو محدود 

گذارد و جسم بسيار كوچك فرضى را كه در خارج به ميان مى گيرد. در اين جا قوه واهمه پاصورت مى

نمايد. در تقسيم گيرد و شروع به تقسيم آن مىتوان آن را با آالت قّطاعه تقسيم كرد تحويل مىنمى

 شود.رود كه به جهت كوچكى جسم توان تقسيم كردن از او سلب مىآن قدر به پيش مى
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گيرد و شروع به تقسيم قوه عاقله جسم كوچك را تحويل مى رسد.در اين جا نوبت به قوه عاقله مى

 كند. منطق قوه عاقله اين است كه جسم تا آن جا كه جسم است هرمى

قدر كه ريز و ناچيز باشد به حكم جسم بودن قابل تقسيم است و محال است كه در تقسيم كردن به 

باقى باشد به حكم اين كه هر جايى برسيم كه پايان تقسيم باشد؛ زيرا اگر هنوز جسميت جسم 

پذيرد بايد تقسيم ادامه يابد. و اگر در تقسيم به جايى برسيم كه ديگر الجسم است، جسم، تقسيم مى

 محال است كه از الجسم، جسم به وجود آيد و از چيزى كه حجم ندارد موجود با حجم ظهور نمايد.

رود و نهايت به پيش مىتا بى« فى نفسه الجسم ينقسم»بنابر اين، تقسيم در قوه عاقله تحت عنوان 

در هر تقسيم جديد جزء كوچك تر گرچه هزار بار كوچك تر از يك اتم باشد، جانب راست و چپ و 

جانب پيش و رو دارد. لذا به اقتضاى جوانب مختلف استعداد تقسيم پذيرى هم چنان باقى است و 

 سازد.كوچكى اجزاء او را از جسم بودن خارج نمى

ساس اين قول، جسم همان طور كه در عالم حس يك واحد متصل است در عالم واقع نيز يك واحد بر ا

 نهايت را دارد.متصل است. لكن عقالا استعداد انقسام پذيرى تا بى

 نقد نظريه متكلمان

 متن

 هذا ما بلغنا من أقوالهم فى ماهّية ... من اجتماعه مع غيره جسم ذو حجم.

 ترجمه

ى از اقوال مختلفى است كه درباره ماهيت جوهرى كه جسم نام دارد به دست ما رسيده ااين مجموعه

است و در هر يك از اينها يك يا چند نقطه ضعف وجود دارد كه ما بدان ها به قدر ممكن اشاره 

 كنيم.مى

اما قول اول كه منسوب به متكلمان است. و آن عبارت است از اين كه جسم، مركب از اجزاى غير 

كند، در حالى كه اجزاء متناهى هستند و قبول ابل تجزيه است و آلت قّطاعه از فاصله اجزاء عبور مىق

 نمايند.اشاره حسيه مى

 اشكال قول مذكور اين است كه جزء مفروض )كه غير قابل تقسيم است( اگر حجم داشته باشد

گرچه به جهت كوچكى آن،  شود،جوانب مختلفى دارد. و از اين رو، انقسام عقلى در آن جارى مى

خارجاا و وهماا تقسيم نشود. و اگر براى او حجمى نيست ممتنع است كه از اجتماع آن با غيرش جسِم 

 با حجم پديد آيد.

 شرح

 است.كند به وجودآمدهحاصل قول متكلمان اين است كه: جسم از اجزائى كه قبول تقسيم نمى
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پذيرند. ء حجم و جوانب مختلف دارند المحاله تقسيم مىاشكال اين نظريه اين است كه اگر اين اجزا

و اگر ندارند محال است كه جسم از اجزائى كه حجم ندارد به وجود آيد. پس، اكنون كه حجم دارند 

 پذيرند.حتماا تقسيم مى

حال سؤال اين است كه چه فرقى است ميان قّوه عاقله و واهمه، كه در برخى موارد قّوه عاقله جسم را 

 كند و در برخى موارد ديگر قّوه واهمه.سيم مىتق

 در پاسخ بايد گفت عقل هميشه با مفاهيم كلى سروكار دارد و وهم با معانى جزئى.

اين يك مفهوم كلى است كه « الجسم بما أّنه جسٌم وبما أّن له مقدار قابل للتقسيم»گوييم وقتى مى

دهيم جسم خاص و جزئى را مورد بحث قرار مى متكفل فهم و نفى و اثباتش عقل است. اما وقتى يك

اين يك مفهوم جزئى است كه قّوه واهمه متكفل فهم « هذا الجسم الجزئى قابٌل للتقسيم»گوييم و مى

 و نفى و اثبات آن است.

در اين كه آيا قوه عاقله و واهمه ماهيتاا دو قّوه هستند يا يك قوه لكن در دو مرتبه قرار دارند ميان 

 چون شيخ الرئيس و صدرالمتألهين اختالف است.حكمايى 

كند وهم آن گويد ميان عقل و وهم فرقى در ماهيت نيست هر چه عقل به نحو كلى درك مىصدرا مى

نمايد به عبارت ديگر وهم عبارت است ازعقل متنزل. حال اين وهم يا اصالا را به نحو جزئى درك مى

شود قّوه واهمه حيوانات. يا صعود كرده و به نيامده، كه مى صعود نكرده و به مرتبه ادراك كليات نائل

 شود قّوه وهميه در انسان.است كه مىمرتبه ادراك كليات رسيده اما اكنون تنزل نموده

بنابر نظر شيخ الرئيس و عالمه قّوه واهمه يك قّوه مستقلى است و يكى از قواى پنج گانه باطن به 

 المتألهين يك قّوه مستقلى نيست.رود اما بنابر نظر صدرشمار مى

كند. ولى به نظر طبعاا صدرا قواى باطن را در چهار قوه عقل و خيال و حافظه و متصرفه خالصه مى

 شوند.شيخ الّرئيس و ديگران از جمله مؤلف چون وهم يك قّوه مستقلى است قواى باطن پنج تا مى

باشد و اگر ه منتزع از احساسات باطن مىفرمايد وهم عبارت است از درك معانى جزئى كعالمه مى

 منتزع از احساسات باطن نباشد وهم نيست.

 استدالل دوم بر رد قول متكلمان

 متن

 وايضاا لنفرض جزءاا ال يتجّزى بين جزئين ... وهو ضرورّى البطالن.

 ترجمه

ه است. حال آن كنيم يك جز اليتجزا را كه ميان دو جزء اليتجزاى ديگر واقع شدو نيز ما فرض مى

جزء ميانى اگر مانع از تماس دو جزء كنارى هست اين گواه بر تقسيم پذيرى اوست؛ زيرا هر يك از دو 

كنند. اما اگر آن جزء ميانى مانع از تماس دو جزء جزء كنارى، سطحى از آن جزء ميانى را مالقات مى

 كنارى نيست وجود جزء وسط و عدم آن يكسان است.
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ى است، هر چيز ديگر كه بخواهد وسط قرار بگيرد. در اين صورت واسط چيزى را از شبيه جزء اليتجز

 چيزى جدا نساخته، در حالى كه اين ضرورى البطالن است.

 شرح

فرمايند: مؤلف حكيم رحمه الله در رد قول متكلمان عالوه بر دليل قبلى دو دليل ديگر نيز اقامه مى

جزا داشته باشيم و ميان آن دو، يك جزء اليتجزاى ديگر قرار اول آنها اين است كه اگر دو جزء اليت

دهيم سؤال اين است كه جزء وسطى آيا نقشى در حايل شدن ميان آن دو جزء دارد يا ندارد؟ اگر 

 دارد اين گواه است كه جزء وسطى جوانب و

قات سطوح مختلف دارد كه يك جانب از آن با جزء دست راست و جانب ديگر با جزء دست چپ مال

 نمايد. و به اين جهت، قابل تقسيم است.مى

و اگر جزء وسطى نقشى در حايل شدن ميان آن دو جزء ندارد. پس بود و نبودش يكسان هست، در 

 حالى كه فرض ما آن بود كه بود و نبود او يكسان نيست.

ر نحوه حال اگر به جاى جزء وسط كه جزء اليتجزا فرض كرديم هر چيز ديگر هم بگذاريم فرقى د

 «.ومثله كل وسط مفروض» گويد:استدالل ندارد. لذا مؤلف مى

 استدالل سوم بر رد قول متكلمان

 متن

 فوق ... وهي كثيرة مذكورة فى كتبهم. وايضاا لنفرض جزءاا اليتجّزى

 ترجمه

و و نيز بايد فرض كنيم جزء اليتجزايى كه فوق دو جزء اليتجزاى ديگر و بر محل تالقى )سطح( آن د

گيرد. حال اگر جزء فوقانى به تمام خود يا بعض خود همه آن دو جزء تحتانى را مالقات نمايد قرار مى

 اين گواه است بر تجزيه پذيرى جزء فوقانى.

و اگر به تمام خود فقط يكى از آن دو را مالقات نمايد اين گواه است كه بر سطح ديگرى استوار نبوده 

 د كه استوار است.است در حالى كه فرض بر اين بو

و اگر جزء فوقانى به تمام خود يا بعض خود، بخشى از دو جزء تحتانى را مالقات نمايد، گواه بر آن 

 پذيرند.است كه هم جزء فوقانى و هم دو جزء تحتانى تقسيم مى

 اند كه در كتب فالسفه مكتوب است.در بطالن جزء اليتجزى براهين متعددى آورده

 شرح

 بر ابطال قول متكلمان وجود دارد، آنها گفتند جسم به اجزاى غيراستدالل سومى 

شود. و به عبارت ديگر قايل به جزء اليتجزا شدند. مؤلف در ابطال قول آنها و قابل تجزيه تقسيم مى

 گويند كه:ابطال اصل مدعى مى
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توار كنيم. در اين اگر ما دو جزء اليتجزا داشته باشيم و بر روى اين دو جزء يك جز اليتجزاى ديگر اس

جا اگر جزء فوقانى به تمام يا بعض خود همه آن دو جزء تحتانى را بپوشاند دليل آن است كه جزء 

فوقانى قابل تقسيم است؛ زيرا اگر تمام او تمام دو جزء را پوشانده، پس نيمى از او يك جزء را و نيم 

دو جزء تحتانى را پوشانده است  ديگرش جزء ديگر را پوشش داده است. هم چنين اگر بخشى از آن،

 در اين صورت نيز جزئى از آن جزء نخست را و جزئى ديگر جزء دوم را استتار كرده است.

ولى اگر جزء فوقانى يكى از آن دو جزء تحتانى را مالقات نموده و با ديگرى مالقات ندارد خوب اين 

انى بر هر دو جزء تحتانى استوار اى است كه خالف فرض است؛ زيرا فرض آن است كه جزء فوقمسئله

 است.

اما اگر بخشى از جزء فوقانى بخشى از يك جزء تحتانى و بخشى ديگر از جزء فوقانى بخشى ديگر از 

جزء تحتانى را مالقات نموده است باز اين گواه بر آن است كه هم جزء فوقانى به دو نيم تقسيم 

وقانى نيمى از يك جزء تحتانى و نيم ديگر جزء شود و هم دو جزء تحتانى؛ زيرا نيمى از جزء فمى

 است.فوقانى نيمى از جزء ديگر تحتانى را مالقات نموده

 اند.پس، هم جزء فوقانى به دو نيم تقسيم شده، و هم دو جزء تحتانى به دو نيم جزء تقسيم شده

 نقد نظريه نظام

 متن

 رورة، والضرورة تدفعه.واّما القول الثانى المنسوب إلى النّظام ... الحجم بالض

 ترجمه

اما قول دوم كه به نّظام منسوب است. و آن عبارت است از اين كه جسم، مركب از اجزاى اليتجزا و 

 غيرمتناهى است.

عالوه بر اشكاِل قبلى كه بر قول اول وارد بود اشكال ديگرى )نيز( بر آن وارد است. و آن اين كه اگر 

شود جسمى كه متكون از اجتماع ر فرض داشتن حجم، موجب مىاجزاى جسم غير متناهى باشند ب

اين اجزاى غير متناهى هست از نظر حجم، غير متناهى شود. و بالضروره داشتن جسم غير متناهى 

 باطل است.

 شرح

بر قول نظام دو ايراد وارد است. يكى همان ايرادى است كه بر قول اول وارد بود كه ما جزء غير قابل 

 يم )به براهينى كه گذشت(.تقسيم ندار

 داند.ايراد دوم نظريه ايشان اين است كه وى اجزاى بالفعل جسم را غير متناهى مى

آيد جسمى پديد آيد كه از اگر سخن وى صحيح باشد از اجتماع اجزاى بالفعل غير متناهى الزم مى

 تناهى نداريم.است كه ما جسم غير منظر حجم، غير متناهى باشد. و در جاى خود اثبات شده

 نقد نظريه ذيمقراطيس
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 متن

 وأّما القول الثالث المنسوب إلى ... المحسوسة، وإليها تنتهى بالتجزئة.

 ترجمه

و اما قول سوم كه به ذيمقراطيس منسوب است اين است كه جسم، مركب است از اجزاى بسيار 

 نمايد.بول تقسيم مىكند؛ گرچه در وهم و عقل قكوچك و سخت كه در خارج قبول تقسيم نمى

اشكالى كه در اين قول هست اين است كه اين اجزاء ناگزير جوهرهاى صاحب حجمى هستند، پس 

يابد. )پس چرا آنها را اجسامى هستند. صاحب اتصال جوهرى كه اجسام محسوس از آنها تأليف مى

اى وجود دارند سام اوليهنمايد اين است كه اجداند( آنچه را كه اين قول ثابت مىغير قابل تقسيم مى

 باشند.كه آنها مبدأ اجسام محسوس مى

آيد كه نفى هيوال كند و تركيب جسم از هيوال و صورت جسميه را ابطال البته از اين قول برنمى

 نمايد. و به زودى اثبات هيوال در فصل بعدى خواهد آمد.

اى است كه مبدأ اين ريه اوليهپس بازگشت نظريه ذيمقراطيس به اثبات صورت جسميه براى اجسام ذ

 گردند.اجسام محسوس هستند و اجسام محسوس به هنگام تجزيه به آن اجسام ذريه اوليه بازمى

 شرح

اشكالى كه در قول ذيمقراطيس وجود دارد اين است كه آن اجزاى بسيار كوچك كه از اجتماع آنها 

تقسيم به اجزاى كوچك تر هستند. پس آيد به دليل آن كه حجم دارند قابل اجسام محسوس پديد مى

 داند.چرا ايشان آنها را غير قابل تجزيه مى

توان سخن ذيمقراطيس را كه قائل به مبادى اتمى براى اجسام محسوس البته بديهى است كه نمى

اند است حمل بر نفى هيوال و ابطال تركيب جسم از هيوال و صورت كرد. گو اين كه برخى خواسته

 مستمسكى براى نفى هيوال قرار دهند. نظريه وى را

شود و اثبات هيوال در فصل بعدى خواهد آمد. در حالى كه از سخن وى چنين چيزى استفاده نمى

گردد و اجزاى ذريه خود، مانند اجسام نتيجه اين كه سخن وى به تأليف اجسام از اجزاى َذريه بر مى

 باشند.بزرگ محكوم به حكم جسميت مى

 رستانىنقد نظريه شه

 متن

 وأّما القول الرابع المنسوب إلى ... وهو ضرورّى البطالن.

 ترجمه

واما قول چهارم كه منسوب به شهرستانى است اين است كه جسم همان طور كه در عالم حس، 

 نمايد.متصِل واحد است در حقيقت هم چنين است و به اجزاى متناهى قبول تقسيم مى

 اش وقوف تقسيم عقلى است. و اين بالضرورة باطل است.الزمهاشكال اين نظريه اين است كه 
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 شرح

 

داند شبيه نظريه يه شهرستانى از آن جهت كه جسم را در عالم حس و در عالم واقع، واحد متصل مى

 ارسطو و حكماى تابع اوست.

همى اشكالى كه بر نظريه او وارد است اين است كه وى تقسيم جسم را منحصر در تقسيم خارجى و و

 داند و قائل به تقسيم عقلى اجزاء نيست.داند. لذا اجزاى جسم را متناهى مىمى

ما پيش از اين گفتيم كه وقتى َوْهم از تقسيم جسم به دليل كوچكى و ناچيزى او باز ماند عقل پا به 

 كند كه جسم تاكند حكم كلى صادر مىگذارد و بر خالف َوْهم كه احكام جزئى صادر مىميدان مى

نهايت به تا بى «ِبما اّنُه ِجْسٌم» نهايت قابل تقسيم به اجزاى كوچك تر است. از اين رو عقل جسم رابى

نهايت در ظرف نمايد. لذا بنابر نظريه حكماى متأخر تقسيم اجزاء تا بىاجزاى ريز و ريزتر تقسيم مى

 رود.عقل به پيش مى

ه اتصال جسم در عالم واقع مورد ترديد است. بيان اشكال ديگرى كه بر اين نظر وارد است اين است ك

 شاء الّله.اين مطلب در رّد قول هفتم نيز خواهد آمد؛ إن

 نقد نظريه افالطون

 متن

 وأّما القول الخامس المنسوب إلى ... المحسوسة كالما سيأتى إن شاء الّله.

 ترجمه

كه جسم، جوهر بسيط است. و آن عبارت اما قول پنجم، كه منسوب به افالطون است و آن اين است. 

 كند.نهايت قبول قسمت مىاست از اتصال جوهرى كه تا بى

اشكالى كه در اين نظريه هست اين است كه بساطت جسم، مورد قبول نيست؛ به جهت سخنى كه به 

 زودى در فصل بعد راجع به اثبات هيوال براى جسم خواهد آمد.

 اتصال جوهرى كه در جسم، وجود دارد مورد ايراد هست. مضافاا به اين كه وصول قوه حس به

 همان طور كه به زودى خواهد آمد.

 شرح

دانند، در حالى كه با حاصل اشكالى كه بر قول افالطون هست اين است كه ايشان جسم را بسيط مى

. پس شود كه هيوال به عنوان يكى از دو جزء جسم، وجود داردتكيه بر برهان در فصل بعد ثابت مى

 جسم بسيط نيست بلكه مركب از دو جزء هست.

به اعراض و اوصاف آن بر  -همان طور كه قبالا هم گفتيم -به عالوه اين كه ادراك حسى ما از جسم

گردد. و ما از جسم در مرتبه حس، ادراكى فراتر از اعراض او نداريم؛ اذعان به جوهريت آن و ساير مى

 يرد، نه قّوه حسى.گجواهر، توسط قّوه عقلى صورت مى
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اش برگردد، از آن جهت كه اتصال حال اگر جسم، بسيط باشد و درك ما از آن به درك اتصال جوهرى

گردد، ايراد ديگرى در نظريه افالطون رخ جوهرى، جوهر است و جوهر به قواى حاسه ادراك نمى

است با آن كه با گرفته نمايد. و آن اين است كه ادراك ما از اتصال جوهرى با قواى حاسه صورتمى

 توان جوهر را درك كرد.قواى حاسه نمى

 نقد نظريه شيخ اشراق

 متن

 وأّما القول السادس المنسوب إلى ... أن يفرض فيه أبعاد ثالثة.

 ترجمه

 قول ششم منسوب به شيخ اشراق است. و آن اين است كه جسم، مركب از جوهر و عرض است.

باشد كه از انواع كم متصل َرض آن عبارت از جسم تعليمى آن مىجوهر آن همان ماده اوست و َع

 است.

در اين نظريه دو ايراد )عمده( وجود دارد. اوالا معنا ندارد كه َعَرض مقّوم جوهر )جسم( باشد. به عالوه 

آيد كه يك ماهيت حقيقى، از دو مقوله مختلف يعنى جوهر و كم تأليف يابد، در حالى كه الزم مى

 ديگر متباين هستند.ه تمام ذات با يكمقوالت ب

َعَرضى است كه هر جا باشد احتياج به موضوع دارد. لذا اين امتداد مقدارى كه با آن، « كم»و ثانياا 

شود، كّمى است كه به موضوعى احتياج دارد كه در آن طول و عرض و عمِق جسم اندازه گرفته مى

قبول اتصاف به تعين كند آن عرض بر آن موضوع،  حلول كند. و اگر در موضوع آن اتصالى نبود كه

 نمود.گشت و بر او حلول نمىعارض نمى

)فى المثل( اگر ما مقدارى موم برداريم و آن را متوالياا به صورت ُكره، استوانه، مخروط و مكعب در 

تلف، باقى و يابيم. اما براى موم يك اتصالى وجود دارد كه در همه اشكال مخآوريم. اشكال را متغير مى

ماند. پس در اينجا دو اتصال وجود دارد؛ اتصالى مبهم و فى نفسه غير متعين كه اگر نبود محفوظ مى

رفت، اتصال اّولى موم هم نبود. ديگر اتصال و امتدادى متعين كه اگر نبود جسميت موم، از بين نمى

 گردد.صورت جسم است و اتصال دومى َعرضى است كه بر جسم، عارض مى

نقسام جسم، از حيث عروض انقسام بر اتصال كمى آن است. اما ازحيث اتصاِل ذاتِى مبهم، امكان ا

 فرض ابعاد ثالثه در جسم وجود دارد.

 شرح

شود شيخ اشراق جسم را مركب از ماده و كم كه عرضى از اعراض است همان طور كه مالحظه مى

يكى از جواهر است چگونه ممكن است از  داند. نخستين اشكال بر وى اين است كه جسم كه خودمى

گذار جوهرى به نام تواند پايهمقّومى كه عرض است تركيب يابد. به عبارت ديگر چطور عرض مى

 جسم باشد.
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تواند از دو مقوله متباين بالذات تأليف يابد. اشكال دوم اين كه ماهيت واحدى چون جسم نمى

 متباين، امكان تأليف يك ماهيت وجود ندارد.مقوالت همه متباين بالذاتند. از دو مقوله 

فى المثل  -گردداشكال سوم اين كه كّم امتدادى كه با آن، طول و عرض و عمق جسم مشخص مى

خود عرضى است كه  -متر هستگوييم طول اين كتاب سى، عرض آن بيست و عمق آنچهار سانتىمى

دهد نباشد چه جسميه را تشكيل مى به موضوع نياز دارد. اگر در جسم، اتصال جوهرى كه صورت

متر شود؟ و كّم سانتى« چهار»و « بيست« »سى»تواند متصف به تعين مقدارى چيزى در جسم مى

 تواند عارض شود؟!امتدادى به عنوان عرض بر چه چيز مى

داريم و با آن اشكال مختلفى چون كره، استوانه و مخروط به عنوان مثال مقدارى موم را بر مى

شود كه با انهدام شكل قبلى و پيدايش ازيم. در همه اين اشكال يك وحدت اتصالى مشاهده مىسمى

يابيم كه جسم موم دو اتصال دارد: يكى اتصال ماند. از اين جا در مىشكل بعدى آن محفوظ مى

مبهمى كه در ضمن همه اشكال وجود دارد و اگر آن اتصال نباشد جسم موم وجود نخواهد داشت. و 

آيد و با انهدام آن جسميت موم از بين ر اتصالى كه به واسطه آن اشكال مختلف به وجود مىديگ

شود انقساماتى است كه اوالا بر قسم دوم از اتصال كه همان رود. انقساماتى كه بر جسم وارد مىنمى

 .آيدوارد مى« بمااّنه جْسٌم»شود و ثانياا و بالعرض بر جسم امتداد كمى باشد وارد مى

 خواهد.حاصل اشكال سوم اين است كه امتداد كّمى، عَرضى است كه موضوع مى

تواند باشد. وقتى جسم داراى اتصال جوهرى است موضوع آن به جز اتصال جوهرى چيز ديگرى نمى

يابد و بر اين اساس، نظريه شيخ اشراق كه جسم را از يك ناگزير از دو جوهر ماده و صورت تأليف مى

 داند مردود خواهد بود.م ماده و يك عرض به نام امتداد كّمى مركب مىجوهر به نا

 نظريه شيخ الرئيس درباره اتصال جوهرى

 متن

 قال الشيخ فى الشفاء: ... العرضّى الذى هو الجسم التعليمّى.

 ترجمه

 گويد:مى شفاء شيخ در

و اين معنا غير از مقدار و جسميت در حقيقت همان صورت اتصالى است كه قابل ابعاد ثالثة باشد. »

غير از جسم تعليمى است؛ زيرا جسم از آن جهت كه صورت اتصالى دارد مخالف جسم ديگر از جهت 

تر بودن، نيست. و از جهت صورت اتصالى، مناسب نيست كه گفته شود جسم، تر يا كوچكبزرگ

مشارك يا مباين آن است.  ء ديگر ياء ديگر يا عاد براى شىمساوى جسم ديگر است يا معدود به شى

همه اين عناوين براى جسم از آن جهت است كه مقدار دارد و از آن جهت كه جزئى از آن عاد اوست. 

 «و اين اعتبار غير از اعتبار جسميتى است كه ما ذكر كرديم.
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م خالصه آن كه وارد كردن امتداد كّمى عَرضى در ماهيت جوهر، عالوه بر نادرستى آن )به جهت تقوي

 جوهر از َعَرض( خلطى است بين اتصال جوهرى و امتداد عرضى كه همان جسم تعليمى است.

 شرح

گويند: جسم از آن جهت كه جسم مطلبى در تأييد كالم مؤلف دارند. ايشان مى شفاء شيخ الرئيس در

است با هر جسم ديگر مشترك است و از اين جهت كوچكى و بزرگى، تساوى و تباين معنا ندارد. 

جسم كوچك و بزرگ هر دو از آن جهت كه قابل فرض خطوط ثالثه هستند و داراى اتصال جوهرى 

 باشند يكسان هستند.مى

 شود به واسطه اعراض آن، از جملهديگر مىآنچه كه موجب تمايز دو جسم از يك

ام امتداد كمى عارض بر آن است. پس خلط ميان اتصال جوهرى كه ما به االشتراك ميان همه اجس

تواند ما به االفتراق اجسام باشد، اشتباه بزرگى است كه در كالم است و بين اتصال امتدادى كه مى

 شود.شيخ اشراق مشاهده مى

 و اما شرح اصطالحات رياضى:

برد. مثالا عدد در رياضى عبارت است از عددى كه اسقاط آن به نحو مكرر، عدد را از بين مى« عاد» -

رساند. شود؛ زيرا اسقاط مكرر سه از ُنه، عدد نه را به صفر مىعاد آن محسوب مىسه نسبت به عدد ُنه 

باشد؛ يعنى از جمع و پس عدد سه نسبت به نه عاد است. همان طور كه عدد نه معدود به اين عاد مى

 آيد.تكرار سه، عدد نه به دست مى

كه عاد « هشت»و « شش»، «چهار»اعدادى هستند كه عاد مشترك دارند مانند « اعداد مشتركه» -

است و در يك عاد اشتراك دارند. همان طور كه اعداد متباينه عاد آنها فقط عدد يك « دو»اينها عدد 

 باشد.عاد آنها مى« يك»باشد، مانند عدد پنج و هفت كه متباين هستند و فقط عدد مى

 نقد نظريه ارسطو و طرح نظريه فيزيك جديد

 متن

 لمنسوب إلى ... بهذا المعنى أصال موضوعاا لنا.وأّما القول السابع ا

 ترجمه

و اما قول هفتم كه منسوب به ارسطو است، عبارت است از اين كه جسم، مركب است از هيوال و 

يابد. و صورت جسميه. صورت جسميه عبارت است از اتصال جوهرى همان گونه كه حس آن را مى

اى باشد كه امكان فرض خطوط سه گانه متقاطعه گونهاتصال جوهرى عبارت است از اين كه جسم به 

 كه ترسيم كننده چند زاويه قائمه باشد در آن باشد و قبول قسمت به اجزاى غير متناهى نمايد. اما

 هيوال به زودى اثبات آن خواهد آمد. و صورت جسميه كه همان اتصال باشد توضيحش گذشت.
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پذيرد، درست است. نهايت تقسيم مىهرى هست و بىاين مطلب كه جسم، مركب از ماده و اتصال جو

لكن دليلى وجود ندارد كه داللت كند كه جسم همان گونه كه در عالم حس متصل است، در عالم 

 واقع هم متصل باشد؛ به جهت آن كه خطاى حس اجتناب ناپذير است.

سام از اجزاى اتمى اند كه اجدانشمندان علوم طبيعى اخيراا پس از تجربيات دقيق فنى كشف كرده

اند و از جرميت خالى نيستند، لكن فاصله بين آن اجزاء چند برابر بيشتر از آن مقدارى تشكيل يافته

 است كه اجزاء امتداد دارند.

)اگر نظريه دانشمندان جديد صحيح باشد( بايد قول هفتم را منطبق كرد بر آنچه كه اكنون كشف 

دأ تكون اجسام محسوس است و جسم به اين معنا )اجزاى اتمى( اند؛ يعنى بر اجزاى اتمى كه مبكرده

 بايد موضوع بحث ما )در بحث شناخت جسم و تعريف آن( قرار گيرد.

 شرح

ترين همان طور كه مالحظه شد قول هفتم كه نظريه ارسطو و اتباع اوست از جهاتى كم نقص

ما نه از جوهر و عرض، آن طور كه ا -هاست. قائلين به اين قول معتقدند كه جسم، مركب استنظريه

بلكه از دو جوهر، يكى اتصال جوهرى كه عبارت از حقيقتى است كه امكان  -گفتشيخ اشراق مى

 رود.ترسيم خطوط ثالثه در آن مى

امكان ترسيم خطوط ثالثه به وجهى كه گذشت خواه در جسم كوچكى چون اتم يا جسم بزرگى چون 

ده جسميت جسم است و جوهر ديگرى به نام هيوال كه اثبات آن يك ستاره عظيم الجثه تصحيح كنن

 در فصل بعدى خواهد آمد.

لكن اشكالى كه در اين نظريه وجود دارد اين است كه قائلين آن اعتقاد دارند كه جسم همان گونه كه 

در عالم حس و ظهور، يك واحد متصل است در عالم واقع و خارج هم يك واحد متصل است؛ در حالى 

 استامروزه تحقيقات علمى نشان داده كه

اند ولى ميان آن اجزاء، فواصلى وجود دارد كه كه اجزاى ُخرد جسم گرچه در كنار هم قرار گرفته

باشد. بنابراين در حقيقت، اتصالى ميان اجزاى جسم وجود حجم آنها بيشتر از حجم خود آن اجزاء مى

 نمايد.ىندارد؛ گرچه در عالم حس، جسم يك واحد متصل م

يابيم؛ اما بينيم آن را يك واحد متصل مىفى المثل وقتى ما يك تكه گوشت را با چشم غير مسلح مى

اند هاى ريز آن را در حالى كه كنار هم قرار گرفتهكنيم، سلولوقتى آن را با چشم مسلح مالحظه مى

 نماييم.و ميان آنها فاصله وجود دارد مشاهده مى

دليل و نظريه كه جسم، در عالم واقع هم يك واحد متصلى است، سخن بى بنابراين، مدعاى اين

توان اين نظريه را بر اتم كه واقعاا يك واحد متصل است و مبدأ تكّون اجسام مخدوشى است. بله مى

تواند موضوع محسوسه است منطبق دانست. در اين صورت، جسم به معناى اجسام اتمى مى
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هاى ذريه و اتمى اراده شوند، نه م قرار گيرد و از جسم، جسموگوى فالسفه در مبحث جسگفت

 هاى محسوس.جسم

 هاست جسم نخست بدانيم؟توانيم انرژى را كه مبدأ تكون اتمآيا مى

 متن

 إّن الماّدة ... مايناسب هذا الوضع؛ فليتأّمل.»نعم لو سّلم ما يقال: 

 ترجمه

قابل تبديل به انرژى هست و  -اجسام اوليه اتمىيعنى  -آرى، اگر اين گفته، مسلم گردد كه ماده

اى از ذرات متراكم انرژى است، در اين صورت الزم است كه در )مسلم گردد كه( ماده مجموعه

مباحث فلسفى، انرژى را به عنوان نوع عالى كه قبل از جسم، مترتب بر جوهر هست مطرح كنيم. و 

ناسبى كه با فرض جديد دارند مطرح نماييم، لكن در در مرحله بعد ابحاث متفرقه ديگر را بر اساس ت

 مطلب بايد تأمل شود.

 شرح

 در اصطالح فلسفه عبارت است از جوهرى كه قبول صور« ماده»معناى كلمه 

نمايد. لكن در فيزيك معناى ديگرى دارد. و آن عبارت است از ذرات اتمى و جسميه و صور نوعيه مى

 دهند.وسه را مىهايى كه تشكيل اجرام محسمولكول

مؤلف رحمه الله پيش از اين گفتند كه ممكن است قول هفتم را در باب جسم بر ذرات اتمى كه 

ظاهراا و باطناا واحد متصل هستند منطبق بدانيم و جسم را درمباحث فلسفى به ذرات اتمى معنا 

امروز درست باشد كه  گويند اگر اين مطلب در فيزيكخواهند يك پله باالتر بروند. مىكنيم. حال مى

هاى بالقوه هستند و در اى از انرژىهاى به وجود آورنده اجسام خود نيز مجموعهذرات اتمى و مولكول

آيد كه قبل از آن كه از ذرات اتمى به عنوان جسم گردند، الزم مىشرايط مناسب، تبديل به انرژى مى

ه انواع مادى هست و زير مجموعه جنس فلسفى بحث كنيم از انرژى به عنوان نوع عالى كه فوق هم

 باشد بحث كنيم.جوهر مى

به عبارت ديگر بحث از انرژى به عنوان مقدمه بحث جسم بايد قبل از بحث جسم مورد بحث و 

وگو واقع شود و در ترتيب مباحث فلسفى بحث از انرژى را بر مباحث ديگر مقدم بداريم و سپس گفت

 جسام محسوس سخن بگوييم.از اجرام اتمى و بعد از آن از ا

فرمايند: فليتأمل؛ يعنى در مطلبى كه گفته شد بايد تأمل بيشتر در پايان مؤلف حكيم رحمه الله مى

توان گفت. درباره ذرات روا داشت؛ زيرا همان سخن كه درباره ذرات اتمى گفتيم درباره انرژى هم مى

آنها، جسم هستند و بلكه مبدأ اجسام اتمى گفتيم كه آنها به دليل امكان فرض خطوط ثالثه در 

توانيم بگوييم؛ محسوسه هستند. همين سخن را در انرژى هم كه مبدأ تكون ذرات اتمى هست مى

زيرا خود انرژى يا داراى ابعاد ثالثه هست يا نيست. اگر هست پس او هم به نوبه خود، جسم است و 
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لزومى ندارد براى آن مبحث  بحث از آن چيزى جداى از بحث جسم نيست. و بر اين اساس

نمايد كه چگونه ممكن است از الجسم، اى ترتيب بدهيم. واگر جسم نيست اين سؤال رخ مىجداگانه

 «.نعم لو سلم ما يقال»تأمل و انصرافى است از جمله « َفْليتأمل»جسم به وجود آيد. بنابر اين كلمه 

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . جسم را تعريف كنيد.1

 شود؟هاى حسى ما از جسم به چه چيز آن مربوط مىدريافت .2

 . نظريه متكلمان و نّظام درباره حقيقت جسم چيست و چه تفاوتى اين دو نظريه با هم دارند؟3

 . نظريه ذيمقراطيس و شهرستانى را درباره حقيقت جسم تقرير كنيد.4

 داند؟. سهروردى جسم را از چه مركب مى5

 ماى اسالم درباره حقيقت جسم چه نظرى دارند؟. ارسطو و ساير حك6

 . نظريه افالطون درباره جسم چيست و اشكال آن كدام است؟7

 . اشكال نظريه سهروردى درباره جسم چيست؟8

 . نقطه مثبت و منفى در نظريه ارسطو درباره جسم كدام است؟9

جوهر عالى و مستقل مورد  توانيم انرژى را قبل از جسم به عنوان يك. آيا در مباحث فلسفى مى11

 بحث قرار دهيم. چرا؟

 فى ماهية الماّدة وإثبات وجودهاالفصل الخامس

 

 «فعل»با « قوه»اثبات هيوال از طريق مغايرت حيث 

 متن

 الريب أّن الجسم فى أّنه جوهر يمكن ... وأّن االمتداد الجوهرّى صورة لها.

 ترجمه

امكان فرض امتدادات ثالثه هست امر بالفعلى است. و  ترديدى نيست كه جسم از آن جهت كه در آن

گذارى اى كه مكمل جسمند نامكه به صور نوعيه -از آن جهت كه در آن امكان وجود كماالت اولية

اى هست امر بالقوه -كه همان اعراضى هستند كه خارج از حقيقت جسمند -و كماالت ثانويه -اندشده

 است.

قوه است؛ زيرا فعليت، مالزم وجدان و دارايى و قوه مالزم فقدان و  و حيثيت فعليت غير از حيثيت

نمايد و متحد با آن نادارى است. پس آنچه از ناحيه خويش قبول كماالت ممكن اولى و ثانوى مى

يابد؛ زيرا اتصال جوهرى گردد، امرى است غير از صورت اتصالى كه جسم بدان فعليت مىكماالت مى

ال جوهرى است، نه چيز ديگر. اما حيثيت قّوه كماالت الحقه و امكان آنها به خودى خود فقط اتص

 امرى است خارج از اتصال مذكور و مغاير با آن.
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پس براى جسم عالوه بر اتصال جوهرى جزء ديگرى است كه حيثيِت ذاتى آن، حيثيت قبول صور و 

 شود.ىگذارى ماعراض الحقه است. و آن جزئى است كه به هيوال و ماده نام

گردد كه جسم، جوهرى است مركب از دو جزء جوهرى؛ يكى ماده كه حقيقت آن، پس آشكار مى

قبول صَورى است كه به نوع خاصى تعلق به جسم دارند و نيز قابل اعراضى است كه تعلق به صور 

 دارند. و ديگرى صور جسمّيه.

مانيه است و امتداد جوهرى، و )نيز روشن گشت كه( ماده، جوهرى است كه قابل صور و اعراض جس

 باشد.صورت براى ماده مى

 شرح

 دارى وجود دارد.همان طور كه در فصل پيشين گفته شد در حقيقت جسم، اختالف دامنه

داند؛ و گويد كه حقيقت جسم، بسيط است. شيخ اشراق آن را مركب از جوهر و عرض مىافالطون مى

 داند.و صورت مىارسطو آن را مركب از دو جوهر، يعنى ماده 

ءاى در اين فصل سعى بر اين است كه اثبات شود در جسم عالوه بر صورت جسميه كه همان شى

وجود دارد كه در نهايت « ماده»يا « هيوال»است كه قابل فرض ابعاد ثالثه است، حقيقتى ديگر به نام 

 باشند.اين دو جزء كه هر دو جوهر هستند پديد آورنده جسم مى

پردازند كه در هر جسمى رحمه الله براى اثبات جوهرى به نام هيوال به بيان اين نكته مىمؤلف حكيم 

هاى نوعيه مانند انسانيت، فرسّيت، شجرّيت و غيره كماالتى كه در رتبه نخست هستند به نام صورت

افى وجود دارند. عالوه بر كماالت نخست، كماالت ديگرى كه در رتبه دوم هستند مانند اعراض و اوص

ها و جلوه و نمودهاى عرضى ديگر ها، حجمها، وزنكه هر جسمى محفوف به آنها است مانند رنگ

 وجود دارند.

 پرسيم كه چه چيزى در جسم استعداد و قّوه قبول اين كماالت را دارد.اكنون مى

 بديهى است كه اتصال جوهرى كه همان صورت جسميه است از آن جهت كه اتصال

بالفعلى است. و فعليت مالزم وجدان و دارايى است. طبيعتاا بايد در جسم، حيث جوهرى است امر 

 ديگرى وجود داشته باشد كه صرفاا قّوه قبول كماالت و استعداد دريافت آنها را دارد.

تواند خوِد اتصال جوهرى كه صرف معلوم است كه اين امر از آن جهت كه صرف القوه است نمى

باشند. پس، آن امر، حقيقتى ديگر و با هم مغاير مىصف فعل و قوه مقابل يكفعليت است، باشد؛ زيرا و

كه شأنى جز پذيرش كماالت اولى و ثانوى ندارد و با حصول هر كمالى « ماده»يا « هيوال»است به نام 

به انتظار حصول كماالت بعدى است. پس پيوسته در اين انتظار و استعداد پذيرِش صور َبعدى عمر 

 دهد.كند و از شأن قّوه بودن به شأن بالفعل بودن تبديل موقعيت نمىپرى مىخود را س

كه اين شأن  -كه اتصال جوهرى كه صورت جسم است به عنوان يك امر بالفعلحاصل سخن اين

تواند خود قوه قبول صور الحقه باشد؛ زيرا حيثيت فعليت كه نمى -هميشه براى آن محفوظ است
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است با حيثيت قوه بودن آن براى صور الحقه دو حيثيت متغاير هستند و براى اتصال جوهرى حاصل 

 شوند.در يك چيز جمع نمى

 المحاله در جسم، جوهر ديگرى كه قابل صور َبعدى است وجود دارد به نام هيوال.

تواند با حفظ اين فعليت متصف به فعليت ديگرى كه اتصال جوهرى يك فعليت است و نمىخالصه آن

ا اگر يك چيز داراى دو فعليت گردد اين بدان معناست كه يك چيز داراى دو وجود گردد و گردد. زير

شود در اين استدالل از مغايرت حيثيت قّوه با فعل بر وجود هيوال اين محال است. مالحظه مى

 است.استدالل شده

ه قبول صور اگر سؤال شود چه اشكالى دارد كه اتصال جوهرى در عين آن كه فعليت دارد خود قّو

 نوعّيه باشد، تااحتياج به هيوال و جوهرى كه صرف القوه است نباشد؟

جواب اين است كه اتصال جوهرى پس از قبول صورت نوعى اگر باقى نماند كه جسميت جسم به 

تواند قابل صورت شود كه او هرگز نمىماند معلوم مىرود. واگر باقى بماند كه مىانعدام آن از بين مى

 است؛باشد و از ابتداء قّوه قبول آن را نداشتهنوعيه 

ماند و رفت. پس چون اتصال جوهرى در هر حال در جسم باقى مىزيرا با پذيرفتن آن خود از بين مى

گردند المحاله بايستى جوهرى در در عين حال صورت نوعيه يكى پس از ديگرى بر جسم عارض مى

كه صرف القوة و القبول باشد و او صور « هيوال»ه نام باشد بجسم غير از صورت جسميه وجود داشته

 نوعيه را بپذيرد.

اى كه تحقق البته اين جواب مبتنى است بر مغايرت بين صورت اتصالى جسم و صور نوعيه به گونه

يكى مانع از تحقق ديگرى است. اما اگر كسى معتقد شد كه منعى در اجتماع صورت اتصالى با صورت 

 واب براى او كافى نيست.نوعيه نيست اين ج

توضيح اشكال اين كه استدالل مؤلف مبنى بر مغايرت حيث قّوه و فعل در جسم براى اثبات جوهر 

ديگرى به نام ماده محل تأمل است؛ زيرا ممكن است كه ما معتقد به بساطت جسم شويم و بگوييم 

قبول صورت نوعيه اتصال جوهرى كه همان صورت جسميه است ماده براى صور نوعيه گرديده، 

كند همان گونه كه قائلين به تركب جسم از هيوال و صورت جسميه به همين مبنا در مورد جسم مى

گويند جسم يعنى ماده و صورت جسميه براى نسبت به صورت نوعيه معتقدند به اين ترتيب كه مى

ا به حال مالك گردند در اين صورت، صورت جسميه كه تپذيرش صور نوعيه متأخر هر دو ماده مى

فعليت بود از اين پس مالك قّوه براى قبول صور نوعيه خواهد گشت همين استدالل را ما در فرض آن 

گوييم آوريم و مىكه جسم بسيط باشد و فقط داراى اتصال جوهرى به عنوان تنها جوهر باشد مى

نوعيه مالك قبول  همين اتصال جوهرى كه براى خود مالك فعليت بود، از اين پس براى قبول صور

 گردد و ديگر نياز به اثبات جوهرى به نام هيوال نيست.مى

 اشكال اول بر وجود هيوال
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 متن

 «الريب أّن الصور واألعراض ... وقبول جوهرّى نثبته جزءا للجسم؟»اليقال: 

 ترجمه

در محل وجود شوند قبالا ترديد امكان صور و اعراض حادثى كه الحق بر اجسام مىاشكال نشود كه بى

داشته است. و استعداد و آمادگى براى آنها در محل موجود بوده است. و هر چه ممكن به وقوع خود 

جا كه استعداد به مرحله است. تا آنتر شده، استعداد تحقق آن افزون گشته و اشتداد يافتهنزديك

 گردد.جا ممكن با افاضه فاعل، موجود مىاست. در اينتماميت خود رسيده

كه استعداد به جسم يعنى )اكنون سؤال اين است كه( چه مانعى دارد كه ما قّوه قبول را به جهت آن

است به خود جسم نسبت دهيم، بدون آن كه به استعداد و قبول جوهرى كه جزء اتصال جوهرى قائم

 جسم باشد نياز باشد.

 شرح

در اتصال جوهرى بودن فعليت  تواند در عين آن كهحاصل اشكال اين است كه اتصال جوهرى مى

دارد قوه قبول صور و اعراض الحقه نيز باشد. از اين رو، ديگر نيازى به هيوال نيست تا جزء ديگر جسم 

 باشد و قبول صور و اعراض را بنمايد.

توانيم استعداد و امكان تحقق صور و اعراض الحقه را به اتصال جوهرى نسبت بر اين اساس ما مى

افالطون معتقد شويم كه جسم از يك جوهر بسيط به نام اتصال جوهرى تشكيل  چوندهيم و هم

 است.يافته

 اشكال دوم بر جوهريت هيوال

 متن

 على أن القبول واالستعداد مفهوٌم عرضّى ... أن يكون حقيقةا جوهرّية.

 ترجمه

ت اين را ندارد كه به عالوه آن كه قبول و استعداد، يك مفهوم عرضِى قائم به غير است. پس صالحي

 يك حقيقت جوهرى باشد.

 شرح

اين اشكال دوم است. حاصل آن، اين است كه استعداد و قبول كه شما آن را به نام هيوال يك حقيقت 

تواند يك حقيقت كنيد، يك معناى عرضى است. لذا قائم به غير است. پس نمىجوهرى معرفى مى

 جوهرى باشد.

 يت استعداداشكال سوم بطالن هيوال با فعل

 متن

 على أّن من الضرورّى أّن االستعداد ... وانعدم بانعدامه وهو خالف الضرورة.
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 ترجمه

رود. پس اگر در جسم هيوال باشد كه همان به عالوه آن كه استعداد با حصول مستعدله از بين مى

و )نيز(  استعداد و قبول جوهرى و جزء جسم است، با تحقق ممكن مستعدله از بين خواهد رفت.

گردد. و اين خالف ضرورت شود و با انعدام آن معدوم مىجسم هم با بطالن جزئش )هيوال( باطل مى

 است.

 شرح

اشكال سوم اين است كه استعداد امر پايدارى نيست. مثالا نطفه استعداد انسان شدن را دارد، اما تا 

اما وقتى كه انسانيت تحقق بالفعل  زمانى اين استعداد موجود است كه انسانيت تحقق بالفعل نيابد.

رود. حال اگر در جسم حقيقتى به نام يافت و به عبارت ديگر مستعدله حاصل شد استعداد از بين مى

باشد با حصول مستعدله بايد اين استعداد جوهرى هيوال كه صرف االستعداد و القوه است وجود داشته

رود پس با انعدام او جسم نعدام جزئش از بين مىاز بين برود. و چون آن جزء جسم است و جسم به ا

 گردد.هم بايد معدوم

 پاسخ اشكال اول

 متن

 فاّنه يقال: مغايرة الجسم ... نفسه فكان متقّدما على نفسه بالزمان.

 ترجمه

شود: مغايرت جسم به عنوان اين كه عبارت است از اتصال جوهرى نه چيز ديگر با در پاسخ گفته مى

صور نوعيه ابا دارد از اين كه اتصال جوهرى، موضوع قبول و استعداد براى ُصَور باشد. بلكه هر يك از 

باشد، تا اين كه ذاتاا قابل به واقعيت ديگرى احتياج دارد كه از اتحاد با هر يك از صور الحقه ابا نداشته

صور ممكنه قرار اى كه حد وسط بين آن قابل ذاتى و بين هر يك از صور باشد و استعدادات خاصه

 باشد كه براى آن قابل ذاتى است.گيرد، انحاى تعينات قبول مىمى

پس نسبت استعدادات متفرقه متعينه به استعداد مبهمى كه براى ذات ماده هست نسبت اجسام 

 باشد.تعليمى و امتدادات مقدارى كه تعينات امتداد و اتصال جوهرى هستند به اتصال جوهرى مى

عنوان اتصال جوهرى، با آن كه از حوادثى است كه امكان آن بر خودش سبقت دارد، و اگر جسم به 

همان موضوع استعداد باشد، به تحقيق، خود حامل امكان خود بوده و زماناا بر خويش مقدم خواهد 

 بود.

 شرح

كند؛ نياز نمىدهند كه اتصال جوهرى در جسم، ما را از وجود هيوال بىبه اشكال اول چنين پاسخ مى

اى كه متوالياا بر جسم عارض با هر يك از صور نوعيه« بما انه اتصال جوهرى»زيرا اتصال جوهرى 

شوند مغايرت دارد. و از آن جا كه بين قابل و مقبول بايد سنخيت و ماليمت و وفاق وجود مى
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ه الحق هيچ بين اتصال جوهرى و صور نوعي -وگرنه هرگز قابل، مقبول را نخواهد پذيرفت -باشدداشته

وفاق و ماليمتى وجود ندارد. از اين جاست كه اتصال جوهرى نخواهد توانست صور نوعيه را بپذيرد؛ 

 تواند صورت فَرسّيت را بپذيرد.همان طور كه انسان با حفظ ماهيت خود نمى

اى پس هم چنان به يك حقيقت جوهرى ديگرى نيازمنديم كه صرفاا قّوه قبول است وبا صور ممكنه

 باشد. و آن چيزى، جز هيوال نيست.شود مغايرت نداشتهبر آن عارض مى كه

مغايرت اتصال جوهرى با صور نوعيه امرى است بديهى؛ زيرا اتصال جوهرى به عنوان صورت براى 

شوند نيز امورى بالفعل اى كه بر جسم عارض مىجسم امرى بالفعل است. و هر يك از صور نوعيه

امرى به حيث فعليت خود قابل فعليت امرى ديگرى گردد در حالى كه ميان تواند هستند. چگونه مى

آن دو فعليت مغايرت حاكم است. و ما از پيش گفتيم كه ميان قابل و مقبول الزم است ماليمت و 

وفاق وجود داشته باشد. اين مطلب را بايد به نكته ديگرى ضميمه كرد. و آن اين كه فعليت اتصال 

 تواند قابل باشد كه مالزم فقدان و نادارى باشد.و دارايى است و چيزى مى جوهرى مالزم وجدان

بنابراين، اتصال جوهرى صالحيت آن را ندارد كه همان قّوه و قبول جوهرى باشد. بلكه به حقيقت 

ديگرى به نام هيوال نياز است تا همه شأن آن صرفاا قّوه و قبول باشد وهيچ گاه حتى با حصول صورت 

 اين شأن دست بر ندارد و آمادگى قبول صورت بعدى در آن هم چنان موجود باشد. نوعيه از

كنند اين است كه نسبت استعدادهاى مختلفى كه متعيناا بر نكته ديگرى كه اين جا بدان اشاره مى

شود به استعداد مطلقى كه ماده دارد همان نسبت جسم تعليمى به جسم طبيعى جسم عارض مى

جسم تعليمى تعّين مقدارى جسم طبيعى است استعدادهاى خاص عارِض بر  است. همان طور كه

و « نطفه»جسم نيز تعّين استعداد مطلقى هستند كه براى ماده حاصل است. فى المثل، صورت نوعى 

، «بيست»روند همان گونه كه مقدار هاى مختلفى براى هيوال به شمار مىتعين« مضغه»و « علقه»

 گردند.هاى مختلف براى جسم طبيعى محسوب مىتر تعينمسانتى« چهل»و « سى»

كنند اين است كه فرضاا وجود هيوال را در دليل ديگرى كه جهت اثبات هيوال به نحو ضمنى اقامه مى

 جسم، منتفى بدانيم و جسم را عبارت از اتصال جوهرى بپنداريم و

ه حوادث عالم هست و هر حادثى آن را موضوع استعداد فرض كنيم. با توجه به اين كه جسم از جمل

مسبوق به امكان خود هست پس بايد حاملى وجود داشته باشد تا امكان حدوث او را حمل نمايد در 

اين صورت به حكم حادث بودن يا بايد خود، حامل امكان خودباشد؛ كه مفادش اين است كه خودش 

ء بر نفسه ال است؛ چون تقدم شىقبل از خودش موجود باشد تا امكان خود را حمل نمايد. و اين مح

است يا بايد موضوع ديگرى وجود داشته باشد. ناگزير بايد قبل از اتصال جوهرى حقيقتى به نام ماده 

يا هيوال وجود داشته باشد كه حامل امكان جسم باشد؛ وگرنه با نفى هيوال خود اتصال جوهرى 

 تواند به عنوان يك حادث، حامل امكان خود باشد.نمى

 سخ به اشكال دومپا
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 متن

 وأّما ما قيل: إّن المفهوم من القبول ... بمفاهيمها اللغوية ومعانيها العرفية.

 ترجمه

شود يك معناى عرضى و قائم به غير است و لذا معنا اما اين نظريه كه معنايى كه از قبول فهميده مى

ست به اين كه بحث ما يك بحث ندارد كه ماده بذاته قابل باشد و آن قبول جوهرى باشد، مندفع ا

هاى حقيقى، برهان است نه الفاظ با مفاهيم لغوى و معانى حقيقى )و برهانى( است و متبع در بحث

 عرفى آن.

 شرح

اشكال اين است كه قبول، يك معناى عرضى است و ما قبول ديگرى كه جوهر باشد به نام هيوال 

 جوهرى.نداريم؛ زيرا قبول از سنخ مفاهيم عرضى است نه 

 حاصل دفع اشكال اين است كه وقتى برهان ما را بدان سو راهنمايى كرد كه ما

اى نداريم كه كسى بگويد حقيقت جوهرى به نام هيوال داريم كه ِصرف قّوه و قبول است، پس واهمه

قّوه و قبول عَرض هست و َعَرض قائم به غير است پس آن حقيقت جوهر نخواهد بود؛ زيرا در جواب 

هيم گفت ما دو نوع قّوه و قبول داريم يكى قّوه و قبول و استعدادى كه عرضى است و طبعا قائم خوا

به غير است. و يك نوع قّوه و قبول و استعدادى كه جوهر و قائم به ذات خود هست. صرف استعمال 

حكم به لفظ قبول و قّوه ما را ملزم نخواهد ساخت كه به مفاهيم عرضى و لغوى اينها تن دهيم و 

 ايم.َعَرضيت هر قّوه و قبولى بنماييم؛ چون با برهان به قّوه و قبول جوهرى نيز راه يافته

 پاسخ به اشكال سوم

 متن

 وأما حديث بطالن االستعداد بفعلّية ... لكن بطالنه اليوجب بطالن الماّدة.

 ترجمه

گيرد منعى وجود آن تعلق مىاى كه قّوه به اما در بطالن استعداد به سبب فعليت تحقق مستعدله

ندارد؛ زيرا ماده به ذات خود، قوه هر چيزى است بدون تعّين هيچ يك از آنها. و )اما( تعّين اين قوه كه 

تعّين متعلق قوه را به دنبال دارد، خود عَرضى است كه موضوع آن ماده است. و با فعليت يافتن 

شود، لكن ماّده هم چنان بر حال خاص باطل مىممكنى كه متعلق قوه است قوه متعّينه و استعداد 

 ماند.خود كه قوه هر صورت ممكنى است باقى مى

 -شودگويد با فعليت يافتن مستعدله، استعداد باطل مىكه مى -خالصه اين كه اگر مراد مستشكل

ود، اين سخن ممنوع است؛ و اگر مراد او استعداد خاصى باشد كه خ -يعنى ماده -مطلق استعداد باشد

عرض و قائم به ماده است، بله مطلب چنين است، لكن بطالن استعداد خاّص موجب بطالن مادّه 

 نيست.
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 شرح

 دهند كه به نظر شما با تحقق مستعدله، استعداد باطلبه اشكال سوم چنين پاسخ مى

ه باطل خواهيد نتيجه بگيريد كه هيوال كه همان قوه و استعداد است با حصول مستعدلشود. و مىمى

 پرسيم كه مراد شما از بطالن استعداد چيست؟شود. حال از شما مىمى

رود مطلب صحيح است. مثالا نطفه كه به مرحله اگر مراد اين است كه يك استعداد خاصى از بين مى

 دهد.علقه رسيد ديگر استعداد علقه شدن را از دست مى

د خاصى مانند مرحله علقه بودن، مطلق استعداد اما اگر مراد شما اين است كه هيوال با تحقق استعدا

دهد اين سخن نادرستى است؛ زيرا پس از مرحله علقه، قوه مراحل بعدى هم و قوه را از دست مى

 چنان محفوظ است.

گردد. گاه معزول نمىهاى جديد را دارا هست و از اين شأن هيچنهايت قّوه شدنبنابراين، هيوال تا بى

 سوم نيز وارد نيست.به اين جهت اشكال 

 نقض اول بر اثبات ماده

 متن

 أعنى السلوك الى ... والقّوة من حيث تعّلقها بالماّدة. -ال يقال: الحجة

 ترجمه

از طريق مغايرت قوه و فعل، به نفس  -يعنى نحوه اثبات ماده -اند: استدالل مذكورو اما اين كه گفته

ها و اى هم چون ظهور ارادهاز ماده است ولى آثار بالقوه گردد؛ زيرا نفس انسانى مجردانسانى نقض مى

تصورات مختلف و غير اينها را دارد. پس نفس انسانى در ذات مجرد خود امر بالفعلى است و از جهت 

اى است. وقتى جايز باشد كه نفس بسيط، هم بالفعل باشد هم بالقوة پس كماالت ثانيه خود امر بالقوه

ء واحد( هم به فعليت و هم به قوه متصف گردد، بدون آن كه باشد كه )شى در جسم نيز بايد جايز

 مركب از ماده و صورت باشد.

شود چنين نيست كه نفس هم از نظر ذات و هم از نظر فعل مجرد باشد، بلكه نفس در پاسخ گفته مى

ق به ماده، بالقّوه از نظر فعل مادى است. نتيجه اين كه او از ناحيه تجّردش فعليت دارد و از نظر تعّل

 باشد.مى

 شرح

به عنوان امر بالفعل « اتصال جوهرى»حاصل اشكال اين است كه شما در اثبات هيوال گفتيد در جسم 

 موجود است و ممكن نيست همين امر بالفعل امر بالقوه هم باشد.

يت با قّوه ما را ناگزير جوهر بالقوه بايد چيز ديگرى به نام هيوال باشد. خالصه، مغايرت حيثيت فعل

 ساخت كه به جوهر دومى در جسم به نام هيوال قائل شويم.ملزم مى
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اكنون سؤال اين است كه نفس انسانى از حيث آن كه موجود مجردى است امرى بالفعل است و از 

اى است. پس هاى مختلف و تصورات گوناگون گردد امر بالقوهتواند محل عروض ارادهحيث آن كه مى

فعليت و قوه در موضوع بسيط واحد يعنى نفس انسانى جمع گرديد! پس مانعى ندارد كه  چطور حيث

 حيث فعليت و قوه در جسم بسيط هم جمع گردد و ما به هيوال جهت حيثيت قوه نيازمند نباشيم.

گويند قياس، قياس مع الفارق است. در نفس دو حيث جداگانه وجود دارد كه به اعتبار در پاسخ مى

حكمى مترتب است. نفس از آن جهت كه مجرد است امرى است بالفعل اما از آن جهت كه  هر حيثى

در مقام فعل، تعلق به ماده دارد امرى است بالقوه. پس حيث فعل و قّوه براى نفس به اعتبار دو جهت 

شود اتصال جوهرى براى جسم امر بالفعلى باشد در عين حال، مختلف است به خالف جسم كه نمى

امر بالقوه هم باشد؛ زيرا اگر آن ذاتاا بالقوه بود معنايش اين است كه ذاتاا فاقد كمال است. و اگر  ذاتاا

 ذاتاا اتصال جوهرى بالفعل بود معنايش اين است كه ذاتاا واجد كمال است.

 نقض دوم بر اثبات ماده

 متن

 ّية هناك.ال يقال: الحجة منقوضة بالنفس االنسانّية ... خواّص الماّدة الجسمان

 ترجمه

 گردد. واند كه استدالل مذكور )براى اثبات هيوال( از جهت ديگرى به نفس انسانى نقض مىگفته

كه نفس انسانى در مرتبه عقل، ماده براى معقوالت  -اندو صحيح هم گفته -اندآن اين كه حكما گفته

گردد )خالصه، نفس هم مىمجرد است و نفس هر وقت كه معقولى را تعقل نمايد عين همان معقول 

 صورت است و بالفعل و هم ماده است و بالقوه(.

شود كه خروج نفس مجرد از قّوه به فعل به سبب اين نقض، مردود است؛ زيرا در پاسخ گفته مى

اتحادش با علمى پس از علمى از باب حركت معروف نيست كه عبارت است از كمال اول براى چيزى 

 بود.آن جهت كه بالقوه هست. وگرنه مستلزم قوه و استعداد و تغير و زمان مى كه وجود بالقوه دارد از

 باشد و عارى از قّوه هست منافات دارد.و اينها همه با تجردى كه فعليت تامه مى

بلكه مراد از اين كه نفس، ماّده صور معقوله است اشتداد وجودى نفس مجرد است، بدون تغّير و 

بب اتحاد نفس با مرتبه عقلى )صور علمى( كه فوق مرتبه وجودى نفس است زمان. و اين اشتداد به س

كند حاصل باشد. اين اتحاد به واسطه اضافه و نسبتى كه نفس با مرتبه عاليه )عقل فّعال( پيدا مىمى

 باشد.شود و اين نسبت، شرط در افاضه مرتبه عالى )عقل فعال( كه فوق صور عقلى است مىمى

ن نفس براى صور مجرده معقوله )از جهت ماهيت نوعى( غير از ماده به معناى خالصه، ماده بود

كند كه خواص ماده مصطلح در عالم اجسام است. و اين نكته تو را به اين مطلب راهنمايى مى

 جسمانى در باب نفس وجود ندارد.

 شرح
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 حاصل اشكال اين است كه نفس انسانى در عين حال كه صورت براى انسان

ء كند نيز هست. پس شىشود به نوبه خود ماده براى صور علمى كه آنها را ادراك مىمى محسوب

واحد هم صورت هست و وجود بالفعل دارد و هم ماده هست و وجود بالقوه. حال كه چنين است چه 

مانعى وجود دارد كه جسم هم چنين باشد؛ اتصال جوهرى در جسم در عين حال كه فعليت دارد و 

 شود قوه قبول براى صور نوعيه نيز باشد.جسم محسوب مى صورت براى

گويند نفس، دهند قياس نفس با جسم در اين خصوص قياس مع الفارق است؛ زيرا وقتى مىجواب مى

شود مراد از كلمه ماده معناى خاصى است غير از آن معناى ماده براى صور علمى محسوب مى

رسد. حركت آن كند و به فعليت مىه از قوه، حركت مىمصطلح در عالم اجسام. در عالم اجسام ماد

 واقع در ظرف زمان همراه با تغييرات جسمى و سبق استعداد است.

ولى هيچ يك از اينها در نفس معنا ندارد. نفس انسانى از آن جهت كه مجرد است واقع در ظرف زمان 

از ماده بودن نفس اين است كه  نيست و مسبوق به امكان استعدادى و تغييرات فيزيكى نيست. و مراد

كه شرح آن در بحث اتحاد عاقل و معقول  -كندنفس به سبب اتحادى كه با صور علمى پيدا مى

 كند.اشتداد وجودى پيدا مى -خواهد آمد

شود و اين اضافه و نسبت نفس با عقل فعال اين اتحاد به سبب اضافه نفس به عقل فّعال حاصل مى

شود عقل فعالى كه مرتبه وجودى او فوق صور عقلى است و بر نفس مى شرط در افاضه عقل فعال

باشد پس مرتبه عقل فعال فوق صور عقلى و مرتبه صور عقلى فوق مرتبه آن صور عقلى فوق نفس مى

كه مرتبه صور عقلى فوق نفس است بدان جهت است كه نفس گرچه ذاتاا مجرد باشد. اما ايننفس مى

باشند و شأنى ت زيرا متكفل تدبير بدن است اما صور عقلى مجرد محض مىاست اما فعالا مادى اس

كه عقل فعال برتر از مرتبه صور عقلى است اين بدان جهت است كه صور برتر از نفس دارند و اما اين

زند و عقل فعال مفيض اين فيض است پس مرتبه او برتر از صور عقلى فيضى است كه از عقل سرمى

 عقلى است.

گردد. ارت ديگر تا نفس اتصال به عقل فعال پيدا نكند هيچ صورت علمى بر نفس افاضه نمىبه عب

باشد كه فوق صور عقلى است. پس افاضه صور علمى بر نفس مشروط به اضافه نفس به عقل فعال مى

شود و شود فراتر از قبل مىنفس بر اثر اتحاد با صور علمى كه يكى پس از ديگرى برايش حاصل مى

يابد. بديهى است كه آثار ماده مانند حجم، وزن، ُبعد و اعراض مقارن هرگز براى تداد وجودى مىاش

 نفس وجود نداشته و ندارد. پس ماده بودن نفس به معناى ديگرى است كه بيان آن گذشت.

الزم به ذكر است كه مقصود فالسفه از عالم عقول و از جمله عقل فعال، عالم فرشتگان و مجردات 

باشد. در عقل فعال، صور علمى تمام حقايق عاَلم، موجود است و به سبب آن، صور علمى بر نفس مى

 شود.افاضه مى

 نقض سوم بر اثبات ماده
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 متن

 ال يقال: الحجة منقوضة بنفس الماّدة ... لها ااّل فعلّية أّنها قّوة األشياء.

 ترجمه

شود به نفس ماده؛ زيرا ماده فى نفسه ( نقض مىاشكال نشود كه استدالل مذكور )در باب اثبات هيوال

جوهرى است كه موجود بالفعل است در عين حال كه قوه قبول اشياء نيز هست. )بر اساس استدالل 

آيد كه ماده نيز به نوبه خود داند( الزم مىمذكور كه اجتماع قّوه و فعل را در اتصال جوهرى جايز نمى

ليت آن گردد و يك ماده كه مالك قّوه بودن آن باشد. و همين مركب باشد از يك صورت كه مالك فع

نمايد. )و چون يابد تا آن كه تسلسل رخ مىگوييم. و مطلب ادامه مىمطلب را درباره ماده ماده نيز مى

گردد كه اشتمال برقّوه و فعل مستلزم ترّكب در تسلسل محال و باطل است( از اين جا روشن مى

 تواند جامع قوه و فعل باشد(.بسيط به مالك بساطت خود مىجسم نيست )يعنى جسم 

 -چنان كه شيخ الرئيس نيز همين پاسخ را داده -شوداين نقض، وارد نيست؛ زيرادر پاسخ گفته مى

 كه ماده هم متضمن قّوه است و هم فعل، لكن قّوه آن عين فعليت آن است و فعليت آن عين قّوه آن.

 اء است و فعليتى براى آن نيست، مگر فعليت قّوه اشياء بودن.پس ماده ذاتاا محض قّوه اشي

 شرح

گردد درباره خود ماده حاصل اشكال اين است كه اگر حيث قّوه و فعل در اتصال جوهرى جمع نمى

جهت كه قبول صور نوعيه گوييد؟ ماده از آن جهت كه جوهر است وجود بالفعل دارد و از آنچه مى

ردد. پس هم موجود بالفعل است هم بالقوه. به ناچار شما بايد َمفّرى پيدا گكند قّوه محسوب مىمى

كرده بگوييد فعليت ماده به مالك صورتى است كه ماده دارد و قّوه بودن آن به مالك ماده ديگرى 

آيد. و هكذا مطلب است كه در آن موجود است. در مرحله بعد همين اشكال در ماده ماده هم مى

رسد بايد دست ند تا به تسلسل محال برسد. به ناچار از اين جواب كه به تسلسل مىكادامه پيدا مى

تواند جمع بشود و برداريد و به ادعاى ما تن دهيد كه بر اساس آن حيثيت قّوه و فعل در يك جا مى

 منعى در اجتماعشان نيست.

دهد هم مالك قّوه پس بايد بگوييد كه اتصال جوهرى در جسم هم مالك فعليت جسم را تشكيل مى

 بودن آن را و نياز به جوهر ديگرى به نام هيوال كه مالك قّوه بودن جسم را تشكيل دهد نداريم.

دهند كه قّوه و فعل در باب هيوال به يك معنا است. هيوال مؤلف حكيم رحمه الله اين گونه پاسخ مى

. پس اين دو، دو حيث متغاير در قّوه بودن خود بالفعل است و فعليت آن همان قّوه بودن آن است

شود دو حيث قّوه و فعل در نفس هيوال چگونه توجيه نيستند تا نقض فوق مطرح گردد و گفته

 شود؟مى

 نقض چهارم

 متن
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 اليقال: الحجة منقوضة بالعقل ... فالعقل يفعل بعين ما يقبل وينفعل به.

 ترجمه

گردد؛ زيرا عقل در مادون خود عقل، نقض مىاشكال نشود كه استدالل مذكور )در اثبات هيوال( به 

پذيرد. پس در او دو جهت فعل و انفعال وجود دارد. و بر گذارد و از ما فوق خود تأثير مىتأثير مى

آيد كه آن مركب از ماده و صورت باشد تا فعل را با صورت و انفعال را با اساس استدالل شما الزم مى

 ماده انجام دهد.

گوييم انفعال و قبول در باب عقل غير از انفعال و قبولى د است؛ زيرا در پاسخ مىاين نقض هم مردو

رود. انفعال عقل و قبول وجود از مافوق خود چيزى نيست است كه در باب اجسام از آن سخن مى

شود بدون سبق قّوه و استعدادى كه موضوعش را به فعليت مگر صرف وجودى كه بر او افاضه مى

كند كه او قابل وجود و عدم هست. آن گاه نديشه ما براى عقل ماهيتى را اعتبار مىنزديك سازد. ا

 نمايد.تلبس او را به وجود به عنوان قبول وانفعال تلقى مى

گردد آن قبول لذا كلمه قبول هم چون كلمه انفعال مشترك ميان دو معناست. آنچه موجب تركب مى

ول به معناى فيضان وجود. پس فاعليت عقل به عين قابليت به معناى استعداد و قّوه سابق است نه قب

 و انفعال اوست.

 شرح

تواند گواه وجود دو جوهر در جسم حاصل نقض آخر اين است كه مغايرت دو حيث قّوه و فعل نمى

 ء واحد امر معقولى است.باشد و امكان جمع اين دو حيث در شى

پذيرد و در اى كه دارد انفعال مىخود به سبب قوههمان طور كه در سلسله عقول هر عقلى از مافوق 

گذارد. اجتماع حيث فعل و قبول در عقول شهادت مادون خود به سبب فعليتى كه دارد تأثير مى

كنيم كه اتصال جوهرى در جسم هم دهد كه امكان آن در موارد ديگر هم وجود دارد. لذا ادعا مىمى

 يگر به جوهر مستقلى جهت قبول به نام هيوال نياز نيست.صورت براى جسم است و هم قوه قبول. و د

 فرمايد كه اصطالح فعل و انفعال در باب اجسام مادى معنايى دارددر پاسخ مى

غير از معنايى كه در باب مجردات و عقول براى اين اصطالح است. فعل در باب عقول يعنى افاضه 

انفعال هر دو عبارتند از يك چيز كه همان  اصل وجود و انفعال يعنى قبول همان وجود. پس فعل و

تواند متلبس است. هر عقل فوقانى به ماهيت عقل تحتانى كه مىاصل وجود اعطا شده و ستانده شده

اى نمايد، بدون آن كه عقل تحتانى در اخذ وجود، استعداد وقوهبه وجود يا عدم شود اعطاى وجود مى

 از قبل داشته باشد.

ستاند و به عبارت ديگر ماهيت او كه در حد استواى ل فوقانى اين وجود را مىو عقل تحتانى از عق

 گردد.وجود و عدم هست به وجود متلبس مى
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طور تواند فاعل باشد، همانهاى مادى كه فاعل بدون سبق قوه و استعداد نمىبر خالف فعل و انفعال

 تواند فعل را بپذيرد.كه قابل بدون سبق و استعداد نمى

رود كه نيازمند به سبق قوه و عل و قبول دو معنا دارد؛ يكى معنايى كه در ماديات به كار مىپس ف

 استعداد است. ديگرى در مجردات كه نيازمند سبق قوه و استعداد نيست.

 اكنون بحث ما در باب مغايرت حيث قوه و فعل در باب ماديات است نه مجردات.

گردد كه از كند كه متلبس به وجودى مىهيتى فرض مىدر باب مجردات عقل ما براى مجرد يك ما

آوريم و اين معنا غير از معنايى تعبير مى« به قبول»شود ما از اين تلبس به وجود فوق گرفته مى

جا معنا ندارد؛ از اين است كه در ماديات است. در حقيقت، قبول به معناى قوه و سبق استعداد در اين

ر گذارى و فعل در مادون به وسيله همان وجودى كه از مافوق گرفته تأثير ء مجرد در مقام تأثيرو شى

ء واحد است، يابد و چيزى كه انفعال توسط آن است شىگذارد. پس چيزى كه فعل بدو تحقق مىمى

 «.ماده»پذيرد و انفعال به تحقق مى« صورت»به خالف ماديات كه در آن فعل به 

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 كنند؟ بيان نماييد.لف ماده را در جسم چگونه اثبات مى. مؤ1

. چه مانعى وجود دارد كه ماقّوه قبول را به جاى استناد به ماده به همان اتصال جوهرى نسبت داده 2

 وجود ماده را منكر شويم؟

توان ماده را كه محض قبول و استعداد است جوهر . قبول و استعداد مفهوم عرضى است چگونه مى3

 نست.؟دا

رود پس جوهر قابل به نام ماده با . اين اشكال كه استعداد و قّوه با حصول مستعدله از بين مى4

 گردد؟رود، چگونه دفع مىحصول مستعدله از بين مى

گردد و جواب از نقض . اثبات ماده به سبب مغايرت قوه با فعل چگونه به نفس انسانى نقض مى5

 چيست؟

 گردد؟ جواب از نقض را بيان نماييد.سبب عقل نقض مى. اثبات ماده چگونه به 6

في أّن الماّدة ال تفارق الجسمّية والجسمّيةال تفارق الماّدة أي أّن كّل واحدة منهما ال الفصل السادس

 تفارق صاحبتها

 

 دليل اول بر عدم انفكاك ماده از صورت

 متن

 «.صورةا» حّصله، وهو المسّمىعن الصورة ... فتحّصل بت أّما أّن الماّدة ال تتعّرى

 ترجمه
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ماده خالى از صورت جسميه نيست زيرا ماده در ذات و جوهره خود قّوه اشياء هست نصيبى از فعليت 

فعليتى. و بديهى است كه وجود مالزم فعليت است، فعليتى كه مقابل برايش نيست، مگر فعليت بى

 قّوه است.

ود فعلى است كه در مقام وجود به آن تحصل بخشد و با پس ماده در موجوديت خود محتاج به موج

 آن متحد شود و به تحصل آن تحصل يابد. و آن همان صورت است.

 شرح

در فصل چهارِم اين مرحله درباره جسم صحبت شد و گفته شد كه آن مركب از ماده و صورت است. 

اما در اين فصل سخن در اين وگو به ميان آمد. در فصل پنجم درباره اثبات ماده و ماهيت آن گفت

 ديگر انفكاك و جدايى ندارند.است كه ماده و صورت از يك

رسانند. فرمايند: دليل اول را با يك صغرى و كبرى به انجام مىمؤلف دو دليل بر مطلب اقامه مى

صغرى عبارت است از اين كه ماده قّوه محض است و فعليت آن فقط در قّوه محض بودن است و 

 يگرى ندارد.فعليت د

كبراى دليل عبارت از اين است كه هر چه موجود شود مالزم با فعليت است؛ زيرا هر موجود از يك 

 واقعيت معينى برخوردار هست و ما موجودى كه از هر واقعيت و فعليتى تهى باشد نداريم.

تواند هايى نمىگيريم كه ماده اگر بخواهد موجود باشد به دليل آن كه قّوه محض است به تننتيجه مى

موجود شود، بلكه به چيزى نيازمند است كه به آن فعليت و تحصل ببخشد و آن را موجود كند. و آن 

خواه آن صورت جسميه باشد كه اولين صورت عارض بر ماده است يا «. صورت»چيزى نيست جز 

 شوند.مىهاى طبيعى و نباتى و حيوانى و انسانى كه پس از صورت جسميه بر ماده عارض صورت

 دليل دوم

 متن

 وأيضاا لو ُوجَدْت الماّدة مجّردة ... في ذاٍت واحدٍة، وهو محاٌل.

 ترجمه

است، در حالى كه او و نيز اگر ماده، مجرد از صورت يافت شود به تحقيق در وجود خود فعليت داشته

 محال است. باشد كهمحض قّوه اشياء بودن است. و اين اجتماع متنافيين در ذات واحده مى

 شرح

اين دليل نيز برگرفته از صغرى و كبراى دليل سابق است. گفتيم ماده قوه محض است. از سوى ديگر 

اگر به تنهايى بتواند موجود شود اين بدين معناست كه در وجود يافتن فعليت دارد؛ يعنى قّوه محض 

ماده بودن، قّوه محض است و به نيست؟ و اين اجتماع دو امر متنافى در ذات واحد است؛ زيرا به حكم 

 حكم موجود بودن، امر

 باشد و اجتماع قّوه و فعل در ذات ماده، اجتماع دو امر متنافى است، كه محال است.بالفعلى مى
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 صورت، شريك در عليت ماده است

 متن

 ثّم إّن الماّدة لّما كانت متقّومة ... فالصورة شريكُة العّلة للماّدة.

 ترجمه

اده از نظر وجود متقّوم به وجود صورت است پس براى صورت نسبت به ماده جهت فاعليت چون كه م

است. ااّل اين كه فاعليت آن به دليل تبدل صور بر او تام نيست و براى معلول واحد بيش از يك علت 

 باشد.نمى

ه ماده است. و شود كه ماده فاعلى دارد برتر از ماده و ماديات، كه او به وجود آورندپس معلوم مى

كند ماده را به سبب اتحاد صورتى پس از صورتى با او. پس صورت در عليت ماده اوست كه حفظ مى

 شريك است.

 شرح

همان كس كه خالق ماده است حافظ او هم هست. و او از سنخ ماده و ماديات نيست بلكه وجودى 

باشند. لكن فاعل ماده به رده او مىبرتر و اقوا از ماده دارد كه همان ذات اقدس الهى يا ايادى مج

كند؛ زيرا امكان تنهايى فاعل و حافظ ماده نيست، بلكه با استمداد از صورت جسميه چنين كارى مى

 تحقق ماده كه قّوه محض هست بدون صورت وجود ندارد.

يابد و بدو شود و ماده به وجود صورت جسميه تقوم مىپس، صورت جسميه در فاعليت شريك مى

شود. البته فاعل واقعى خداست و معلول واحدى چون ماده به بيش از يك علت احتياج ود مىموج

 ندارد.

 لكن اين جا اين سؤال وجود دارد كه مؤلف بر تام نبودن فاعليِت صورت، در

استدالل كرده به تبدل صورت بر ماده. مقصود از  «غير اّنها ليسْت تامة الفاعلية لتبّدل الصَور» عبارت

تواند درست باشد؛ زيرا تبدل آنها دليل دل ُصَور چيست؟ اگر مراد، صورت هاى نوعيه هستند نمىتب

شود. مضافاا بر اين كه تبدل صور نوعيه دليل بر تام نبودن فاعليت صورت بر تبدل صورت جسميه نمى

 گردد. و اگر مراد از ُصَور، صورت جسميه است چرا آن را به لفظ جمع آورد.جسميه نمى

در پاسخ بايد بگوييم همان طور كه در پايان فصل هفتم خواهد آمد ُصَور نوعيه با صورت جسميه 

شود. پس صورت جسميه هم به متحد هستند و صورت جسميه با نو شدن هر صورت نوعيه نو مى

باشد. لذا مؤلف به لفظ جمع تعبير آوردند. پس مراد از تبدل صور، صور تعدد صور نوعيه متعدد مى

باشد. و استدالل مؤلف بر تام نبودن فاعليت صور جسميه ميه كه متحد با صور نوعيه هستند مىجس

 به تبدل صور نوعيه صحيح است.

نتيجه اين كه هيوال كه معلول واحد است علت واحد دارد كه ذات مجرد باشد. و صورت جسميه به 

متعدد جسميه به عنوان علت  تواند نقش كمى داشته باشد؛ و گرنه صورعنوان شريك در عليت مى
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توانند يك معلول به نام هيوال داشته باشند. زيرا براى يك معلول بيش از يك علت هاى متعدد نمى

 وجود ندارد پس در حقيقت صورت جسميه شرط فاعليت فاعل است نه فاعل واقعى.

 اشكال بر فاعليت صورت براى ماده

 متن

 ٌة ... معلوالا لألضعف وجوداا، وهو محاٌل.واحد -على ما قالوا -اليقال: الماّدة

 ترجمه

واحد بالعموم هست و « صورٌت ما»اند واحد بالعدد است و اند كه ماده چنان كه گفتهاشكال كرده

واحد بالعدد از نظر وجود اقوا از واحد بالعموم هست. پس الزمه عليت صورت براى ماده آن است كه 

 تر است. و اين محال است.ول چيزى باشد كه از نظر وجود ضعيفتر است معلآنچه از نظر وجود قوى

 شرح

هاى مختلف نيستند كه در ضمن اجسام مختلف هستند؛ مقصود از ماده كه واحد بالعدد است ماده

زيرا بالبداهه آنها از نظر عدد متكثر هستند. بلكه مراد، حقيقت ماده است كه جوهر واحدى است در 

مصطلح از واحد بالعدد نزد حكما عبارت است از واحد بالشخص يعنى واحدى  مقابل طبايع گوناگون.

ء مانند ماده )كه صرف القوه( الشىكه تشخص واحدى دارد نه واحدى كه مبدأ اعداد است زيرا صرف

دهد. اين گواه بر عدم رضايت كه مؤلف اين مطلب را به قوم نسبت مىاست تعدد و تكرار ندارد اما اين

آيد كه با صرف ن مطلب است زيرا ماده محض القوه است و وحدت نوعى فعليت به شمار مىاو از اي

 قّوه بودن سازگار نيست.

كه واحد « صورٌت ما»تواند معلول خواهيم بگوييم طبيعت ماده چون واحد بالعدد است نمىحال مى

تر تواند از معلول ضعيفىبالعموم است باشد؛ زيرا واحد بالعدد اقوا از واحد بالعموم است و علت نم

 باشد.

تر از واحد بالعدد است بدان جهت است كه واحد بالعموم آميخته با كه واحد بالعموم ضعيفاما اين

 كثرات است، به خالف واحد بالعدد كه تعين و تشخص دارد و در وحدت صراحت بيشترى دارد.

وت در هر يك از اين دو به ديگرى سرايت ديگرند، ضعف و قما قبالا گفتيم وجود و وحدت داير مدار يك

كند؛ وقتى وحدت در واحد بالعموم ضعيف بود، طبيعتاا وجود آن هم اضعف از وجود ماده كه داراى مى

 وحدت عددى است خواهد بود، در حالى كه علت بايد از نظر وجود اقوا از معلول باشد.

 جواب از اشكال

 متن

 ... كثرة هذه الصور المتعاقبة على الماّدة. فإّنه يقال: إّن الماّدة وإن كانت

 ترجمه
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شود كه ماده گرچه واحد بالعدد است لكن وحدت آن وحدت مبهم و ضعيفى است در پاسخ گفته مى

 -كه شريِك علت مجرد است -باشد. ولى وحدت صورتچون كه وجود آن مبهم هست و محض قّوه مى

مثال « به صورٌت ما»راين مثال ابقاء مفارق و حفظ ماده شود به وحدت آن امر مجرد. بنابپشتيبانى مى

شود و پس از اين در مباحث حركت جوهرى هاى متوالى حفظ مىسقفى است كه با نصب پايه

 حقيقت حال درباره كثرت اين صور متعاقب بر ماده بيان خواهد شد؛ إن شاء الّله.

 شرح

ه گرچه وحدت ماده وحدت عددى است، لكن از فرمايد: جواب اول اين كمؤلف در پاسخ سه جواب مى

هاى قوى نيست؛ زيرا وحدت او مبهم است. چرا وحدت آن مبهم است؛ زيرا وجود آن سنخ وحدت

كند، چون همان فعليت است و ضعف در وجود به ضعف در وحدت آن سرايت مىوجود مبهم و بى

 ديگرند.يكاز نظر شدت و ضعف داير مدار « وحدت»و « وجود»طور كه گفتيم 

گرچه بالعموم است لكن چون از وحدت مفارقى كه به وجود آورنده اوست « صورت ما»ثانياا وحدت 

 تواند شريك علت براى ماده قرار گيرد.گيرد از قّوت برخوردار است. بدين سبب مىكمك مى

ض است. اما كه در مباحث حركت جوهرى خواهد آمد، تعدد ُصَور متبدله نوعيه حسب الفرثالثاا چنان

به حسب واقع چنين نيستند؛ زيرا صور متبدله، وجود واحد سيال دارند. و عقل پس از فرض 

 كند.انقسامات، از وجود واحد تعدد را انتزاع مى

كنيم كه فى المثل در سير حركت انسان از نطفه به علقه ومضغه و جنين تا انسان كامل مالحظه مى

ت، لكن عقل براى هر يك از اين مراتب حركت، اسمى جدا يك حقيقت واحد انسانى در حركت اس

 نمايد. از اين رو، جواهر عالم درجعل مى

باشد. اما به حسب واقع، يك حركت خود واحد بالعدد هستند و تبدل صور به حسب فرض ما مى

واحد بالعدد « صورت ما»نمايد. پس در حقيقت حقيقت واحد است كه در منازل مختلف سير مى

 يرا يك صورت است نه واحد بالعموم.است ز

 نتيجه

 متن

 وقد تبّين بما تقّدم أّن كّل فعلّية ... كانت الماّدة متقّدمة عليها زماناا.

 ترجمه

شود به سبب فعليت است كه هر فعليت و تحصلى كه عارض بر ماده مىاز آنچه گذشت آشكار شده

ست. و )نيز آشكار گشت كه( صورت شريك باشد؛ چون كه تحصل ماده به تحصل صورت اصورت مى

باشد. و )نيز( صورت متقدم بر ماده است وجوداا، گرچه ماده متقدم بر صورت است العلة براى ماده مى

 زماناا.

 شرح
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يابد از ناحيه صورت گردد. اول اين كه هر فعليتى كه ماده مىاز مطالب گذشته سه مطلب روشن مى

ت است. دوم اين كه صورت در عليت ماده، شريك است. و سوم است؛ چون تحصل آن از تحصل صور

اين كه صورت بر ماده تقدم وجودى دارد؛ زيرا علت بايد بر معلول وجوداا مقدم باشد. گرچه از نظر 

 زمانى ماده بر صورت، تقدم دارد.

 .گوييم ماده بر صورت از نظر زمان مقدم است مقصود ما از ماده، ماده ثانيه استاين كه مى

شود و گاهى ماده ثانيه. ماده اولى در اين جا الزم به ذكر است كه از ماده گاهى ماده اولى قصد مى

باشد. حال اگر صورت جسم اى است كه قابل اولين صورت كه همان صورت جسميه است مىماده

كه ضميمه به ماده خود گشت و روى هم رفته براى صورت دوم ماده گشتند ما به آن ماده و صورت 

گوييم. و اگر صورت نباتى با ماده خود روى هم رفته براى اند ماده ثانيه مىماده براى صورت دوم شده

 صورت بعدى كه

گوييم. و هم چنين تا آخر فى المثل صورت حيوانى است ماده گشتند ما به آن ماده هم ماده ثانيه مى

هاى بعدى ه ماده جديد براى صورتهاى قبلى كه پديد آورندها به مادهما با ضميمه شدن صورت

 گوييم.هستند ماده ثانيه مى

شود كه در ماده ثانيه، ماده زماناا مقدم است بر صورت. فى المثل صورت جسم طبيعى و مالحظه مى

آيد. شوند زماناا مقدم بر صورت نباتى هستند كه بعد مىماده او كه با هم ماده براى صورت نباتى مى

 هاى بعدى.وصورتها وهكذا در ماده

جارى نيست،  تقدم زمانى ماده نسبت به نخستين صورت كه همان صورت جسميه باشد در ماده اولى

تواند موجود شود تا زماناا موجوديتش قبل از بدون صورت اولى به تنهايى نمى چون ماده اولى

آيند تقدم يه مىهايى كه پس از صورت جسمنسبت به صورت موجوديت صورت باشد. لكن ماده اولى

 نمايند تقدم زمانى دارد.طور كه ماده ثانيه بر صورى كه بر او ورود پيدا مىزمانى دارد همان

 صورت جسميه نيز خالى از ماده نيست

 متن

 ... فال جسَم إاّلفي ماّدة. وأّما أّن الصورة الجسمّية ال تتعّرى

 ترجمه

بدان جهت است كه جسم هر جا كه باشد از عوارض  و اما اين كه صورت جسميه خالى از ماده نيست،

مانند اقسام حركات، كم، كيف، اين، وضع و غير اينها  -شونداى كه بر آن پى در پى وارد مىمفارقه

اى كه تعاقب بر جسم پيدا خالى نيست. و هم چنين است )يعنى خالى از ماده نيست( صور نوعيه

 ر امكان و استعداد سابقى است كه جز ماده حاملى ندارند.كنند. در حالى كه همه اينها متوقف بمى

 پس جسم، وجود ندارد مگر در ضمن ماده.

 شرح
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 شود، صورت جسميه نيزهمان طور كه ماده بدون صورت جسميه يافت نمى

كنند. يكى اين كه جسم هر شود. مؤلف رحمه الله دو دليل بر مطلب اقامه مىبدون ماده يافت نمى

هاى ارادى و غير نمايند، مانند حركته باشد، خالى از عوارض مفارقى كه بر او ورود مىچه و هر جا ك

هاى محسوس و غير محسوس، نيست. هاى متّصل و منفصل و كيفارادى و ساير اقسام حركت و كم

 همان گونه كه هر جسمى همراه با نوعّيت خاصى چون شجريت يا حجربت يا فرسّيت و غير اينهاست.

شوند. و حامل امكان و استعداد چيزى جز ماده ها بدون امكان و استعداد قبلى يافت نمىهمه اين

نيست. پس صورت جسمّيه و صور نوعيه و عوارض مفارقه به دليل فوق و به دليلى كه ذيال بدان اشاره 

 شود ناگزير قرين ماده خواهد بود.مى

 دليل دوم بر عدم انفكاك صورت جسميه از ماده

 متن

 يضاا الجسم بما أّنه جوهر قابٌل ... االفتقار وهو الحلول في كّل جسم.وا

 ترجمه

باشد؛ گرچه تحت و نيز جسم از آن جهت كه جوهرى است قابل ابعاد ثالثه طبيعت نوعى واحد مى

اند، و مانند مفهوم جوهر نيست كه حالتى جز ماهيت جنسى ندارد و حكمى به آن انواعى قرار گرفته

 نواع مادون ندارد.جز حكم ا

نياز از آن است يا باشد، به طبيعت و ذات خود يا غنى از ماده و بىحال كه جسم، طبيعت نوعى مى

باشد. اگر ذاتاا غنى از ماده بود محال است كه در آن حلول نمايد؛ چون حلول اين كه محتاج به آن مى

نياز اند، پس جسم بىدر ماده حلول نمودهيابيم كه عين فقر و نياز است. لكن ما بعضى از اجسام را مى

 از ماده نيست.

 گردد.است درمورد هر جسم ثابت مىواگر ذاتاا محتاج به ماده هست افتقار كه همان حلول

 شرح

طبيعت و نوع واحدى است كه  -صورت جسميه كه عبارت است از جوهرى كه قابل ابعاد ثالثه باشد

نند نوع نباتى يا حيوانى يا انسانى كه اينها همه و همه تحت انواع مختلفى تحت آن قرار دارند ما

باشند و حكم صورت جسميه كه نوع مستقلى صورت جسميه قرار دارند و هر كدام نوعى از جسم مى

باشد زيرا مفهوم جوهر حكم مستقلى جسم هست نمىاست مانند حكم مفهوم جوهر كه جنس براى

گوييم كه حلول زير پوشش جوهر قرار دارد با توضيح فوق مى ندارد بلكه در حكم تابع نوعى است كه

باشد. حال سؤال اين است كه آيا صورت ذاتاا صورت جسميه در ماده مساوى با نياز آن به ماده مى

نياز هست پس چرا بعضى از اجسام مانند صورت شجريت، حجريت نياز از ماده هست يا نه. اگر بىبى

حكم االمثال فيما يجوز  نياز باشند چوناند. پس در همه جا نبايد بىهو فرسيت در ماده حلول نمود

اند و محتاج به ماده هستند پس . به عبارت ديگر اين افراد در ماده حلول نمودهوفيما اليجوز سواء
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افراد مادى ديگر نيز بايستى چنين باشند. زيرا جسم داراى طبيعت تام واحدى است كه همه جا 

 ى است.داراى حكم واحد

نياز گردد كه جسم هرگز از حلول در ماده بىو اگر صورت ذاتاا محتاج به ماده است، ادعا ثابت مى

 نيست و از آن انفكاك ندارد. در اين صورت نياز به تطويل سخن نيست.

 اشكال

 متن

 اليقال ِلَم اليجوز أن يكون غنّيا عنها ... األعراض المفارقة للطبائع النوعّية؟

 ترجمه

نياز از ماده باشد، لكن مقارنت بعض افراد با ماده اند كه چرا جايز نيست صورت در ذات خود بىگفته

 به سبب امر خارج از ذات آنها باشد، مانند عروض اعراض مفارق بر طبايع نوعى.

 شرح

ت حاصل اشكال اين است كه چه مانعى دارد كه نياز صورت به ماده را به مالكى بيرون از ذات صور

نياز باشد. همان طور كه سياهى و سفيدى عارض بر جدار نسبت دهيم و صورت ذاتاا از آن بى

 نياز از سفيدى يا سياهى است.شوند، و ذات جدار بىمى

 جواب از اشكال

 متن

 ألّنه يقال: مقارنة الجسم للماّدة ... وهو محال بالضرورة.

 ترجمه

به حلول آن صورت در  -همان طور كه قبالا اشاره شد -دهشود، مقارنت جسم با مادر پاسخ گفته مى

گردد. لذا معناى ماده است. و به عبارت ديگر وجود جسم با حلول در ماده از نوع وجود ناعتى مى

عروض افتقار براى جسم به سبب خارج از ذات پس از غناى ذاتى آن از ماده، اين است كه وجود آن 

 ود. و اين ضرورتاا محال است.پس از آن كه لنفسه بود، لغيره ش

 شرح

فرمايند: اين مقارنت يك كنند و مىابتدأ مؤلف رحمه الله مقارنت صورت جسميه با ماده را معنا مى

كند و معناى حلول، همراهى صرف نيست، بلكه مقارنتى است كه صورت جسميه در ماده حلول مى

رت جسميه است. به عبارت ديگر وجود نيازمندى حال به محل است و اين يك حالت ذاتى براى صو

 شود.آن براى ماده وجود لغيره مى

است در حالى كه ذاتاا بنابراين اگر ادعا شود كه صورت به سبب امر عرضى نياز به ماده پيدا كرده

 است، اين به اين معنا خواهد بود كه صورت جسميه وجودنياز بودهبى
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است. و اين محال است؛ زيرا اجتماع دو حيث ود لنفسه داشتهكه ذاتاا وجلغيره پيدا نموده، پس از آن

 باشد.متنافى در ذات واحد جايز نمى

گيرد اين است كه گوييم صورت جسميه نعت براى ماده قرار مىمقصود از نعت در اينجا كه مى

 كند. بديهى است اگر عدم، عدم عرضى باشد ناعت همصورت جسميه عدم جوهرى را از ماده طرد مى

َعَرضى خواهد بود اما اگر عدم، عدم جوهرى باشد ناعت هم جوهر خواهد بود از اين رو صورت 

فعليت، فعليت و كند و به ماده بىگيرد عدم جوهرى را از ماده طرد مىجسميه كه نعت ماده قرار مى

 كه صورت جسميه نعت َعَرضى براى محل خود يعنى ماده باشد.بخشد نه آنتحصل جوهرى مى

 وميت دليل مجرد نبودن صورت جسميهعم

 متن

 واعلم أّن المسألة وإن عِقَدْت في تجّرد ... أن تلحقها كماالٌت طارئٌة.

 ترجمه

بدان كه مسئله )عدم انفكاك صورت از ماده( گرچه در مورد )محال بودن( تجرد صورت جسميه منعقد 

كان لحوق كماالت عارضه را دارد گرديده است، لكن دليل در مورد هر صورتى از آن جهت كه ام

 جارى است.

 شرح

بحث ما و دو دليلى كه بر آن اقامه كرديم در خصوص عدم انفكاك صورت جسميه از ماده بود. اما 

داليل اقامه شده، در مورد عدم انفكاك صورت جسميه از ماده اختصاص به صورت جسميه ندارد بلكه 

 گردد.تى، حيوانى، انسانى جارى مىدر مورد هر صورتى مانند صورت معدنى، نبا

هاى فوق وقتى در معرض ورود هر يك از كماالت عارض مانند به مقتضاى دليل اول هر يك از صورت

گيرند بايد از پيش امكان هاى مختلف و مقوله كم و كيف وأين، وضع و غير اينها قرار مىاقسام حركت

كان و استعداد، چيزى جز ماده نيست پس هر يك از و استعداد آن كماالت را داشته باشند. و حامل ام

هاى فوق به ماده نيازمندند؛ زيرا غير از ماده چيزى وجود ندارد كه بتواند حامل امكان كماالت صورت

 فوق باشد.

كند و نسبت بعض شود و رنگ ميوه آن تغيير مىفى المثل حجم و مقدار ساقه درخت بزرگ مى

باشد كه شود اين تغييرات همه و همه مسبوق به امكان آن مىمىاجزاء آن به بعض ديگر متحول 

گوييم بدون ماده امكان عروض كماالت الحق، نسبت به هيچ حامل آن امكان ماده است از اين رو مى

 صورتى وجود ندارد.

هاى فوق اگر ذاتاا مقتضى كمالى باشند اين اقتضا در تمام و به مقتضاى دليل دوم هر يك از صورت

يابد زيرا اگر ذات، اقتضاى كمالى را بنمايد امكان تخلف آن اد و آحاد آن صورت نوعى جريان مىافر
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در بعض افراد وجود ندارد و تمام آحاد نوع به آن كمال متصف خواهند بود و اگر ذات اقتضاى آن 

 باشد تمام آحاد نوح چنين خواهند بود.كمال را نداشته

كند كه او ناطق باشد اين كمال به حكم اقتضاى ذاتى در قتضا مىفى المثل اگر صورت نوعى انسان ا

تمام افراد وجود خواهد داشت و امكان اين كه بعضى افراد چنين باشند و بعض ديگر چنين نباشد 

 وجود نخواهد داشت.

هاى نوعيه ديگر بنابراين وقتى صورت جسميه كه يك نوع تام واحدى است محتاج به ماده باشد صورت

هاى نوعيه ديگر مانند صورت نباتى و حيوانى و انسانى نيز حتاج به ماده خواهند بود؛ زيرا صورتنيز م

كنند و قرين آن هستند و اين گواه است كه آن صور از ماده بى نياز نيستند كه اگر در ماده حلول مى

است و اين اقتضا نياز بودند محال بود كه در ماده حلول كنند اقتضاى ذاتى صورت، حلول در ماده بى

 در تمام صور اعم از جسميه و نوعيه جارى است.

 صورت جسميه در عالم ماده جدا از ماده نيست

 متن

 وسيأتي في بحث الحركة الجوهرّية ... دون ما إذا تّمت الحركة وبلغت الغاية.

 ترجمه

يى كه به كند، تا جاو در بحث حركت جوهرى خواهدآمد كه جوهر مادى در صور خود حركت مى

اى با آن نيست. و اين باُلبس بعد از ُلبس نه خلع بعد از ُلبس صورت فعليت محضى برسد كه هيچ قّوه

 گيرد.مى

باشد نه آن بر اساس اين مطلب مسئله استحاله تجرد صورت مادى از ماده، مقيد به عالم حركت مى

 جا كه حركت تمام شود و متحرك به مقصد نهايى برسد.

 شرح

محال است كه صورت جسميه بدون ماده يافت شود و بر اين مطلب دو دليل اقامه كرديم. گفتيم 

گوييم اين استحاله انفكاك، مربوط به عالم ماده است. اما پس از آن كه صورت جوهرى، عالم اكنون مى

كند و به فعليت ماده را ترك گفت و از حركت ايستاد در آن جا صورت جسميه از ماده مفارقت مى

 رسد.حض مىم

كند، حركت جوهرى حركت واحد سيالى بر اساس براهينى كه صدر المتألهين رحمه الله اقامه مى

 است كه هر صورت َبعدى پوشش جديدى بر روى پوشش قبلى است.

تر به حركت انسان در ضمن نطفه، و علقه و مضغه تا جنين مثال زده بوديم. در اين مثال هر يك پيش

جديدى بر روى لباس قبلى است، نه آن كه لباس قبلى خلع گردد تا لباس بعدى از اين صور، لباس 

 جايگزين آن گردد. جواهر عالم مادى همه بدين شكل محكوم به حركت هستند.

 بنابراين، مسئله محال بودن انفكاك صورت از ماده مربوط به عالم حركت و مقيد
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به هنگام وصول به كمال عالى ماده را رها  باشد. به عبارت ديگر، صورت جسميه جوهرىبه حركت مى

 يابد.كند و فعليت محض مىمى

 عدم دخول ماده در تعريف جسم

 متن

 ويتأّيد ذلك بما ذكره الشيخ وصدر المتألهين ... بالبرهان، وال برهان على ذاتّي.

 ترجمه

چون اده همكند. و آن سخن اين است كه مسخن شيخ و صدرالمتألهين مطلب فوق را تأييد مى

يعنى  -اجناس كه در تعريف انواع داخلند، در تعريف جسم داخل نيست. پس در ماهيت جسم

خبرى از ماده كه عبارت است از جوهرى كه قّوه اشياء هست،  -جوهرى كه قابل ابعاد ثالثه است

 نيست.

ن مأخوذ در لكن جسم مثالا مأخوذ در تعريف جسم نامى و جسم نامى مأخوذ در تعريف حيوان و حيوا

 تعريف انسان هست.

است كه اگر ماده داخل در ماهيت جسم باشد بايد اين نكته را صدرالمتألهين تبيين نموده، و گفته

ثبوتش براى جسم َبّين باشد، همان گونه كه خاصيت ذاتى چنين است، لكن ابتدا در ثبوت آن براى 

 دارد.يم، در حالى كه ذاتى برهان برنمىنمايكنيم و سپس با برهان آن را اثبات مىجسم ترديد مى

 شرح

 گفتيم كه جسم تا هنگامى كه در عالم ماده هست، محال است كه از ماده منفك شود.

گردد و اما بالفاصله پس از آن كه حركت جسم به مرتبه عالى و به منزل نهايى رسيد از ماده جدا مى

 دهد.به تنهايى به حيات تجردى خود ادامه مى

گيريم كه ماده حقيقتى جداى از صورت جسميه دارد و به حكم تقدير اين دو در عالم ماده مىنتيجه 

 شوند.ديگر جدا مىهمزيستى دارند اما وقتى صورت به مرتبه كمال نهايى رسيد، از يك

گويند: ماده داخل است. ايشان مىمؤيد اين مطلب سخنى است كه صدرالمتألهين درباره ماده فرموده

، يعنى در صورت جسميه، نيست، آن گونه كه اجناس داخل در انواع هستند؛ زيرا اگر ماده در جسم

بود و نياز به دليل و اثبات داخل در حقيقت جسميه بود، بايد ثبوتش براى صورت جسميه َبّين مى

داشت، در حالى كه ممكن است ما گاهى در ثبوت ماده براى صورت جسميه شك كنيم و سپس نمى

ن اثبات كنيم كه صورت جسميه در عالم ماده همراه ماده وجود دارد. در صورتى كه اگر ماده با برها

ذاتى صورت جسميه بود اثباتش احتياج به برهان نداشت، همان گونه كه وجود جسم به عنوان جنس 

در جسم نامى و جسم نامى به عنوان جنس در تعريف حيوان و حيوان به عنوان جنس در تعريف 

 ه برهان نياز ندارد.انسان ب

 باشد.بنابراين ماده بيرون از صورت جسميه هست و عدم انفكاك اين دو، مقيد به عالم حركت مى
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 دفع توّهم

 متن

 وال منافاة بين القول بخروجها عن ماهّية ... من لوازم وجوده ال جزء ماهّيته.

 ترجمه

 خارج است و بين اين كه« سميهصورت ج»منافاتى نيست بين اين كه بگوييم ماده از ماهيِت 

ديگر بر اساس لزوم اجتماع ما بالقوه و ما بالفعل متحدند؛ چون بگوييم، ماده و صورت جسميه با يك

 مقصود از اتحاد، اتحاد در مقام وجود است نه ماهيت.

خ و الزمه اين سخن آن است كه اگر بعض انواع مادى از ماده جدا شدند انقالبى به سبب تغيير حد ر

 است، و ماده از لوازم وجود جسم است نه جزء ماهيت آن.نداده

 شرح

كنند. آن توّهم عبارت است از اين كه اگر ماده مؤلف حكيم رحمه الله در اين جا توّهمى را دفع مى

همانند هر ما بالقوه و ما بالفعلى كه با هم  -بيرون از حقيقت صورت جسميه است، پس چگونه اين دو

 در وجود با هم متحد هستند. -ستى متحد باشنددر وجود باي

ديگر باشد. و اتحاد اين دو با يكفرمايند: خروج ماده از صورت در مرتبه ماهيت اين دو مىدر پاسخ مى

 باشد. پس منافاتى بين اين دو قول نيست.در مقام وجود مى

ه طور كلى صورت جسميه گيريم كه اگر بعض انواع مادى مانند انسان و باز مجموع سخن نتيجه مى

است، زيرا ماده من اول از ماده مجرد شد تغييرى در تعريف انسان و انقالبى در حقيقت او رخ نداده

 است تا با فقدان او انقالبى رخ دهد.االمر در تعريف صورت جسميه و حقيقت انسان داخل نبوده

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 كنند، تقرير كنيد.ارقت ماده از صورت اقامه مى. دو دليلى را كه مؤلف بر عدم مف1

 . چرا صورت به تنهايى علت تحصل هيوال نيست؟ علت ديگر چيست؟2

تواند علت تحصل هيوال كه باشد مىتر از هيوال مىكه واحد بالعموم، و ضعيف« صورٌة ما». چگونه 3

 واحد بالعدد است باشد؟

 ؟ دليل مؤلف را تقرير كنيد.كند. چرا صورت جسميه از ماده مفارقت نمى4

 . چرا ماده در تعريف جسم، داخل نيست؟5

 الصور الجوهرّية المنّوعة لجوهر الجسم المطلقفي إثبات الصور النوعّية وهيالفصل السابع

 

 هاى نوعىاثبات صورت

 متن

 إّنا نجد فى األجسام اختالفا من ... إاّلجوهر، فهي صور جوهرّية منّوعة.
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 ترجمه

در ميان اجسام از حيث صدق مفاهيمى كه بّينة الثبوت براى آنها و ممتنع االنفكاك از آنهاست، 

توانيم تصور كنيم جسمى را بدون آن كه آن را به عنوان مثال، يابيم، ما نمىاختالف )آشكارى( مى

مفاهيم گواه عنصر يا مركب معدنى يا درخت يا حيوان يا غير اينها بيابيم. معنون شدن جسم به اين 

 آن است كه مفاهيم مذكور از مقّومات و ذاتيات آن اجسام هستند.

باشند پس مقّوم جوهر ذات خود هستند. لذا از وچون كه هر يك از اين مفاهيم، اخص از جسم مى

 آيد.انضمام هر يك از آنها به جسم، نوعى از جسم پديد مى

ناگريز اينها صورت هاى جوهرى نوع ساز و از آن جا كه مقّوم جوهر، چيزى جز جوهر نيست، 

 باشند.مى

 شرح

اجسام از آن جهت كه جسم هستند همه با هم مشتركند. لكن ما ميان اجسام اختالف آشكارى 

شوند، اطالق اين بينيم كه به مالك آنها برخى انسان و برخى ديگر بقر يا فرس يا حجر و يا ... مىمى

ها در حالى كه قابل انفكاك و خلع نيستند، گواه آن است كه اين عناوين بر اجسام و ثبوت َبّين آن

باشند. يعنى انسانيت و فرسّيت و عناوين، ذاتى آن اجسام هستند. و به عبارت ديگر مقّوم آنها مى

 دانيم.حجريت ذاتى اجسامى هستند كه ما آنها را انسان و فرس و حجر مى

 -كه خود جوهرى از جواهر است -مقّوم جسمبديهى است از آن جهت كه اين مفاهيِم نوعى، 

باشند، بايد جوهر باشند؛ پس انسانيت و فرسيت و حجريت جوهرهايى هستند كه مقوم وجودات مى

باشند زيرا مقّوم جوهر چيزى جز جوهر نخواهد بود. اين جوهرى چون انسان و فرس و حجر مى

 شوند.مفاهيم جوهرى به نام صور نوعيه جوهرى ناميده مى

 اشكال بر لزوم مقّوم بودن جوهر براى جوهر

 متن

 ال يقال: ال نسّلم أّن الجوهر ال يقّومه ... إليهما إاّلهيئآت عَرضّية.

 ترجمه

اند كه قبول نداريم كه مقّوم جوهر، چيزى جز جوهر نيست؛ زيرا چيزهاى بسيارى يافت بعضى گفته

شود، سپس بعد از انضمام َعَرضى از اعراض به مىجوهر گفته« ما هو»شود كه در پاسخ از سؤال به مى

 يابد.تغيير مى« ما هو»آن، جواب سؤال به 

 مانند آهن كه جوهر است، و لكن وقتى با انضمام هيئت َعَرضى خاصى، از آن شمشير ساخته

 گردد، جواب آن غير از جواب از آن در حالى استاز آن سؤال مى« ما هو»شود و در اين هنگام به مى

 است.كه آهن بوده
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شود، پاسخ مىو يا مانند ِگل و سنگ در حالى كه دو جوهرند، اما زمانى كه ساختمانى از آنها ساخته

هاى عرضى به آنها ضميمه باشد، در حالى كه چيزى جز هيأتمى« خانه»از سؤال از آنها به ماهو 

 است.نشده

 شرح

بايد جوهر باشد، ولى ما اين را قبول نداريم؛ زيرا حاصل اشكال اين است كه شما گفتيد مقّوم جوهر 

را  «شمشير» كنيم كه در آن مقّوم جوهر، عَرضى از اعراض هست. فى المثلهايى را بيان مىمثال

كنيم كه نوعى از انواع جوهرى است. مقّوم شمشير بودن همان هيئت عرضى خاصى است مالحظه مى

 است.گرديدهضميمه  -كه خود جوهر است -كه به آهن

هاى عرضى ساختمان، يا فى المثل خشت و سنگ، كه دو جوهر هستند، اما با ضميمه شدن هيئت

ها عامل آيد. َبّنا با ايجاد نظم خاصى ميان آجرها و سنگپديد مى «خانه» نوع جوهرى ديگر به نام

چيزى بيش از يك دهد گردد آن نظمى كه بّنا به آجرها مىها مىپيدايش خانه يا ديگر ساختمان

 َعَرض نيست. پس عرض هم در تقويم جوهرى به نام شمشير ياخانه مؤثر است.

 تواند عرض باشد.بنابراين، الزم نيست كه حتماا، مقّوم جوهر، جوهر باشد؛ بلكه مى

 جواب از اشكال

 متن

 فأّنه يقال: فيه خلط بين االنواع الحقيقّية ... من أكثر من واحدة منها ماهّية.

 ترجمه

 شود: دربيان شما بين انواع حقيقى و مركبات اعتبارى خلط شده است. انواعدر پاسخ گفته مى

آيد حقيقى همان مركبات حقيقى هستند و از تركب آن، هويت واحدى وراى اجزاى خود به وجود مى

 هاى )نوعى(.و براى آن آثارى وراى آثار اجزاء هست، مانند عناصر و پديده

كبات اعتبارى )مركباتى هستند كه( از تركيب اجزاء، چيزى جز اجزاء و اثرى جز آثار اجزاء )و اما( مر

 آيد، مانند شمشير و خانه از امور صناعى و غير اينها.به وجود نمى

شود. و چيزى كه از يك جوهر و يك خالصه اين كه از مركبات اعتبارى چيزى وراى اجزاء حاصل نمى

نه عرض، ناگزير ماهيتى ندارد تا در جواب ما هو گفته شود. تمام سخن عرض باشد نه جوهر است و 

بدين جهت است كه مقوالت به تمام ذوات بسيط خود متباين هستند و از چندتاى آنها ماهيت به 

 آيد.وجود نمى

 شرح

هاى شما در مورد مقّوم شدن عرض براى جوهر، مانند سيف و بيت و حاصل جواب آن كه همه مثال

 ينها در قلمرو مركبات اعتباريه هستند، در حالى كه سخن ما در مورد مركبات حقيقى است.غير ا

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

361 

 

فرق مركبات اعتبارى و حقيقى اين است كه در مركبات اعتبارى ماهيت جديدى وراى ماهيت اجزاى 

 آيد.طور كه آثارى وراى آثار اجزاء پديد نمىآيد همانمركب به وجود نمى

اى كه آثارش با آثار اجزاى ساختمان فرق كند به وجود تمان پديدهفى المثل، در هيئت ساخ

افكنند افكند اجزاى آن هم به نسبت خود سايه مىاست، به همان نسبت كه يك سقف سايه مىنيامده

 و به همان ترتيب كه سقف ما را از سرما و طوفان حفظ

اختمان عبارت است از اثر اجزاى كنند. اثر مجموعه سكند، اجزاى آن هم به نسبت خود چنين مىمى

 خود ساختمان.

بنابراين در مركبات اعتبارى ماهيت جديدى كه آثار جديد داشته باشد، پديد نيامده تا گفته شود 

َعَرض، مقّوم ماهيت جوهرى آن است. بر خالف مركبات حقيقى كه در آنها ماهيت جديد و آثار نوى 

 آيد.وراى اجزاء پديد مى

است كه در يك مركب حقيقى كه جوهر باشد، مانند انسان كه مركب از حيوان و اكنون سخن اين 

ء واحد مندرج تحت دو مقوله واقع شود آيد كه شىناطق است اگر َعَرض مقّوم جوهر باشد الزم مى

تواند نقشى در تقويم جوهر ايفا كند، زيرا مقوالت با كه اين باطل است. َعَرض به عنوان مقّوم نمى

به طور كلى مباين هستند و هيچ سازش و تركيبى ميان آنها وجود ندارد. و اگر َعَرض مقّوم  ديگريك

ء واحد مانند انسان مندرج تحت دو مقوله يكى جوهر و ديگرى َعَرض آيد كه شىجوهر باشد الزم مى

 واقع شود. و اين باطل است.

 هاى نوعى و دفع آنبيان توّهم تعارض در باب صورت

 متن

 يقال: كون الصور النوعّية جواهر ينافي ... مقّومات لألنواع عارضٌة على الجنس.وال 

 ترجمه

كه فصول جواهر مندرج تحت جنس جوهر اند كه جوهر بودن صور نوعيه منافات دارد با اينگفته

 نيستند.

شد كه شود كه قبالا بحث از اين اشكال در مرحله ماهيت گذشت. در آنجا روشن در جواب گفته مى

 اين است كه جنس جوهر بر -كه همان صور نوعيه بشرط ال هستند -معناى جوهر بودن فصول

كند، صدق َعَرض عام بر عرض خاص. پس آن فصول مقّوم انواع، و عارض بر آن فصول صدق مى

 جنس هستند.

 شرح

ت كه مقّوم هاى نوعيه كه مقّوم انواع هستند مانند صورت انسانيت و فرسّيگفته بوديم كه صورت

شود بنابر گفته سابق شما كه فصول كه همان باشند. اكنون اشكال مىانسان و فرس هست، جوهر مى
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باشند. پس اين كه هاى نوعيه هستند مندرج تحت جوهر نيستند، طبعاا از سنخ جواهر نمىصورت

 نمايد.رض مىهاى نوعيه جوهر هستند با آنچه قبالا گفتيد كه نيستند متعاگوئيد صورتاآلن مى

ايم كه به طور حقيقى فصول كه پاسخ اين اشكال در مرحله پنجم اين كتاب گذشت. در آنجا گفته

شود از باب اطالق ذاتى، چون همان ُصَور نوعيه هستند. جوهر نيستند، و اگر بر آنها اطالق جوهر مى

باشد مانند اطالق امكان ىاطالق ناطق بر انسان نيست بلكه از باب اطالق عرض عام بر خاصه انسان م

 كه عرض عام هست بر ناطق كه خاصه انسان هست.

سازيم امكان را از حاق و صميم ناطق انتزاع و خارج مى« الناطق ممكٌن»گوييم بديهى است وقتى مى

ناميم. اما اين به اين مى« خارج محمول»يا « محمول من صميمه»كنيم. لذا آن را و بر آن حمل مى

كه ناطق، ذاتى انسان هست. و به عبارت فنى اطالق كه امكان، ذاتى ناطق است چنانمعنا نيست 

 باشد.امكان بر انسان، عرضِى باب ايساغوجى و ذاتى باب برهان مى

ماند. بنابراين، اطالق جوهر بر ناطق كه فصل و صورت ال بشرط هست مانند اطالق امكان بر ناطق مى

زيرا در اين صورت، ماهيت فصل،  -ندرج تحت ماهيت ناطق نيستو همان گونه كه امكان، داخل و م

گردد. و اين ناصحيح است؛ چون در جاى خود اثبات شده كه فصول، بسيط خود مركب از دو جزء مى

كنيم اطالق ما از جوهر هم در ماهيت فصول داخل نيست. اگر جوهر را بر فصول اطالق مى -هستند

 باب

 باشد.چون اطالق امكان بر ناطق از باب اطالق َعَرضى خارج محمول مىاطالق ذاتى نيست، بلكه هم 

 دليل دوم بر اثبات صور نوعيه

 متن

 حّجة اخرى إّنا نجد األجسام مختلفة ... لآلثار المختلفة باختالف األنواع.

 ترجمه

م و مفارق آنها، برهانى ديگر: ما اجسام را از حيث آثارى كه قائم به آنهاست، يعنى از حيث عوارض الز

باشند، به آثار مخصوص به يابيم. اختصاص هر يك از اين حقايقى كه داراى آثار مختلف مىمختلف مى

 تواند درست باشد، مگر به جهت مخصصى.خودشان بالضروره نمى

و محال است كه مخصص همان صورت جسميه مشترك باشد؛ زيرا آن صورت بين همه اجسام مشترك 

تواند مخصص باشد؛ زيرا شأن آن قبول و استعداد است نه كه ماده مشترك نيز نمىاست. همان گونه 

 فعليت و اقتضا و موجود مفارق هم مخصص نيست؛ چون نسبت آن به اجسام يكسان است.

و ممتنع است كه مخصص بعض اعراض ال حقه باشد، به اين كه اثرى به سبب اثر سابق تخصص يابد؛ 

 كنيم.ق مىزيرا نقل كالم به اثر ساب
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شود به چيزى كه خارج از نمايد يا دور، و يا اين كه مطلب منتهى مىدر اين صورت يا تسلسل رخ مى

جوهر جسميه نيست، همان كه اثر، از اوست. چون دوتاى اول )تسلسل و دور( محال است ناگزير 

 جسم نيست.ماند. و آن عبارت است از استناد آثار به امرى كه خارج از جوهر سوم باقى مى

 پس او مقّوم جسم است و مقّوم جوهر، جوهر است.

و چون اين مقّوم جوهرى اخص از جسم مطلق است، پس صورت نوع ساز جوهرى براى جسم 

هاى نوعيه جوهرى وجود دارند كه مبادى آثار مختلفه براى باشد. پس در اجسام مختلفه صورتمى

 باشند.انواع مختلف مى

 شرح

اند. اولى همان بود كه بيان آن گذشت. و آن بر اثبات ُصور نوعيه دو برهان اقامه كردهمؤلف رحمه الله 

عبارت بود از صدق مفاهيم مختلف بر اجسام گوناگون كه ثبوت آن مفاهيم براى آن اجسام َبّين و 

عيه غيرقابل انفكاك بود و اين گواه آن بود كه آن مفاهيم، ذاتِى آن اجسام هستند و چيزى جز صور نو

 چون انسان و فرس و بقر و مانند آن نيستند.

بينيم كه ويژه اجسام مختلف است؛ سردى براى يخ، گرمى براى دليل دوم آن كه آثار مختلفى را مى

باشند. حال، سؤال اين است كه چه چيزى اين آثار را به آتش، شيرينى براى شكر، آثار ذاتى آنها مى

گوييم صورت جسميه درست نخواهد بود؛ زيرا صورت جسميه در است؟ اگر باين اشياء اختصاص داده

 آيد كه منشاء اثر در همه، يك چيز باشد، كه چنين نيست.همه مشترك است، و الزم مى

است بايد بگوييم كه ماده، شأنى جز قبول ندارد. فعل و اگر بگوييم منشأ آثار، ماده مشترك ميان همه

 اقتضا، شأن ماده نيست.

توانند منشأ آثار مختلف ده مدبره هم چون نسبت آنها به اشياى عالَم يكسان است، نمىموجودات مجر

 گردند.

شود كه آثار قبلى مستند به چه توان مستند دانست، زيرا سؤال مىتحقق آثار را هم به آثار قبلى نمى

بل از خود مستند آيد و اگر به آثار قچيزى هستند. اگر آنها به آثار بعدى مستند باشند، دور پيش مى

 آيد.ها هم به قبل از خود وهكذا، تسلسل پيش مىباشند و قبلى

كه بگوييم آثار، مستند به جوهر ذاتى خود اجسام هستند ماند، مگر آنپس چيزى براى ما باقى نمى

باشد. و چون مقّوم جسِم جوهرى چيزى جز جوهر نيست پس آن مقّوم كه آن، جوهِر مقّوم جسم مى

 باشد.ر مىهم جوه

 چرا عوارض شخصيه مقّوم نوع نيستند

 متن

 ال يقال: إّن في أفراد كّل نوع ... شخصّية مقّومة لماهّية النوع.

 ترجمه
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اى وجود دارد كه نزد اشكال نشود كه در هر يك از افراد انواع جسمانى آثار مختص و عوارض مشخصه

شده بود براى اثبات )صور صور نوعيه آوردهشود. و دليلى كه براى اثبات ديگر افراد يافت نمى

 آيد.شخصيه( نيز صادق مى

اى كه مقّوم « صور شخصيه»ايد ناميده« صور نوعيه»هايى كه آنها را بنابراين چرا شما عالوه بر صورت

 كنيد؟!ماهيت نوع باشد، اثبات نمى

 شرح

را اثبات كرديد و گفتيد هر « هصور نوعي»حاصل اشكال اين است كه به همان بيانى كه در دليل دوم 

شود كه از صورت نوعيه خاص به خود يك از انواع، آثار خاص به خود را دارند، پس معلوم مى

را هم كه مقّوم نوع است اثبات كنيد و بگوييد « صَور شخصيه»توانيد به همان دليل مى -برخوردارند

ديگر افراد وجود ندارد، پس عالوه بر  كه هر فردى آثار و عوارض شخصى خاص به خود را دارد كه در

 صورت نوعيه آن فرد، صورت ديگرى به نام صورت شخصيه كه آن هم مقّوم نوع هست، وجود دارد.

عالوه بر صورت نوعيه، صورت ديگرى به نام صورت شخصيه  -چون نوع انسان -بنابراين در تقويم نوع

 باشد.مىهم دخالت دارد و عوارض مشخصه بيرون از ماهيت نوعى ن

 عوارض شخصيه دخالتى در ماهيت ندارند

 متن

 النه يقال: األعراض المسّماة ... إلى آخر من نوعه أو جنسه.

 ترجمه

شوند در حقيقت لوازم تشخص هستند شود، اعراضى كه عوارض مشخصه ناميده مىدر پاسخ گفته مى

 وجود است نه چيز ديگر.تشخص به  -چنان كه در مرحله ماهيت بيان شد -نه خود مشخص؛ زيرا

و تشخص اعراض به تشخص موضوعات آنهاست؛ زيرا معنا ندارد كه َعَرض كلى، قائم به موضوع 

 مشخص باشد.

 باشد.اى است كه در فرد مىاند، مبدأ آنها طبيعت نوعيهاعراضى كه بالفعل عارض بر فرد گرديده

نمايد، و اسباب و شرايط را اقتضا مىو آن طبيعت دامنه وسيعى از كم، كيف، و وضع و غير اينها 

سازند و فرد با تغيير اسباب و كند فراهم مىآهنگ، زمينه آنچه را طبيعت نوعى اقتضا مىخارجى هم

 شود.شرايط از عَرَضى كه به آن متلبس است به فرد ديگرى از نوع يا جنس آن منتقل مى

 شرح

مقّوم ماهيت نوع « صورت مشخصه»عنوان  توانند بهحاصل جواب اين است كه عوارض مشخصه نمى

آيند، نه اين كه قرار گيرند، زيرا در حقيقت عوارض تشخص از جمله لوازم تشخص به حساب مى

شود، تا اين كه براى آنها نقشى در قوام ماهيت نوعى باشد. بلكه تشخص ماهيت، به آنها حاصل مى
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شهود تشخِص وجوِد متشخص يافته گردد و آن عوارض، امارات و حاصل مى« وجود»تشخص به 

 هستند.

 يابند و از كليتمضافاا به اين كه خود اين عوارض به موضوعات خود تشخص مى

آيند؛ يعنى رتبتاا متأخر از وجود موضوع خود و از صور نوعيه هستند. و چيزى كه حال او بيرون مى

 تواند در تقويم ماهيت نوعى دخيل باشد.چنين است چگونه مى

ه مقصود اشكال كننده آن است كه اعراض مشخصه در تقويم ماهيت نوعى كه در فرد خاصى قرار البت

 دارد مؤثر باشد نه در ماهيت نوعى به طور كلى و مطلق.

اند، از طبيعت نوعى فرد سرچشمه نكته دوم اين كه اعراضى كه بالفعل عارض بر فرد گرديده

كند در جم بيشتر و رشد كّمى و كيفى بيشتر پيدا مىگيرند. فى المثل يك گياه را كه هر روز حمى

اى دارند گيريم. همه اين اعراض و هم چنين ساير اعراض ديگر آن كه مراتب و دامنه گستردهنظر مى

باشند، كه با استمداد از عوامل بيرونى و اسباب خارجى جملگى به اقتضاى ذات صورت نوعى آن مى

يابد. بر اساس حركت جوهرى، با حركت جوهر، گياه اختصاص مىاى از آن عوارض، به آن هر مرتبه

روند حركت مستمر دارند. بنابراين اعراضى كه اعراض آن هم كه از شئون وجودى آن به شمار مى

شوند معلول صور نوعيه هستند و معلول هيچ گاه در تقويم علت خود عوارض مشخصه ناميده مى

 تواند نقشى داشته باشد.نمى

 وبتغّير تلك االسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به الى آخر من نوعه او جنسه؛ * قوله:

گيريم كه همراه با حركت جوهرى آن براى توضيح اين عبارت، به عنوان مثال يك سيب را در نظر مى

 هاى مختلفى هستند كه بر آن پى در پى وارداعراض آن هم در حركتند. از جمله اعراض آن، رنگ

شود. رنگ سبز، خود درجات و مراحلى آيند. فى المثل مدتى سبز، سپس زرد و در نهايت قرمز مىمى

گذارد و از تر شدن خود، آن درجات را يكى پس از ديگرى پشت سر مىدارد كه جوهره سيب با كامل

قل الفرد من ينت» شود. و يا به تعبير ديگرتر منتقل مىمرتبه سبز پر رنگ به سبز كم رنگ و كم رنگ

 «.عارض يتلّبس به الى آخر من نوعه

چون درجات رنگ سبز هم از نوع واحد هستند و جوهر سيب در افراد اين رنگ كه از يك نوع هستند 

 در حركت است در پايان اين حركت، سيب حركتى در نوع ديگر

رنگ سبز كه قبالا ها از نوع كند، كه اين رنگاز رنگ يعنى رنگ زرد و سپس در رنگ قرمز آغاز مى

باشند، زيرا رنگ سبز و زرد و قرمز در اين كه سيب متلّبس به آن بود نيستند، بلكه هم جنس آن مى

اشاره به  «او من جنسه» هستند مشتركند و لونيت حكم جنس براى آنها دارد. عبارت« لون»هر سه 

خارجى براى صورت نوعى هايى كه اسباب و شرائط اين مطلب است. حاصل آن كه با ايجاد زمينه

آورند فرد در يك مرتبه از نوع يا جنس كه به آن متلّبس است به اقتضاى صورت نوعى پديد مى
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هاى نوعيه داشته باشند توانند دخالتى در تقويم صورتكند. از اين رو اعراض مشخصه نمىحركت مى

 زيرا رتبه وجودى آنها پس از صور نوعيه است.

حركت جوهرى، جسم در اعراضى كه همه از يك نوع يا يك جنس هستند به حاصل كالم اين كه در 

 رود.سوى جلو به پيش مى

 يعنى اعراض شخصى كه بالفعل بدان متلبس هست. قوله االعراض الفعليه:

 خاتمٌة للفصل

 

 صورت نوعيه، علِت فاعلى جسم است

 متن

 .ماّدة االولىلّما كانت الّصورة النوعّية مقّومة ... شريكُة العّلة لل

 ترجمه

يعنى همان جسمى كه از ماده و صورت جسميه تأليف يافته  -چون كه صورت نوعيه، مقّوم ماده ثانيه

باشد، همان گونه كه صورت جسميه از اين جهت علت فاعلى جسم و مقدم بر آن مى -باشداست مى

 شريك العله براى ماده اولى است.

 شرح

گرفت، تقدم يك علت براى ماده بود و چون در سلسله علل قرار مىهمان گونه كه صورت جسميه شر

همان جسمى  -يافت، صورت نوعيه هم كه مقّوم جسم است )بالوجود بر ماده كه معلول آن است مى

گيرد و از اين جهت ( علت براى جسم قرار مى-شودكه ماده ثانيه براى صورت نوعيه محسوب مى

 را علت، وجوداا بر معلول مقدم است.تقدم بالوجود بر جسم دارد؛ زي

گذشت كه ماده ثانيه عبارت است از ماده و صورت قبلى كه اكنون براى صورت بعدى ماده قرار 

 گيرد، مانند صورت نطفه و ماده آن كه هر دو ماده براى صورتمى

ثانيه به هر  گيرند. مادهباشند و علقه و ماده آن كه هر دو ماده براى صورت مضغه قرار مىعلقه مى

 شود.اى كه ماده اول نباشد اطالق مىماده

بديهى است كه مقصود از تقدم بالوجود اين نيست كه در عالم خارج ابتدا صورت نوعيه تحقق پيدا 

يابند و تقدم اين جا تحقق مىكند و بعداا جسم و سپس هيوال. خير، بلكه در خارج اين سه يكمى

صورت نوعيه به عنوان علت تقّوم جسم بر مرتبه جسم، وجودا مقدم علل، تحليلى است. يعنى مرتبه 

است گرچه زماناا يكى هستند، مانند حركت دست كه علت حركت كليد هست و حركت دست به 

 باشند.عنوان علت، مقدم بر حركت كليد است لكن زماناا يكى مى

 ذكر دو مطلب

 متن
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 بحدوث الصورة التالية. صورة ... اخرىويتفّرع عليه: اّوال: أّن الوجود أّوال لل

 ترجمه

گردد. نكته اول اين كه وجود اوالا براى صورت نوعيه است و به چند نكته بر مطلب فوق تفريع مى

 شود.وجود او صورت جسميه و پس از آن هيوال به وجود فعلى خود يافت مى

دارد، بلكه جسميه را نگه نمى و ثانياا صورت نوعيه به هنگام تبديل شدن به صورتى ديگر، صورت

آيد و هنگامى كه صورت نوعيه به صورت جسميه ديگرى به وجود صورت نوعيه جديد به وجود مى

شود. به بطالن صورت نوعيه، صورت جسميه هم باطل صورت ديگرى كه مخالف اوست تبديل مى

 گردد.گردد و صورت جسميه جديدى به حدوث صورت نوعيه جديد، حادث مىمى

 شرح

كه چون صورت نوعيه علت صورت جسميه است و علت تقدم بالوجود نكته اول روشن است و آن اين

 بر معلول دارد از اين جهت تا صورت نوعيه موجود نشود

طور كه تا صورت جسميه موجود نشود هيوال كه معلول شود همانصورت جسميه هم موجود نمى

 شود.اوست موجود نمى

 شوند. گفته شد كه صورت جسميه به عدد صور نوعيه متعدد مىاما نكته دوم، قبالا

دليل آن، اين است كه صورت جسميه معلول صورت نوعيه است و با نو شدن صورت نوعيه، صورت 

تواند معلول چند علت باشد. البته اين مطلب بر اساس نظر شود. و يك معلول نمىجسميه هم نو مى

پندارند اما قدند و با ظهور صورت جديد صورت قبل را معدوم مىمشائين است كه به كون و فساد معت

كند تبدل صور كه يك صورت سّيال و ممتد وجود دارد كه حركت مىبر اساس حركت جوهرى و اين

 وجود ندارد طبعاا با ظهور مرتبه جديدى از صورت نوعيه صورت جسميه باطل نخواهد گشت.

تواند بگويد كه با تعدد آيد و كسى نمىجسميه هست، نمىاين مطلب در مورد ماده كه معلول صورت 

صور جسميه، ماده اولى هم بايد متعدد گردد؛ زيرا ماده اولى، شأنى جز قّوه و قبول ندارد. و اگر تعينى 

از ناحيه علت خود بيابد كه آن را به همان علت اختصاص دهد از شأن قوه محض بودن خود خارج 

 گردد.مى

ماند، ولى چنان واحد و به صرافت ابهام باقى مىتعدد صورت جسميه، هيوال هم بنابراين در عين

گردد. نطفه، علقه، مضغه و جنين صورت جسميه با نو شدن صورت نوعيه نو، و با تعدد آن متعدد مى

 آيد.اى هستند كه با آمدن هر كدام از اينها صورت جسميه جديدى به وجود مىهاى نوعيهصورت

 زير پاسخ دهيد هاىبه پرسش

 هاى نوعيه را تقرير نماييد.. بيان مؤّلف در اثبات صورت1

 . فرق بين مركبات حقيقى و اعتبارى را بيان نماييد.2

 . دليل دوم مؤلف بر اثبات صورت نوعيه را بيان كنيد.3
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 . چرا صورت شخصيه به عنوان مقّوم ماهيت نوعى قابل اثبات نيست؟4

 ر صورت جسميه است؟. چرا صورت نوعيه مقدم ب5

 شود؟. چرا با تبديل صورت نوعيه صورت جسميه نيز تبديل مى6

 في الكم وهو من المقوالت العرضّيةالفصل الثامن

 

 تعريف اعراض، تعريف ماهوى نيست

 متن

 قد تقدم َأّن الَعَرَض ماهّية ... ال حّدا حقيقّيا ذا جنِس وفصٍل.

 ترجمه

شود شود در موضوعى موجود مىهيتى است كه وقتى در خارج يافت مىپيشتر بيان شد كه عرض، ما

 نياز هست.كه از آن بى

اى كه اجناس عاليه هستند و فوق آنها جنسى گانهو نيز بيان شد كه مفهوم عرضيت براى مقوالت نه

ند، اماند. از اين جهت تعريفى كه براى هر يك از آن مقوالت آورده شدهنيست، مانند عرض عام مى

 است، نه تعريف حقيقِى داراى جنس و فصل.تعريف به خاصه آنها بوده

 شرح

در فصل دوم از مرحله ششم تعريف َعرض گذشت، در آن جا گفته شد كه مفهوم عرضيت مفهومى 

 گردد؛ نه ماهيت آنها.گانه انتزاع مىاست كه از وجود اعراض نه

ات خود عروض دارند سنخى از موجوديت به يعنى از آن جهت كه وجود اعراض در خارج بر موضوع

كنيم. اين مفهوم على آنها اختصاص دارد كه از اين سنخ موجوديت، مفهوم عرضيت را انتزاع مى

 گويند.گانه هست. و به اين جهت آن را َعَرض عام مىالقاعده مشترك ميان تمام اعراض نه

نس و فصل باشد، بلكه مفهومى است بنابراين، مفهوم عرضيت يك مفهوم ماهوى نيست كه داراى ج

توان آن را به جنس و فصل كه اجزاى ماهيت هستند تعريف برگرفته از سنخ وجود اعراض. لذا نمى

حقيقى نمود. پس هر تعريفى كه براى آن آورده شود بيش از بيان يك خصوصيت و حالت براى وجود 

 او نيست.

گانه است و بيان وصفى براى وجود جواهر جبرخالف مفهوم جوهر كه ذاتى براى ماهيت جواهر پن

 رود.باشد. از اين جهت براى آنها جنس به شمار مىنيست، بلكه بيان ماهيت آنها مى

 تعاريف مختلف براى َكْم

 متن

 الفاراّبي ... وهي العّد واالنقسام والمساواة. -وقد َعّرف الشيخان

 ترجمه
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د عرضى است كه ذاتاا در آن امكان وجود واحدى كه عاد آن انگفته« كم»فارابى و ابن سينا در تعريف 

 اند.شود وجود دارد. و اين بهترين تعريفى است كه براى كم آورده

 كند، مورد اشكال است، به اينو اما تعريف كم به اين كه عرضى است كه ذاتاا قبول قسمت مى

م متصل دارد. واما كم منفصل كه اين تعريف، تعريف به اخص است، چون قبول قسمت اختصاص به ك

 باشد.صاحب اجزاى بالفعل مى

كند، مورد ايراد هست، به اين كه اين تعريف دورى است؛ و نيز تعريف كم به اين كه قبول مساوات مى

 چون مساوات همان اتحاد در كم است.

باشد؛ در هر حال آنچه كه اين تعاريف بر آن مشتمل هستند، بيان كننده خواص سه گانه كم مى

 «.مساوات»و « انقسام»، «عد»يعنى 

 شرح

اند به َعَرضى كه در آن امكان واحدى كه عاد آن شود شيخ الرئيس و فارابى كم را تعريف كرده

 باشد.وجودداشته

عاد در اصطالح رياضى عبارت است از عددى كه اگر مكرر از عدد مورد نظر كم شود، آن را به صفر 

رساند. پس عدد ت به عدد ُنه، كه كسر مكرر عدد سه، عدد ُنه را به صفر مىبرساند. مانند عدد سه نسب

اى كه دو متر طول دارد، كسر مكرر يك متر باشد. يا پارچهاين عاد مى« معدود»و عدد ُنه « عاد»سه 

 رساند.ازاين پارچه آن را به صفر مى

 باشد.آن مى« عاد»پس يك متر 

عبارت است از عرضى كه در آن امكان وجود واحدى كه عاد آن  بنابراين بر اساس تعريف شيخين، كم

 شود باشد. و اين بهترين تعريف است، گرچه تعريف به جنس و فصل نيست.

كند، اين تعريف هم تعريف جامعى كند معرفى مىتعريف دوم كم را عرضى كه قبول قسمت مى

تعليمى دارد و شامل كم نيست؛ زيرا اين تعريف اختصاص به كم متصل چون خط، سطح و جسم 

كه در كم منفصل اجزاء بالفعل وجود دارند و نيازى به اين كه شود. به دليل آنمنفصل چون عدد نمى

 قبول قسمت كند ندارد. فى المثل در عدد

ده كه از وحدات تشكيل يافته ده عدد يك تايى بالفعل وجود دارد. هر عددى از وحدات تشكيل شده 

ها در هر عددى بالفعل حضور دارند برخالف اجزاء خط يا سطح كه بالفعل است و اين واحد واحد

وجود ندارد بلكه بالقوه موجودند. بنابراين، تعريف فقط به بخشى از كم كه همان كم متصل است 

 اختصاص دارد.

نمايد اين تعريف چون تعريِف دورى تعريف سوم كم را به َعَرضى كه قبول مساوات كند تعريف مى

باشد؛ زيرا كم را به مساوات درحالى كه مساوات همان اتحاد در كم است، معنا رد اشكال مىاست مو

 نمايد.مى
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در هر حال هيچ يك از اين تعاريف، تعريف ماهوى كه صاحب جنس و فصل باشند، نيستند. بلكه هر 

 نمايند.هاى كّم را بيان مىكدام خصوصيتى از خصوصيت

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 چرا مقوله كم هم چون ساير مقوالت تعريف منطقى ندارد؟ .1

 اند؟. شيخ الرئيس و فارابى كّم را چگونه تعريف كرده2

چه « كندبه اين كه عرضى است كه ذاتاا قبول تقسيم مى». در تعريفى كه براى كّم آورده شد 3

 اشكالى وارد است؟

 چه اشكالى وارد است.« كند.مساوات مىبه اين كه قبول ». در تعريفى كه براى كّم آورده شد 4

 في انقسامات الكمالفصل التاسع

 

 تعريف كّم متّصل

 متن

 ينقسم الكم انقساماا أّوليا إلى ... االنقسام إلى غير النهاية.

 ترجمه

شود. كّم متصل، كّمى است كه در آن امكان كّم به انقسام اولى به كّم متصل و منفصل تقسيم مى

 ديگر را تالقى نمايند.رود كه بر حدود مشترك يكمى فرض اجزايى

و حد مشترك، حدى است كه ممكن است كه آغاز جزئى قرار داده شود، همان طور كه ممكن است 

پايان جز ديگرى باشد. مانند خط وقتى به سه جزء فرضى تقسيم شود. در اين فرض، دو طرِف قسم 

توان پايان آن قرار داد، طور كه مىانب آن قرار داد همانتوان شروع براى هر يك از دو جمتوسط را مى

 شود.كنند و خط ما به دو قسم تقسيم مىپس در حقيقت دو طرف آن حكم قسم واحدى را پيدا مى

 كند.نهايت قبول انقسام مىاند چيزى است كه تا بىو نيز در تعريف كم متصل گفته

 شرح

شود و يكى اين كه چيزى است كه در آن حد مشترك يافت مىاند. كّم متصل را دو گونه تعريف كرده

كنند به اين كه نمايند. آن گاه حد مشترك را تعريف مىديگر تالقى مىاجزاى آن در حد مشترك با يك

 تواند پايان جزء ديگرى باشد.تواند آغاز جزئى قرار بگيرد، همان طور كه مىحدى است كه مى

است. قسم وسط داراى دو جانب هست كه ه قسم فرضى، تقسيم شدهزنند به خطى كه به سمثال مى

يابد. بنابراين، نقطه آغاز خط وسط كه پايان شود يا بدان نقطه پايان مىاز آن جا خط ديگر شروع مى

 شود.خط جانبى آن است حد مشترك آن محسوب مى
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يان خط وسط و آغاز همان طور كه جانب ديگر خط وسط چنين است. يعنى مرزى، وجود دارد كه پا

حد »خط ديگر است و يابالعكس پايان خط جانبى آغاز خط وسطى است. ما به آن نقطه مشترك 

 گوييم.مى« مشترك

مؤلف رحمه الله از آن جهت كه حكم دو طرف خط وسط يكى است، مجموع دو قسم را يك قسم قرار 

، پس امكان حدود مشترك به هاى نامحدود در يك خط قابل فرض استدهد. و چون امكان نقطهمى

گيريم كه كم متصل، كمى است كه در آن امكان حدود مشترك نحو نامحدود وجود دارد، نتيجه مى

اى كه اشكال كمترى به آن وارد باشد، لكن وجود دارد. اين بود توضيح ظاهر عبارت مؤلف به گونه

ه الله يك خط را به سه مثال مؤلف براى كم متصل بر حسب ظاهر صحيح نيست؛ زيرا مؤلف رحم

فرمايد دهد و مىكند و قسم وسط را حد مشترك ميان دو خط جانبى قرار مىبخش فرضى تقسيم مى

قسم متوسط ممكن است كه آغاز هر يك از دو جانب و پايان آن قرار گيرد؛ يعنى قسم وسط را حد 

ست بلكه همان نقطه انگارند. درحالى كه اين صحيح نيست حد مشترك قسمى از خط نيمشترك مى

كند نقطه پايان خط است و پايان خط بخشى از خط فرضى است كه كّم را به اجزائى تقسيم مى

كنند شود؛ از اين رو بيان مؤلف كه بخش وسط از خط را همان حد مشترك معرفى مىمحسوب نمى

 صحيح نيست و

ء خط و آغاز جزء ديگر كند چون حد مشترك پايان يك جزتعريف حد مشترك بر خط وسط صدق نمى

كه جزء متوسط را از تواند پايان جزء اول و آغاز جزء سوم باشد؛ مگر آناست. ولى قسم متوسط نمى

ميان برداريم به اين صورت كه قسم متوسط را تتمه بخش اول يا بخش سوم قرار دهيم كه در 

مصون ماندن كالم مؤلف از كه براى گيرد. مگر آنصورت پايان بخش اول آغاز بخش سوم قرار مىآن

نسبت خطا بگوييم مقصودمؤلف از عبارت كتاب اين است كه در يك خط دو حد مشترك ترسيم كنيم 

يعنى در يك خط دو نقطه ترسيم كنيم و در واقع خط را به سه بخش تقسيم كنيم و پايان هر خط 

ظاهر عبارت افاده آغاز خط ديگر باشد و در آن صورت خطوط حد مشترك فرض نشود آن گونه كه 

 دهد.مى

قوله فيكون القسمان قسماا واحد محتمل است مقصود اين باشد كه چون دو طرف خط وسط، داراى 

گردد و محتمل شود و مجموع خط داراى دو جزء مىحكم واحداست پس آن دو يكى محسوب مى

 .گردداست كه چون خط وسط ملحق به يكى از دو طرف است پس مجموع خط دو قسم مى

حاصل سخن آن كه كّم متصل كّمى است كه ممكن است در او اجزائى فرض شود كه در حد مشترك 

تالقى دارند مانند يك خط كه با يك نقطه فرضى به دو نيم تقسيم شود و پايان يك بخش آغاز بخش 

 ديگر باشد. اين خاصيت كم متصل است. در كم متصل تقسيم فّكى وجود ندارد. زيرا تقسيم خارجى و

 برد، لذا تقسيم به اجزاء تقسيم فرضى است.فّكى كّم مورد نظر را كه موضوع تعريف است از بين مى
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كند؛ نهايت قبول انقسام مىاند، اين است كه كّم متصل تا بىتعريف ديگرى كه براى كّم متصل نموده

قّوه واهمه و سپس  گر چه اين انقسام در عالم خارج به جهت كوچكى اجزاء ممكن نباشد. اما ابتدا در

 نهايت است.در قّوه عاقله قابل تقسيم تابى

تر نهايت به جزءهاى كوچكو با همان بيان كه در بطالن جزء اليتجزى اثبات كرديم كه اجزاء تا بى

 نهايت بهگوييم مقادير تا بىجا هم مىشوند؛ اينتقسيم مى

به حدى برسيم كه قابل قسمت به جزء شوند. زيرا اگر در تقسيم تر تقسيم مىمقدارهاى كوچك

رسيم كه آن جزء مقدار نداشته باشد و اين امر تر نباشد معنايش آن است كه به جزئى مىكوچك

 نامعقولى است زيرا محال است كه از اجتماع اجزاى بدون مقدار، مقدار پديد آيد.

 كّم منفصل

 متن

 أو من خارج كانت سّتة. والمنفصل خالف المّتصل، وهو: العدد ... كانت أربعة

 ترجمه

شود از تكرار واحد؛ زيرا عدد، كّم منفصل خالف كم متصل است. و آن عددى است كه حاصل مى

گردد و بين آنها حد مشتركى وجود ندارد، فى المثل عدد پنج وقتى به بالفعل به اجزائى منقسم مى

شود و اگر حد مى« چهار»پنج تقسيم شد اگر حد مشتركى ميان آنها باشد، عدد « سه»و « دو»

 گردد.مى« شش»مشترك بيرون از آن باشد، عدد پنج 

 شرح

اند. عدد چيزى است كه از تكرار وحدات به وجود حكما مصداق كّم منفصل را در عدد خالصه نموده

 است.آيد، مانند عدد دو يا سه و بيشتر كه از تكرار دو تا يكى يا سه تا يكى به وجود آمدهمى

ه شد در كّم متصل حد مشترك وجود دارد، ولى در كّم منفصل حد مشترك وجود ندارد؛ زيرا اگر گفت

حد مشتركى وجود داشته باشد، كه آن حد مشترك داخل در عدد « پنج»در كّم منفصلى مانند عدد 

خواهد گشت، به جهت آن كه يكى از وحدات بين عدد دو و سه « چهار»پنج باشد آن عدد پنج عدد 

رض تقسيم پنج به اين دو، مشترك خواهد بود. و اگر آن حد مشترك حسب الفرض بيرون از دو و بر ف

سه باشد عدد پنج عدد شش خواهد بود؛ زيرا عالوه بر دو و سه يك جزء مشترك بيرون از اين دو دارند. 

 شوند.كه با آن شش مى

اء بالفعل است؛ زيرا همان طور فرق ديگر كّم متصل و منفصل آن است كه در كّم منفصل، انقسام اجز

شود، پس عدد پنج بالفعل از پنج واحد بالفعل تشكيل كه گفتيم هر عددى از وحدات تشكيل مى

يافته است. به خالف كّم متصل مانند خط كه چنين اجزائى بالفعل در آن نيست، لكن امكان قبول 

 قسمت در آن هست.

 تعريف متصل قار و غير قار

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

373 

 

 متن

 ء ال تجاِمُع قّوته.م إلى قسمين: قاّر وغير ... إذ فعلّية الشيوالمتصل ينقس

 ترجمه

آن امر ثابتى است كه اجزاى آن بالفعل با « كّم قار«. »غيرقار»و « قار»شود به كّم متصل تقسيم مى

 هم جمع گردند، مانند سطح.

زيرا هر جزء بالفعل  آن كمى است كه اجزاى فرضى آن بالفعل جمع نگردند، مانند زمان؛« غير قار»و 

گردند، چون فعليت يك چيز با قّوه بودن آن آن قّوه جزء بعدى است. لذا اين دو جزء با هم جمع نمى

 شود.جمع نمى

 شرح

اى دارند به دو قسم متصل قار و غير قار. تعريف متصل قار اين هست كه آن امر در اين بخش اشاره

گويد، اجزاى ردند، مانند اجزاى يك سطح. چرا مىثابتى است كه اجزاى فرضى آن با هم جمع گ

فرضى آن؟ براى آن كه اجزاى سطح بالفعل منقسم نيستند، لكن قّوه تقسيم به انقسامات گوناگون را 

 هاى مختلف دارد.بر حسب فرض

گردند، مانند اجزاى زمان كه قرارى است كه اجزاى آن با هم جمع نمىمتصل غير قار آن متصل بى

گذراند قّوه شود؛ زيرا لحظه قبلى كه فعليت خود را مىقبلى با لحظه بعدى جمع نمى هيچ لحظه

 لحظه بعدى است. و اگر بخواهد لحظه قبلى با بعدى

جمع گردد، معنايش آن است كه قّوه بودن لحظه بعدى با فعليِت بودِن آن جمع گردد كه اين محال 

 گردد.ىاست؛ زيرا فعليت يك چيز با قّوه بودنش جمع نم

 اقسام متصل قار

 متن

 والقاّر ينقسم إلى الجسم التعليمّي ... وجوده في مباحث القّوة والفعل.

 ترجمه

شود به جسم تعليمى و آن عبارت است از چيزى كه قبول انقسام در جهات سه متصل قار تقسيم مى

و جهت طول و عرض گانه طول، عرض، عمق نمايد؛ و به سطح و آن چيزى است كه قبول انقسام در د

 نمايد.نمايد؛ و به خط كه قبول انقسام در يك جهت مى

كّم منفصل كه همان عدد هست ضرورتا در خارج، موجود است. و كم متصل غير قار كه همان زمان 

 است، اثبات وجود آن به زودى در مباحث قّوه و فعل خواهد آمد.

 شرح

گردد. جسم تعليمى تعّين مقدارى جسم مى كّم متصل قار در جسم تعليمى، سطح و خط خالصه

گانه طول، عرض و عمق هست. جسم از آن جهت كه امكان فرض خطوط ثالثه طبيعى در جهات سه

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

374 

 

رود جسم طبيعى است. اما بيان محدوديت جسم، از نظر مقدار در جهت طول، عرض و در آن مى

 گذاريم.عمق چيزى است كه نام آن را جسم تعليمى مى

متر عرض و سه متر طول و بيست سانتىسانتىگيريم كه سىيك كتاب را در نظر مىفى المثل 

متر تعّين مقدارى اين جسم است و ما آن سانتى« سه»و « بيست»و « سى»سانتيمتر عمق دارد. اين 

 گوييم.را جسم تعليمى مى

 باشد.قسم ديگر متصل قار مربوط به سطح است كه عارض بر جسم تعليمى مى

انب بيرونى جسم است، كه در جهت طول و عرض قابل تقسيم هست، ولى چون عمق ندارد سطح، ج

 در اين جهت قابل انقسام نيست.

گردد و فقط در جهت طول قابل انقسام هست، قسم ديگر متصل قار خط است كه عارض بر سطح مى

 عرض و عمق ندارد.

كه گويد: اينمى 61، ص 2متألهين در ج كّم منفصل مانند اعداد بداهتا در خارج وجود دارد. صدرال

گوييم عدد موجود است به اين معناست كه در عالم وجود وحدات فراوانى وجود دارد و عدد مى

اى ندارد. بنابراين عدد به وجود چيزى جز وحدات نيست و مجموع، جز آحاد نيست و وجود جداگانه

اب روى ميز قرار دارد. عدد پنج به وجود آحاد گوييم پنج كتآحاد خود در خارج موجود است. مثالا مى

شود ولى عدد پنج كتاب در خارج موجود است؛ لذا معدود يعنى كتاب به اين وصف متصف مى

 وجودى جداى از وجود آحاد پنج گانه كتاب ندارد.

 جسم تعليمى و خط در خارج موجودند

 متن

 خروط والهَرم ونحوها.وأّما الكم المّتصل القاّر، فالجسم التعليمّي ... والم

 ترجمه

و اما متصل قار، جسم تعليمى و سطح در خارج موجود هستند؛ چون در خارج اجسام طبيعى كه 

شوند، والزمه تعّين آنها جسم تعليمى متعين و متناهى هستند، برخى جداى از برخى ديگر يافت مى

 است و الزمه تناهى آنها سطح است.

اگر اجسامى ثابت شود كه داراى سطوح متقاطع باشند، مانند مكعب، خط نيز در خارج وجود دارد، 

 مخروط، هرم و ....

 شرح

گردد، اكنون ببينيم كه آيا آنها در خارج پس از آن كه گفتيم، كّم متصل قار در سه قسم خالصه مى

متعّين به فرمايند: از آن جهت كه اجسام در خارج جداى از هم بوده و هر كدام وجود دارند يا نه؟ مى

باشند، پس جسم تعليمى و سطح در خارج وجود دارد؛ زيرا الزمه حدى هستند و طبعاا متناهى مى

 تعّين جسم، وجود جسم تعليمى است و الزمه تناهى آن، داشتن سطح است.
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اما خط، آن هم در خارج موجود است لكن مشروط بر آن كه در جسم، سطوحى وجود داشته باشد، 

نمايند يا مخروط و هرم. از طع نمايند، مانند مكعب كه چند سطح همديگر را قطع مىديگر را قكه يك

 آيد.محل تقاطع دو يا چند سطح خط به وجود مى

اما جسمى مانند كره گرچه سطح دارد، اما خط ندارد چون تقاطع چند سطح در آن قابل تصور 

 نيست.

غير اينها ضرورتاا در خارج وجود دارند پس اگر گفته شود كه اجسامى مانند مكعب و مخروط و هرم و 

 چيست؟« ان ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعة»معناى جمله شرطيه در كالم مؤلف كه فرمود 

شود گر چه اين اجسام در خارج وجود دارند اما ممكن است در حقيقت تقاطع دو در پاسخ گفته مى

قى سطوح در اين اجسام به حسب واقع باشد بلكه محلى تاليا چند سطح به طور كلى وجود نداشته

 رسند.منحنى باشد گرچه به صورت ظاهر و به حسب قواى حس متقاطع به نظر مى

اگر اين احتمال تأييد شود كه سطوح متقاطع مكعب يا مخروط يا ديگر اشكال در محل تقاطع در 

 واقع منحنى هستند نه متقاطع، ناگزير در اين اجسام بيش از يك سطح

واهد داشت لذا تقاطع سطوح هم وجود نخواهد داشت تا از تناهى و تقاطع سطوح، خط به وجود نخ

 وجود آيد.

 اشاره به اين احتمال است. «إن ثبتت اجسام لها سطوح متقاطعه» عبارت مؤلف

 مراتب عدد، انواع مختلف هستند، بر خالف زمان

 متن

 أفراده عاّدا مشتركاا.ثّم إّن كّل مرتبة من مراتب العدد ... لما أّن بين 

 ترجمه

شود، كه با ساير اعداد مباينت دارد؛ نهايت عدد، نوع خاصى از عدد محسوب مىهر مرتبه از مراتب بى

 كند.چون به خواص عددى مخصوصى اختصاص دارد، و اين خصوصّيت به ديگرى سرايت نمى

باشد؛ دليل مطلب عرضى مى باشد، گرچه معروض آن انواع حركات جوهرى وو زمان نوع واحدى مى

 وجود دارد.« عاّد مشترك»آن است كه بين افراد زمان 

 شرح

 ايم كه مصداق كّم منفصل، عدد است، و مصداق كّم متصل غير قار، زمان.گفته

خواهيم بگوييم مراتب عدد هر كدام با ديگرى از نظر نوعى مباينت دارد، به اين معنا كه هر اكنون مى

سه نوع عدد « چهار»و « سه»و عدد « دو»شود. مثالا عدد ع خاصى محسوب مىعددى خود يك نو

نهايت است پس انواع آن هستند و هر كدام به احكام خاصى اختصاص دارند. و چون مراتب عدد بى

 نهايت است.هم بى
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البته اين سخن مبنى بر آن است كه عدد از سنخ ماهيات باشد. اما اگر گفته شود كه عدد از سنخ 

باشد مراتب عدد ماهيت نيست بلكه از سنخ وجود است و كثرت در آن از سنخ كثرت در وجود مى

 انواع مختلف محسوب نخواهند شد، بلكه همه آن از يك نوع محسوب خواهند گشت.

 هاىاما زمان كه كم غيرقار هست نوع واحدى است؛ گرچه معروض آن كه حركت

. اما خود زمان به دليل آن كه عاد مشترك دارد از نوعيت جوهرى و عرضى است، نوعاا مختلف هستند

 واحدى برخودار است.

است. پس هر دقيقه نسبت به يك ساعت، عاّد آن فى المثل يك ساعت از شصت دقيقه تشكيل يافته

رسد. و اين عاد، ميان همه اجزاى زمان شود كه با كسر مكرر آن، عدد شصت به صفر مىمحسوب مى

شود كه زمان يك نوع واحد است كه عاد مشترك ه كه ميان آنها مشترك است. معلوم مىاست مانند ثاني

 دارد.

تعليل براى وحدت نوعى زمان است. به اين معنا كه چون  ؛«لما ان بين افراده عاداا مشتركاا»* قوله: 

شود م مىها مشترك هستند معلوشوند بين تمام زمانثانيه و دقيقه و ساعت كه عاّد زمان محسوب مى

 كه زمان نوع واحد است كه داراى عاّد مشترك است.

باشد مى« صمم»و « مكعبيت»و « مربعيت»از جمله خواص عدد  * قوله الختصاصها بخواص العددية؛

مربعيت عبارت است از اين كه عدد حاصل ضرب جزئى از خودش در خودش باشد مانند عدد چهار 

ه جزئى از عدد چهار هست در خودش عدد چهار به دست باشد. از ضرب دو ككه مربع عدد دو مى

 آيد.مى

مكعبيت عبارت است از حاصل ضرب جزئى از عدد در خودش دو مرتبه مانند عدد هشت كه مكعب 

آيد كه آن را مكعب عدد عدد دومى باشد از ضرب عدد دو در خودش دو مرتبه عدد هشت پديد مى

 نامند.دو مى

اى جز عدد يك آن فقط عدد واحد باشد مانند عدد هفت كه شمارندهصمم عددى را گويند كه عاد 

رسد عاّد ديگرى ندارد كه كسر مكررش آن را ندارد با كسر مكرر عدد يك از هفت، آن عدد به صفر مى

 به صفر برساند.

شود و يك، باشد زيرا عدد از شماره دو شروع مىاوليت براى عدد دو از جمله احكام و خواص عدد مى

 دء اعداد هست و خود عدد نيست پس اولين عدد، عدد دو، ومب

 باشند.باشد. پس اولّيت و ثانونّيت و ثالثّيت از خواص عدد مىدومين و سومين آن عدد سه و چهار مى

گويند واحد گويند واحد مبدأ عدد هست و خود عدد نيست اين است كه مىاستدالل كسانى كه مى

ش كميت منفصل نيست. از تكرار و تفريق واحد اعداد به وجود ساز است اما خوداگر چه كميت

رسيم. اگرخود واحد عدد باشد بايد قابل كنيم عاقبت به واحد مىآيد ما وقتى عدد را تحليل مىمى

تحليل به كمتر از خود باشد در حالى كه نيست. به عبارت ديگر عدد مركب از اجزاء است مانند نوع 
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ست و جنس و فصل مقوم نوع و اجزاء بسيط آن هستند. اما خود ديگر كه مركب از جنس و فصل ا

 نوع نيستند.

آيد اما خود باشد كه با تكرار آن اعداد مختلف پديد مىواحد هم مقوم عدد است و جزء بسيط آن مى

عدد نيست. در اينجا ممكن است اشكال شود اساساا اين بحث كه واحد عدد هست يا نيست يك بحث 

زيرا عدد از تعليميات است و در علوم تعليمى مانند رياضى بايد از آن بحث شود در  فلسفى نيست

گوييم بحث وحدت و كثرت از امور عامه است كه بايد در فلسفه از آن بحث شود. هيچ پاسخ مى

كند اين فلسفه است كه از ماهيت و بود و نبود آن علمى از ماهيت و وجود يا عدم خود بحث نمى

كند كه در فلسفه از د. عدد بودن واحد يا عدم آن از اين جهت به فلسفه راه پيدا مىكنصحبت مى

شود كه آيا ماهيتاا واحد آيد طبعاا اين بحث مطرح مىماهيت كم منفصل و وجود آن بحث به ميان مى

 عدد هست يا نيست.

باشد ممكن ود مىكه از آنجا كه بحث وحدت و كثرت از امور عامه فلسفه و از شئون وجتوضيح اين

آيد و به شمار مى« كم»است گفته شود كه عدد از سنخ وجود است اما از آن جهت كه عدد از مقوله 

 بخشى از ماهيات است بايد آن را از سنخ ماهيات به شمار آورد.« كم»مقوله 

فهم عرفى گرچه ما در  * قوله والزمان نوع واحد وان كان معروضه انواع الحركات الجوهرية والعرضية؛

 فهميم و آن را مقياساز زمان همان حركات يوم و ليل را مى

يك يا دو يا چند روز « ب»تا « الف»گوييم اين ماشين از نقطه دهيم و مثالا مىها قرار مىساير حركت

 ترى دارد.كند. اما در فهم فلسفى، زمان معناى وسيعطى طريق مى

باشد به اين معنا كه هر حركتى آن عارض بر حركت مى زمان در اصطالح فلسفه مقدار حركت است و

خواه حركت جوهرى باشد مانند حركت تكاملى نطفه در رحم يا دانه در بستر خاك تا مرحله انسان 

يا « ب»تا « الف»كامل يا گياه كامل شدن يا حركت َعَرضى اينى باشد مانند حركت ماشين از نقطه 

هاى سبز و زرد و قرمز همه و همه همراه با ب در رنگحركت عرضى كيفى باشد مانند حركت سي

 زمان خاص به خود هستند.

زمان عبارت است از حد و اندازه هر حركتى. نسبت زمان به حركت مانند نسبت جسم تعليمى به 

ماند همان طور كه جسم تعليمى تعّين مقدارى جسم طبيعى است زمان هم تعّين جسم طبيعى مى

 مقدار هر حركتى است.

هر حركتى معروض زمان است به اين معنا كه زمان به عنوان تعّين و حد حركت عارض بر حركت 

شود حركت معروض زمان خاص به خود است. مثالا حركت نطفه معروض زمان خاص به خود كه مى

 باشد. توضيح بيشتر در فصل يازدهم از مرحله نهم خواهد آمد.همان نه ماه است مى

 و سطوح و خطوط مركب، عاد وجود نداردميان اجسام تعليمى 

 متن
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 .واالجسام التعليمّية التي ال عاّد مشتركا ... بأنواع، بل مرّكبة من أنواع شّتى

 ترجمه

اجسام تعليمى كه عاّد مشترك ميان آنها نيست مانند كره، مخروط، مكعب و غير اينها انواع متباين 

هاى محّدب ند، مانند سطح مستوى و اقسام سطحهستند. و هم چنين سطوحى كه عاد مشترك ندار

باشند، مانند خط ومقّعر )برآمده و فرو رفته(. و نيز خطوطى كه عاّد مشترك ندارند، اگر وجود داشته

 ها.مستقيم و انواع قوس

واما اجسام و سطوح و خطوط غير منظم هر يك از اينها نوع خاصى نيستند، بلكه مركب از انواع 

 شند.باگوناگون مى

 شرح

ميان كره، مخروط و مكعب عاد مشترك وجود ندارد. لذا هر يك از اينها نوع خاصى است كه حكمش 

ء مورد نظر با نوع ديگرى متفاوت است )عاد، واحد مشترك ميان اينها را گويند كه كسر مكرر آن، شى

 را به صفر برساند(.

نيست مانند كره و مخروط و مكعب و جز اينها  اى كه عاّد مشتركى از آنها در بين آنهااجسام تعليميه

اى دارند و جسميت تعليميه جنس مشتركشان باشند كه هر يك فصل جداگانهاى مىانواع متباينه

بودند بلكه اصناف و حصص نوع باشد اگر در همه آنها فصل مشتركى بود ديگر انواع متباينه نمىمى

 يل نويسنده، صنعتگر و بازرگان.واحد بودند مانند اصناف و حصص انسان از قب

داشتند مانند مكعب با ضلع سه متر اگر اجسام تعليميه از يك نوع بودند عاد مشترك از نوع خود مى

متر كه هر دو از يك نوعند ولى از دو صنف هستند و بدين جهت، نسبت به مكعبى ديگر با ضلع سى

 عاد مشترك دارند.

 وح و خطوط به شرح ذيل است.توضيح عاد مشترك در بين اجسام و سط

 هرگاه بين چند سطح تعليمى مانند مربع و مستطيل و دائره يا چند جسم تعليمى

مانند كره و مخروط و مكعب ضلع يا پارامترى باشد كه بر طبق قاعده واحدى بتواند مساحت يا 

ند بود و محيط و حجم آنها را بشمارد )/ حساب كند( آن چند سطح و چند حجم از يك نوع خواه

 باشد.ضلع يا پارامتر مذكور همان عاد مشترك آنها مى

هاى مربع از يك نوعند زيرا حجم همه آنها از يك قاعده كه به توان سوم رساندن براى مثال همه مكعب

هاى مربع آيد. هر ضلع مكعب مربع يك عاد مشترك است در همه مكعبباشد به دست مىضلع آنها مى

ره عاد مشترك نيست زيرا قاعده تكعيِب )به توان سوم رساندن( ضلع واحد در كره اما اين ضلع براى ك

 جارى نيست بلكه براى مساحت كره و حجم آن بايد از پارامترى ديگر بهره گرفت.

متر است با به به عنوان مثال اگر دو مكعب مربع داشته باشيم كه ضلع يكى سه و ضلع ديگرى سى

آيد. پس ضلع سه مترى در مكعب اول عاد مشترك م آن به دست مىتوان سوم رساندن آن ضلع حج
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كه حجم مكعب اول و دوم  271و  27باشد كه با كسر مكرر او از عدد ميان مكعب اول و دوم مى

رسد. همان طور كه قانون مذكور يعنى به توان سوم رساندن ضلع مكعب است عدد مذكور به صفر مى

هاى مربع به شمار يك عاّد مشترك ميان آن دو وتمام مكعب مربع براى به دست آوردن حجم آن

 رود.مى

اين عامل يا پارامتر در حجم كره چيز ديگرى است يعنى براى به دست آوردن حجم كره بايد از قانون 

( سپس ضرب در شعاع كره به 3/ 14در عدد ) 43ديگرى مدد جست و آن عبارت است از ضرب عدد 

 توان سه.

 گردد.اى شش متر باشد محاسبه حجم آن چنين مىعاع دائرهفى المثل اگر ش

32 /914 /63 *14 /3 *43 

در بين سطح مربع و دائره چون عاد مشترك از نوع واحد نيست اشتراك نوعى برقرار نيست زيرا واحد 

( و شعاع و محيط آن 3/ 14شمارش هندسى مربع ضلع آن است و واحد شمارش هندسى دائره عدد )

 باشد.مى

 خط مستقيم با خط قوس نيز عاد مشترك ندارد زيرا عاد خط مستقيم از سنخ متر

است ولى عاد قوس از سنخ درجه است يعنى براى سنجش مقدار خط مستقيم از واحد متر استمداد 

 گيرند.كنند و براى سنجش خط منحنى از درجه بهره مىمى

ط مستقيم با خطوطى كه انحناى همان طور كه سطح مستوى با سطح برآمده يا فرورفته يا خ

 هاى آن متفاوت است، عاد مشترك ندارند.قوس

بود مثالا بخشى از جسم به اما اگر جسم يا سطح يا خطى داشتيم كه از ماهيت مختلف به وجود آمده

صورت نيم كره و بخش ديگر آن به صورت مكعب يا شكل ديگرى بود ما اين جسم را يك نوع 

 دانيم.از چند نوع مى دانيم، بلكه مركبنمى

هاى مختلف به همين طور اگر يك خطى داشتيم كه بخشى از آن مستقيم و بخش ديگر آن با قوس

دانيم. و دانيم، بلكه مركب از انواع مختلف خط مىوجود آمده بود ما اين خط را يك نوع خط نمى

به صورت سطح مقّعر  هكذا در مورد سطح. اگر بخشى از آن به صورت سطح محّدب و بخش ديگر آن

 دانيم لذا عاّد مشترك ميان آنها نيست.بود ما آن سطح را از نوع واحد نمى

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . كّم متصل را تعريف كنيد.1

 . انقسامات كّم متصل را بيان كنيد و توضيح دهيد.2

 . كّم منفصل را تعريف كنيد و مثال بزنيد.3

 داند؟ا مشروط به چه شرايطى مى. مؤلف وجود خط در خارج ر4

 . چرا زمان از نوعيت واحد برخوردار هست؟5
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 شوند.ديگر متباين محسوب مى. چرا اجسام تعليمى و سطوح و خطوط مختلف نوعاا با يك6

 الفصل العاشرفي أحكام مختلفة للكم

 

 سه خاصّيت براى كم

 متن

 د عاّد منه يعّده.قد تقّدمت اإلشارة إلى أّن من خواّص ... ومنها وجو

 ترجمه

پذيرى تساوى و تفاوت پذيرى آن است. و از جمله آنها تقسيم« كّم»قبالا بيان شد كه از جمله خواص 

 آن است حال يا خارجى، مانند عدد يا وهمى مانند غير عدد. و نيز از جمله آنهاست.

 وجود عاد )شمارنده( كه آن را بشمارد.

 شرح

يت از كّم اشاره شده است. خصوصيت اول قبول تساوى و تفاوت در آن در عبارت فوق به سه خصوص

توان به دو تا سه باشد. تساوى و تفاوت پذيرى در كّم، امر آشكارى است، زيرا عدد شش را مىمى

 تايى و يا يك چهارتايى و يك دو تايى تقسيم كرد.

درخارج قابل تقسيم به  پذيرى است خواه در خارج تقسيم شود مانند عدد كهخاصيت دوم تقسيم

شود يا مانند معدود عدد باشد. فى المثل عدد هشت كه به دو چهارتايى تقسيم مىتر مىاجزاء كوچك

 شوند.مانند هشت نفر انسان كه به دو تا چهار نفر انسان تقسيم مى

 و خواه تقسيم در وهم باشد مانند غير عدد كه همان خط و سطح و جسم تعليمى است.

ؤلف تقسيم خط و سطح و جسم تعليمى را به وهم مقيد ساخت و فرمود اين امور فقط در اين كه م

قوه واهمه قابل تقسيم هستند به اين دليل است كه امور فوق قابل تقسيم فّكى خارجى نيستند. زيرا 

ز آنها به جهت بساطت خود، ماده ندارند تا آن، قسمت را بپذيرد. لذا با ورود قسمت، كمّيت نخستين ا

 رود.بين مى

فى المثل خطى كه در خارج يك متر است وقتى به دو نيم خط تقسيم شد خط يك مترى در خارج از 

شود. پس خط قابل انفصال خارجى نيست. زيرا رود و دو نيم خط ديگر به جاى آن موجود مىبين مى

 بايد قابل و مقبول در وجود با هم مجتمع باشند و در كم چنين نيست.

پذيرد، اما چيزى يهى است چيزى كه تقسيم خارجى دارد، مثل عدد، تقسيم وهمى هم مىالبته بد

باشد و يا كه تقسيم وهمى دارد به طور لزوم تقسيم خارجى ندارد. ممكن است تقسيم خارجى داشته

 باشد.نداشته
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دد يك بر گوييم عدد ده؛ پيدايش آن با اضافه شدن عخاصيت سوم، وجود شمارنده كّم هست، مثال مى

رساند. كه به مرحله ده برسد. و كسر مكرر عدد يك از عدد ده آن را به صفر مىعدد قبلى است تا آن

 باشد.واحدى است كه عاد عدد ده مى« يك»پس 

 مقدار و زمان از اختصاصات عالم ماده است، بر خالف عدد

 متن

 ة.وهناك احكام اخر أوردوها: ... له آثار الماّدة دون نفس الماّد

 ترجمه

 اند:در اينجا احكام ديگرى است كه به شرح ذيل بيان كرده

 شود.باشد، هم در ماديات و هم در مجردات يافت مىاول آن كه كّم منفصل كه همان عدد مى

شود. و متصل قار كه جسم تعليمى و و اما متصل غير قار كه زمان باشد، فقط در ماديات يافت مى

كند عالم مقدارى مجردى شود، مگر نزد كسى كه اثبات مىت يافت نمىسطح و خط است، در مجردا

 را كه آثار ماده را دارد اما خود ماده را ندارد.

 شرح

در عالم مجردات همچون عالم ماديات كم منفصل كه همان عدد است راه دارد، لذا خداى متعال در 

 ك كرديم.فرمايد: ما در جنگ بدر شما را به سه هزار فرشته كمقرآن مى

اما حكما در وجود كّم متصل كه همان خط وسطح و جسم تعليمى است در ميان مجردات اختالف 

اند اين اختالف مبتنى بر مسئله ديگرى است و آن اين كه آيا عالوه بر عالم ماده و عالم عقول كرده

 كه جهان تجرد محض است عالم ديگرى كه واسطه

انه؟ حكماى مشاء منكر وجود چنين عالمى هستند اما جمع بين اين دو عالم باشد وجود دارد ي

 ديگرى از حكما ازجمله صدرالمتألهين وجود چنين عالمى را قبول دارند.

گويند عالم مثال كه برزخ ميان رسانند مىآنها كه عالم مثال را قبول دارند و آن را با ادله به اثبات مى

ه مانند طول، عرض، ُعمق، حجم، ُبعد و رنگ را دارد اما عالم ماده و عالم عقل است آثار و عوارض ماد

 خود ماده را ندارد.

اشاره به وجود عالم مثال نزد كسانى است « عند َمن يثبت عاَلماا مقدارياا»گويد عبارت مؤلف كه مى

 رسانند. توضيح بيشتر را در مرحله يازدهم فصل سومپذيرند و آن را با ادله به اثبات مىكه آن را مى

 خواهيم خواند.

ها از آن به قابل ذكر است كه عالم مثال غير از عالم رب النوع كه همان ُمُثل افالطونى است و اشراقى

 باشد.كنند مىعقول َعْرضى تعبير مى

 شوددر ميان مراتب اعداد، تضاد حاكم نمى

 متن
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 ف.الثاني: أّن العدد ال تضاّد فيه ... عليه وال يتصّور هناك غاية الخال

 ترجمه

در عدد، تضاد وجود ندارد، چون از جمله شرايط تضاد وجود غايت خالف بين متضادين است. در 

حالى كه بين دو عدد، غايت خالف وجود ندارد؛ زيرا در هر دو مرتبه فرضى عدد، عدد بيشتر با اضافه 

خالف وجود شود. )پس ميان آن دو غايت شدن واحدى بر آن فاصله آن نسبت به اقل، بيشتر مى

 ندارد(.

تر است، و ضد به ضد و اما استدالل بر عدم تضاد به اين كه مرتبه عدِد باالتر متقّوم به عدد پايين

 متقّوم نتوان بود، صحيح نيست؛ زيرا مرتبه عدد اگر از مراتب مادون خود تركيب يافته باشد، تمام

تواند تركيب يابد از عدد نه و د ده مىمراتب مادون در پيدايش آن عدد يكسان هستند. فى المثل عد

يك يا عدد هشت و دو، يا هفت و سه، يا شش و چهار، يا پنج و پنج. اين كه بعضى را جزء عدد ده قرار 

 داده و بعض ديگر را قرار ندهيم، ترجيح بال ُمرجح است، كه اين محال است.

ت، معنايش اين است كه مرتبه گويند كه عدد ده مجموع عدد هشت و دو هسدانان مىو اگر رياضى

ده مساوى اين دو عدد است، نه اين كه عدد ده در حالى كه نوع واحدى است از دو مرتبه مختلف، در 

 است.حالى كه دو نوع مختلف هستند، تشكيل شده

نظير سخن فوق در اقسام كم متصل جارى است، چنان كه جسم تعليمى با سطح و خط و نيز سطح 

د؛ زيرا موضوع واحدى وجود ندارد كه تعاقب بر آن پيدا كنند. و غاية الخالف هم با خط تضادى ندار

 بين آنها متصور نيست.

 شرح

ديگر تضادى ندارند؛ زيرا ميان اعداد تضادى نيست. مثالا عدد دو و سه كه دو نوع از عدد هستند با يك

باشد و دليل كسانى كه مىغايت خالفى بين اين دو نيست چون عدد سه همان عدد دو به اضافه يك 

اند، به اين كه اعداد فوق به اعداد مادون متقّوم هستند و ضد بر عدم تضاد ميان اعداد استدالل كرده

تر باشد، تواند به ضد متقّوم باشد، سخن نادرستى است؛ زيرا اگر عدد فوق، تركيبى از اعداد پاييننمى

هشت تركيب يافته باشد؛ يا از دو عدد پنج تايى. و چه رجحانى وجود دارد كه عددى چون ده از دو و 

 انتخاب يكى بدون ديگرى ترجيح بال مرجح است.

گويند: مرتبه ده مساوى مرتبه دو و هشت است، مراد آن است كه مقدار عدد ده اما اگر در رياضى مى

 برابر با مقدار عدد هشت و دو است، نه اين كه از هشت و دو تركيب يافته باشد.

نين در كم متصل. ميان جسم تعليمى كه همان تعّين مقدارى جسم است و سطح و خط هم چ

نمايد، اما اين دو )سطح و جسم تضادى وجود ندارد، چون گرچه سطح بر جسم تعليمى ورود مى

تعليمى( بر موضوع واحد تعاقب ندارند، همان طور كه خط عارض بر سطح است و اين دو بر موضوع 

 .واحد تعاقب ندارند
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باشند لذا تضاد ميان آنها تعاقب بر موضوع واحد شرط تضاد است و موارد فوق فاقد اين شرط مى

 گردد. همان گونه كه غاية الخالف ميان آنها حاكم نيست.حاكم نمى

 در كّم، تشكيك به شدت و ضعف نيست

 متن

 الثالث: أّن الكم ال يوجد فيه التشكيك ... وكذا الجسم التعليمّي.

 ترجمه

 شود. و اين ضرورى يا قريب به ضرورى است.تشكيك در كّم به شدت و ضعف يافت نمى

شود، مانند آن كه خطى از جهت موجوديت در مقايسه با بله تشكيك به زياده و نقص در آن يافت مى

 خط ديگر در جانب طول از ديگرى بيشتر باشد، نه از آن جهت كه براى او ماهيت خط هست.

تواند از سطح ديگر از نوِع خود بيشتر يا كمتر باشد. همين طور در جسم ىچنين سطحى مهم

 تعليمى.

 شرح

ماهيت هيچ خطى يا سطحى از خط و سطح ديگر كمتر يا بيشتر نيست، بلكه وجود يك خط است كه 

توان گفت اين خط از آن خط در ماهيت گاهى از خط يا سطح ديگر كمتر يا بيشتر است. لذا نمى

 تر است.ديدتر يا ضعيفخط بودن ش

توان گفت وجود اين خط از آن خط در طول بيشتر يا كمتر است. به عبارت ديگر تشكيك در ولى مى

تر نداريم. گرچه تشكيك ماهيت به شدت و ضعف منتفى است؛ يعنى ما خط و خطتر يا سطح و سطح

 گر بيشتر باشد.به زياده و نقصان در آن وجود دارد؛ يعنى خطى يا سطحى از خط و سطح دي

 اقامه برهان بر تناهى ابعاد جسم

 متن

 والبرهان السّلمّى وغير ذلك.« ... إّن األبعاد متناهية»الرابع: قالوا: 

 ترجمه

 اند.هاى مختلفى استدالل كردهاند: ابعاد جسم متناهى است. و بر آن به گونهچهارم، گفته

كنيم. در كنار آن، خطى غير متناهى ى فرض مىترين آنها اين است كه ما يك خط غير متناهواضح

كنيم. در اين جا وقتى كره را حركت است ترسيم مىكه از مركز يك كره، موازى آن كشيده شده

كنند. ناگزير خطى كه از مركز كره، ديگر تالقى مىدهيم، مطابق مصادره اقليِدس اين دو خط با يك

 نمايد.ناهى فرضى تمايل پيدا مىموازى خط غير متناهى بود به سمت خط غير مت

اى يافت شود كه ضرورتاا اولين نقطه مسامته )و تالقى( است. در اين جا بايد در خط غير متناهى نقطه

اى فرض شود مگر اى محال است؛ زيرا ممكن نيست كه بر خط نقطه مسامتهلكن وجود چنين نقطه

 يابد.از آن بدان، سمت مى اى هست )نقطه مسامته( كه خط، قبلآن كه فوق آن نقطه
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بر محال بودن ُبعد غير متناهى، براهين ديگرى چون برهان تطبيق و برهان ُسّلمى و غيره اقامه شده 

 است.

 شرح

اين برهان به نام برهان ُترسى )سپرى( معروف است، اين برهان را مانند برهان تطبيق و برهان ُسّلمى 

 باشد، نداريم.كه ابعاد غير متناهى داشتهاند تا ثابت كنند ما جسمى اقامه كرده

گيريم. در كنار آن يك خط غير حاصل برهان اين است كه يك خط غير متناهى فرضى در نظر مى

 گيريم كه از مركز يك دايره خارج شده و موازى خط قبلى است.متناهى ديگرى در نظر مى

 نهايت امتداد دارند.بى ديگر تاتا اين جا ما دو خط غير متناهى داريم كه موازى يك

اى كه از مركز آن يك خط غير متناهى بيرون آمده است به طرف خط ديگر حركت اكنون كره

يابد و است به طرف خط ديگر سمت مىنهايت بيرون آمدهدهيم. طبعاا خطى كه از مركز آن تا بىمى

 مسامته در آن آشكار است. بايد در يك نقطه با هم تالقى نمايند. اگر خط متناهى باشد وجود نقطه

اى در خط غير متناهى محال است؛ زيرا چون خط خارج شده از كره غير لكن وجود چنين نقطه

اى را فرض كنيم كه اولين نقطه سمت يابى و تالقى است بايد قبل از آن متناهى است هر نقطه

يابيم اى را نمىما هيچ نقطهاى باشد كه سمت يابى و تالقى در آن جا انجام گرفته باشد. و چون نقطه

اى كه اولين نقطه سمت يابى و تالقى در اين يابى و تالقى باشد، پس هيچ نقطهكه اولين نقطه سمت

 يابيم. پس هيچ گاه اين دو خط از حالت توازى بيرون نخواهند آمد.دو خط باشد نمى

د، مگر هنگامى كه به طرف كنندر حالى كه طبق قانون اقليدس دو خط متوازى همديگر را قطع نمى

اى قطع نمايند. ولى ما در فرض مذكور ديگر سمت يابند. در اين صورت بايد همديگر را در نقطهيك

اى كه فرض كنيم كه او اولين نقطه مسامته و تالقى است آن يابيم، زيرا هر نقطهاول نقطه َقطعى نمى

ايت ادامه دارد. و اگر در خط اول، نقطه نهنقطه مسبوق به نقطه قطع قبلى است و اين امر تا بى

اند در حالى كه فرض بر سمت گيرى مسامته و تالقى نباشد، پس دو خط به حال توازى باقى مانده

 يكى به جانب ديگرى بود.

اى كه اولين نقطه تالقى است پديد آيد لكن حدوث حاصل آن كه وقتى دايره حركت كند بايد نقطه

اى هى خط محال است؛ زيرا ممكن نيست كه بر خط غير متناهى نقطهاين نقطه با فرض عدم تنا

كه قبل از آن نقطه ديگرى متصور است كه او اولين نقطه تالقى است و چون فرض شود مگر آن

گردد و چون امتناع اى پس حركت مستدير دائره نيز ممتنع مىممتنع است حدوث چنين نقطه

 غير متناهى باطل است.حركت دورانى كره باطل است پس فرض خط 

شوند و ؛ مبادى تصديقى در هر علمى اگر َبّين باشند، علوم متعارفه ناميده مىبمصادرة اقليدس * قوله

نامند. پذيرد آن را اصول موضوعه مىاگر نظرى باشند و متعلم به سبب حسن ظن به معلم، آن را مى

 گويند.مصادره مى پذيرد، آن راو اگر با حالت تأمل و احياناا انكار مى
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نهايت ادامه يابند كنند گرچه تا بىگويد دو خط متوازى هم ديگر را قطع نمىقانون اقليدس كه مى

كنند چون يك مطلب نظرى است كه اى هم ديگر را قطع مىبرخالف دو خط مسامت كه در يك نقطه

شود از اين جهت آن را مصادره مى نياز به استدالل و اقامه برهان دارد و احياناا مورد انكار و رد واقع

 اند.اقليدس ناميده

نكته ديگر اين كه در اين برهان وجود دو خط غير متناهى به منزله دو ُبعد جسم غير متناهى فرض 

گيرى است و چون وجود دو خط غير متناهى به دليل فقدان اولين نقطه تالقى بر فرض سمتشده

 البعاد نيز محال خواهد بود.محال بود، پس وجود جسم غير متناهى ا

 برهان تطبيق

متناهى و از « الف»كه از طرف « الف تا ب»كنيم از نقطه عبارت است از اين كه ما خطى فرض مى

نماييم كه اين چنين فرض مى« ج تا د»باشد. سپس خط ديگرى از نقطه غير متناهى مى« ب»طرف 

آن گاه به مقدار يك متر از طرف متناهى آن غير متناهى است « د»متناهى و از طرح « ج»از طرف 

 خواهد بود.« ج د»به مقدار يك متر بيشتر از خط « الف ب»كنيم. در اين جا خط قطع مى

نهايت منطبق كنيم، يا هر دو خط مثل هم تا بى« الف»را بر نقطه « ج»حال اگر فرض كنيم كه نقطه 

شود و خط زايد از نظر مقدار مثل ناقص مى يابند و اين محال است؛ زيرا در اين صورتامتداد مى

كه اين دو خط، مساوى با يك ديگر مساوى با آن خواهد بود، كه اين ضرورتاا محال است. يا اين

 به ازاى بخشى از« ج د»نخواهند بود پس خط 

متناهى « ج د»اى قطع خواهد گشت. پس خط قرار نخواهد گرفت ناگزير در يك نقطه« الف ب»خط 

زائد خواهد بود و زائد بر « ج د»به مقدار متناهى مثالا يك متر بر خط « الف ب»ود و خط خواهد ب

هم متناهى خواهد بود نتيجه « الف ب»متناهى به مقدار متناهى او هم متناهى خواهد بود. پس خط 

 گيريم كه خط يا ُبعد غير متناهى نداريم.مى

 برهان ُسّلمى

يك نقطه دو خط به مانند دو ساق مثلث متساوى االضالع تا و آن عبارت است از اين كه ما از 

ماند. نهايت دو ضلع مىنهايت ترسيم كنيم. در اين صورت مقدار فاصله دو ضلع به مقدار امتداد بىبى

نهايت است، در حالى كه اين فاصله نهايتند پس فاصله بين آن دو نيز بىو چون دو ساق مثلث بى

نهايت، محصور بين حاصرين ين دو ساق مثلث است. و محال است كه بىمحصور بين حاصرين يعنى ب

واقع شود. پس محال است كه دو خط غير متناهى كه به منزله دو ُبعد از يك جسم غير متناهى است 

 داشته باشيم.

 خأل محال است

 متن

 والِزُمُه ... وسيأتي الكالم فيه في بحث األين. -الخامس: أّن الخالء
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 ترجمه

اش آن است كه ُبعد بدون معروضى كه قائم بر آن باشد، به خود قائم م، اين كه خالء، كه الزمهپنج

 خواهد آمد.« اين»باشد، محال است. سخن پيرامون خالء در بحث 

 شرح

باشيم كه از طول و عرض و عمق ُمعينى برخوردار باشد مانند شكل مكعب در يك اگر ما حجمى داشته

به ماده معّينى است در اين صورت حجم داراى معروضى كه قائم به او باشد حبه قند كه آن قائم 

 خواهد بود.

اما اگر همين حجم داراى معروضى نباشد كه قائم به او باشد و به عبارت ديگر داخل اين حجم از هر 

يعنى طول و عرض و « ُبعد»چيز ديگر حتى از هوا يا هر ماده ديگر تهى باشد الزم خواهد آمد كه 

مق كه از سنخ عرض هستند به خود قائم باشند بدون آن كه معروضى براى قوام آنها وجود ع

باشد و چون قوام َعَرض بدون معروض امر محالى است پس خالء يعنى تهى بودن حجم از داشته

 مطلق ماده هم امر محالى است.

 عدد، غير متناهى اليقفى است

 متن

 الربع، وإاّل عاد متناهيا.السادس: أّن العدد ليس بمتناه ... و

 ترجمه

اى از عدد يافت ششم، اين كه عدد، غير متناهى است. معناى اين سخن آن است كه هيچ مرتبه

شود، مگر آن كه فرض زايد بر آن و نيز فرض زايد بر زايد ممكن باشد. و اين سلسله مگر به نمى

 شود.ناميده مى« هى ال يقفىغير متنا»گردد. و آن انقطاع اعتبار شخص معتبر، قطع نمى

شود، زايد بر آن بالقوه موجود است. و استمرار از اين سلسله، بالفعل بيش از مقدار متناهى يافت نمى

نهايت به نحو قضيه معدوله نه سالبه محصله امر غير معقولى است. و براى غير متناهى به سلسله تا بى

اى مانند نصف يا ثلث يا هاى كسريهجموع و نه نسبتاين معنا )غير متناهى ال يقفى( نه كل و نه م

 گردد.شود، و ااّل به تناهى باز مىُربع يافت نمى

 شرح

 شود، و هر عددى فوق آن عددسلسله اعداد به هيچ حد پايانى متوقف نمى

نهايت قابل شمارش است، مگر اين كه انسان خسته شود و از شمارش دست ديگرى است، كه تا بى

 بردارد.

گوييم شود مقدار متناهى از آن است. فى المثل مىاما آنچه از اين سلسله غير متناهى موجود مى

 عدد صد يا هزار يا ميليون يا صد ميليون يا ميليارد يا صد ميليارد و ....
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سلسله »همه اينها ارقام متناهى هستند. مقدار غير متناهى، بالقوه موجود است. اگر كسى بگويد 

است؛ چون كه اين مفاد قضيه معدوله است، سخن نادرستى گفته« ود، غير متناهى استاعداِد موج

 شود مقدار متناهى از آنها است.آنچه از اعداد موجود مى

باشند در حالى كه آنچه مفاد قضيه معدوله اين هست كه آنچه از اعداد موجود هستند غيرمتناهى مى

قضيه را به صورت موجبه معدوله بيان كرديم به وجود باشد. اگر از اعداد موجود است متناهى مى

موضوع كه همان سلسله اعداد هست نياز داريم زيرا در موجبه معدوله بايد موضوع وجود داشته باشد 

در اين صورت اگر سلسله موجود از عدد متصف به غير متناهى شود امر باطلى است زيرا آنچه از 

 ير متناهى.شود متناهى است نه غاعداد موجود مى

اين « سلسله اعداد، متناهى نيست»بله، اگر قضيه را به صورت سالبه محصله بيان كنيم و بگوييم: 

گردند، بر كه ادات سلب هستند جزء محمول مى« معدوله كلمه ال وغير»حرف درستى است. در 

ود موضوع خالف سالبه محصله. لكن بايد گفت فرقى بين موجبه معدوله و سالبه محصله بعد از وج

كه همان سلسله اعداد است نيست؛ همان طور كه مؤلف حكيم هم در فصل اول از مرحله چهارم 

از اين رو موجبه « ان القضية المعدولة المحمول تساوى السالبة المحصله عند وجود الموضوع»فرموده 

تناهى عدم وقوف توانند در اين جا صادق باشند اگر مقصود از عدم معدوله و سالبه محصله هر دو مى

توانند هر دو كاذبه طور كه مىبه حد خاص باشد يعنى وجود قّوه زايد و امكان وجود عدد بيشتر همان

 باشند اگر مقصودشان اين باشد كه سلسله اعداد بالفعل غير متناهى است.

وجود است، و پيش از اين گفته شد كه در كّم عادى كه او را فانى كند « كم»به عالوه آن كه عدد 

دارد به اين معنا كه در او واحدى وجود دارد كه كسر مكرر او از عدد مورد نظر او را به صفر برساند. و 

 رسد.اين با غير متناهى بودن بالفعل آن منافات دارد. چون غيرمتناهى هيچ گاه به صفر نمى

و ثلث و ربع و  حال كه سلسله اعداد بالقوه غير متناهى ال يقفى شد، اطالق كل و مجموع و نصف

هاى كسرى در آن، معنا ندارد؛ زيرا چيزى كل يا مجموع دارد كه متناهى باشد، همين ساير نسبت

نهايت شد نصف و ثلث و ربع از آن معنا ندارد. اين طور است نصف و ثلث و ربع. اگر عدد بى

صد يا ثلث از  هاى كسرى در مواردى صحيح است كه عدد متناهى باشد مثالا بگوييم نصف عددنسبت

 عدد سيصد يا ربع از عدد چهارصد.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . سه خاصيت از خواص كّم را بيان نمائيد.1

 شود؟. آيا كّم منفصل در مجردات يافت مى2

 شود؟. آيا كّم متصل غير قاّر و متصل قاّر در مجردات يافت مى3

 . چرا در عدد تضاد وجود ندارد؟4

 شود؟كى در كّم يافت مى. چه نوع تشكي5
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 است، تقرير كنيد.. برهان مسامته را كه بر تناهى ابعاد اقامه گرديده6

 . چرا خالء، محال است؟7

. چرا اگر سلسله غيرمتناهى عدد به نحو عدول ادامه يابد امر محالى است؛ برخالف آن كه به نحو 8

 سالبه محصله باشد؟

 ّولّيالفصل الحادي عشرفي الكيف وانقسامه األ

 

 تعريف كيف

 متن

 أّنه عَرٌض ال يقبل القسمَة ... ما تعرضه قسمٌة أو نسبٌة بالعرض.»عّرفوه ب 

 ترجمه

« َعَرض»كند. پس با قيد اند كه عرضى است كه ذاتاا قبول قسمت و نسبت نمىدر تعريف كيف گفته

شود. و با قيد عدم خارج مىكّم « عدم قبول قسمت»گردد واجب بالذات و جوهر. و با قيد خارج مى

 گردند.گانه نسبى خارج مىقبول نسبت، مقوالت هفت

 گردد.شود، داخل مىآنچه كه قسمت و نسبت به طور عرضى بر آن وارد مى« لذاته»و با قيد 

 شرح

در تعريف كيف سه قيد مورد عنايت است. اول اين كه كيف عرض است. پس جوهر و آنچه فوق 

 روند.جب الوجود از تعريف بيرون مىجوهر هست مانند وا

توان به دو قسم، كند. مثالا رنگ زرد يا سياه را نمىثانياا اين كه كيف قبول قسمت و نسبت نمى

تقسيم كرد و گفت دو نيم زرد يا دو نيم سياه، مگر به تبع معروض آنها يعنى به تبع چيزى كه اين 

توان او را به تبع كاغذ به دو نيم ارض بر كاغذ شده مىنمايند. مثالا رنگ زرد عها بر او عروض مىرنگ

پذير نيست. همان طور تقسيم كرد و گفت دو رنگ زرد اما صرف نظر از معروض آنها خود رنگ تقسيم

ها برقرار كرد مگر به تبع توان ميان رنگى با رنگ ديگر نسبت تقابل يا تجانب يا ديگر نسبتكه نمى

اين صفحه كاغِذ زرد رنگ مقابل يا در جنب آن صفحه كاغذ زرد رنگ قرار معروض آنها. مثالا بگوييم 

 دارد.ها خود رنِگ زرد تقابل يا تجانب برنمىدارد اما صرف نظر ازمعروض رنگ

توان يك خط يك كند و مىسازد زيرا كم ذاتاا قبول قسمت مىبا قيد عدم قبول قسمت كم را خارج مى

د و ثالثاا با قيد عدم قبول نسبت ميان كيفيات، مقوالت هفت گانه مترى را به دو نيم خط تقسيم كر

شوند زيرا نسبت در اين مقوالت وضع، ِجَده و فعل و انفعال خارج مى نسبى، يعنى اضافه، اين، متى

 باشد.عين ذات آنها مى

و  واسطه قبول قسمتسازد كيفيات و امورى كه مستقيم و بىو با قيد لذاته در تعريف داخل مى

توانند بكنند. مثالا يك كاغذ سفيد يا كنند. اما به طور عرضى و به تبع موضوعات خود مىنسبت نمى
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سياه را به دو نيم تقسيم كنيم. در اين تقسيم، سفيدى و سياهى هم تقسيم شدند، اما نه ذاتاا بلكه به 

 تبع موضوع خود كه همان كاغذ باشد.

كه برخى مقوالت ذاتاا خل تعريف هست. حاصل سخن اينبنابراين، قبول قسمت و نسبت عرضى، دا

كنند مانند مقوله كم و برخى از مقوالت ذاتاا داراى نسبت هستند مانند مقوله اضافه قبول تقسيم مى

همچون تضايف ميان ابّوت و نبّوت كه نسبت ذاتى آن است اما در مقوله كيف نه قسمت نهفته شده 

ى نفسه و با قطع نظر از معروض خود قابل تقسيم نيست است و نه نسبت فى المثل حرارت ف

 طور كه فى نفسه با چيزى نسبت هم ندارد.همان

 تعريف كيف از نظر صدرالمتألهين

 متن

 المقوالت لّما كانت ... في األربعة على اإلستقراء.»قال صدر المتألهين: 

 ترجمه

 گويد:صدرالمتألهين مى

كه بتوان براى اى هستند كه فوق آنها جنسى نيست، امكان اينليهاز آن نظر كه مقوالت، اجناس عا»

هاى ناقصى شود رسمآنها تعريف حدى آورد وجود ندارد. از اين جهت تعاريفى كه براى آنها آورده مى

 است تا از ديگران تميز يابند.هستند كه در آنها به ذكر خواص آنها اكتفا شده

اند كه آن اند، مگر اين كه گفتهزمى كه شامل باشد دست نيافتهبه خاصه ال« مقوله كيف»و در مورد 

اند كه مركب از عرضيت و مغايرت با كم و اعراض نسبى است. و سرانجام آن را چنين تعريف كرده

 كيف، عرضى است كه با كم و اعراض نسبى مغايرت دارد.

 ريف شده، يكسان است.لكن اين تعريف، تعريفى است كه از نظر شناخت و عدم آن با موضوع تع

چون اجناس عاليه )مقوالت( برخى از برخى ديگر اجلى نيستند )تا معّرف ى ديگر واقع شوند(. و اگر 

اى به مقوله ديگر( جايز باشد، در ساير مقوالت هم بايد چنين كارى جايز اين كار )يعنى تعريف مقوله

شوند مگر بعد از شناخت معروضات ته نمىباشد. بلكه در آنها اولويت دارد؛ چون مقوالت نسبية شناخ

آنها كه كيفيات باشند. از اين رو در تعريف كيف از ذكر مغايرت آن با كّم و اعراض نسبى عدول 

 اند كه اجلى از اين باشد.اى رفتهاند و به دنبال خاصهكرده

محسوس، كيفيات شود. و آنها عبارتند از كيفيات كيف، در تقسيم اولى به چهار قسم كلى منقسم مى

نفسانى، كيفيات مختص به كميات و كيفيات استعدادى. اعتماد حكما در حصر مذكور استقرا و 

 پژوهش بوده است.

 شرح
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تعريف منطقى، تعريف به جنس و فصل قريب است، كه آن را حد تام گويند. يا تعريف به جنس بعيد 

به اينها دسترسى نبود به جنس قريب  گويند. و در صورتى كه حد ناقص و فصل قريب است كه آن را

 شود.گويند، اكتفا مى رسم ناقص گويند، يا جنس بعيد و خاصه كه آن را رسم تام و خاصه كه آن را

باشند، ديگر از جنس و فصل تركيب در مورد مقوالت چون آنها خود هر يك جنس بسيط عالى مى

نوان تعريف منطقى آورد. بنابر اين مقوالت اند تا بتوان جنس و فصل را در تعريف آنها به عنشده

شود؛ خواصى كه آنها مطلقاا تعريف منطقى ندارند. پس در تعاريف آنها ناگزير به خواص آنها اكتفا مى

 سازد.را از ديگر مقوالت متمايز مى

شود كه عرضى است كه با كّم و مقوالت نسبى مغايرت دارد. لكن گفته مى« كيف»مثالا در تعريف 

كند؛ چون ما در تعريف ساير مقوالت مقدار شناسايى از كيف چيزى به معلومات ما اضافه نمى اين

توانيم بگوييم مقوالت نسبى آنهايى هستند كه با مقوله كيف مغايرت مانند مقوالت نسبى هم مى

 اند.دارند. از اين جهت بسيارى از حكما از اين تعريف در مورد كيف، عدول كرده

كه يك مقوله را به مقوله ديگر تعريف كنند و بگويند كيف عرضى است كه مغاير با كم و و به جاى آن

اند نه آن كه مغايرت كيف با ساير اعراض نسبى است خاصيت يك مقوله را معّرف مقوله ديگر قرار داده

 كّم را معّرف مقوله كّم قرار دهند.

كه مراد از اين الكيفيات؛بعد معروضاتها التي هي* قوله: بل ذلك اولى الن االمور النسبية ال تعرف إاّل

 گويد مقوالت نسبى پس از معروضات خود كه كيفياتمى

شوند، اين است كه ما تا كيفيات يك جسم را مانند رنگ، حرارت، برودت، نرمى، هستند، شناخته مى

الت نسبى مانند توانيم به شناخت مقوزبرى، ترى و خشكى بعد و حجم و ديگر كيفيات نشناسيم نمى

 ببريم.مقوله أين، متى، وضع و غير اينها پى

به عنوان مثال حبه قندى را كه روى فرش افتاده از طريق رنگ سفيدش. و ديگر خصوصيات آن 

بريم و اگر حبه قند، رنگ سفيد و يا هيچ رنگ مىمانند بعد و حجم و وزن و مانند آن به وجود آن پى

 ببريم.توانستيم به وجود آن پىداشت نمىضى نمىديگرى و يا ديگر خصوصيات عر

اكنون كه جسم را از راه رنگ عارض بر آن كه كيفى از كيفيات آن هست و از طريق ساير كيفيات آن 

يعنى »توانيم بگوييم كه آن جسم در كدام مكان قرار دارد و چه نسبتى به آن دارد شناسيم مىمى

يا با ساير « يعنى مقوله متى»ايم و چه نسبتى به زمان دارد ديده و يا در چه زمانى آن را« مقوله َأين

 «.يعنى مقوله وضع»اشياء چه نسبتى دارد 

بنابر اين شناخت مقوالت نسبى پس از شناخت مقوله كيف كه معروض مقوالت نسبى هستند ممكن 

ر كيفيات و شوند بلكه هم بر جواهر و هم باست. البته مقوالت نسبى فقط عارض بر كيفيات نمى

 شوند.كميات عارض مى
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گردند اما جسمى بديهى است مقوالت نسبى گرچه برخود جسم كه جوهرى از جواهر است عارض مى

كه همراه با كيفيتى از كيفيات فوق باشد. بنابراين شناخت مقوالت نسبى بدون شناخت و دستيابى به 

نگ، حرارت، برودت و غير اينها ممكن گردند مانند ركيفيات جسمى كه اين مقوالت بر آن عارض مى

 نيست.

گوييم كه نه تنها مقوالت نسبى پس از توضيح فوق درباره تعريف هر يك از مقوالت به مقوله ديگر مى

باشند؛ زيرا شناخت مقوالت نسبى پس از شناخت معروض اجلى از كيف نيستند بلكه اخفى از آنها مى

توان مقوله كيف را به مغايرت آن ممكن است. از اين رو نمى آنها كه مقوله كيف يا كّم يا جوهر باشد

 با مقوالت نسبى يا ساير

مقوالت معرفى كرد، كه اگر اين كار جايز باشد تعريف ساير مقوالت به مقوله كيف به دليل آن كه 

 تر است.اجلى از آنهاست شايسته

ريف هر كدام به مغايرت آن مقوله با انگاريم و براى تعاز اين رو ما همه مقوالت را در َعْرض هم مى

 كنيم.خواص مقوالت ديگر اكتفا مى

كه حصر اقسام كيف در چهار قسم، حصر عقلى و برهانى كه قابل ازدياد نباشند، نيست. نكته ديگر اين

هاى ديگرى از كيف شناسايى هاى علمى قسمتيعنى اين امكان وجود دارد كه در آينده با پيشرفت

 اد قبلى افزوده گردد.شود. و بر اعد

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . كيف را تعريف نماييد.1

 شود؟. با قيد لذاته در تعريف كيف چه چيز خارج مى2

 . چرا تعريف كيف به جاى تعريف منطقى، رسم ناقص است؟3

 . تعريف كيف به اين كه عرضى است مغاير با كم و اعراض نسبى، چه اشكالى دارد؟4

 ف را بيان نماييد.. اقسام كي5

 الفصل الثاني عشرفي الكيفّيات المحسوسة

 

 خواص كيفيات محسوس و انقسامات آن

 متن

 ومن خاّصتها أّن فعلها بطريق التشبيه ... والمذوقات، والمشمومات، والملموسات.

 ترجمه

طور كه كنند، همان از جمله خواص اين كيفيات اين هست كه در فعل خود، ديگرى را شبيه خود مى

كند، و همان طور كه سياهى مثالا نمونه و شبح خود را بر چشم حرارت مجاور خود را گرم مى

 اندازد.مى
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 شوند.كيفيات محسوس به مبصرات، مسموعات، مذوقات، مشمومات و ملموسات تقسيم مى

 شرح

واص آن گفته شد كه كيف چون ساير مقوالت َعَرضى تعريف منطقى ندارد و براى تعريف آن از خ

سازى شود. از جمله خواص كيف آن است كه تأثيرگذارى آن در اشياى ديگر به نحو شبيهاستفاده مى

 باشد، مانند آن كه آتش، كترىديگرى به خود مى

كه سياهى روى كاغذ نمونه و مثالى از خود را در چشم نمايد يا مانند آنمجاور خود را گرم مى

 كند.منعكس مى

هاى مبصر شوند. اولين آنها كيفه عدد قواى حسى به پنج قسم تقسيم مىهاى محسوس بكيف

 هستند.

 هاى مبصر هستندها، كيفرنگ

 متن

 «.والمبصرات: منها األلوان ... باألجسام الُمشّفة او انعكاس منها

 ترجمه

از  هاى عينى موجود در خارجها كيفيتها هستند، مشهور اين است كه رنگاز جمله مبصرات، رنگ

هاى مختلف اين ها از تركيبحس هستند، و نوع بسيط از رنگ، سفيدى و سياهى است، و باقى رنگ

 آيند.دو پديد مى

هاى بسيط پنج تا است؛ سياه، سفيد، قرمز، زرد و سبز. و باقى چنين گفته شده كه اصول رنگهم

 ها مركب از اينها هستند.رنگ

خيالى هستند كه وجودى در خارج از حس ندارند، مانند هاله ها كيفيات اند كه رنگبعضى ديگر گفته

و قوس قَزح و غير اين دو. كه از اختالط هوا با اجسام شفاف يا انعكاس اجسام شفاف به وجود 

 آيند.مى

 شرح

بديهى است كه اظهار نظر در امور تجربى در قلمرو فلسفه نيست. بلكه علوم آزمايشگاهى و به طور 

بايد درباره مسائل حسى سخن بگويند، لذا هر جا فلسفه در قلمرو علوم طبيعى و كلى علوم طبيعى 

كه در فلسفه فلكى پا گذارده است يا به خطا رفته، و يا از پيش فرض خود كه عبارت است از اين

 حقيقى به جز از برهان عقلى نبايد مدد جست، عدول كرده است.

قعيت بپذيريم كه ضرورت اول براى احياى فلسفه اسالمى در هر حال بايد اين نكته را به عنوان يك وا

جدا كردن مسائل عقلى از مسائل تجربى و حسى است كه عمداا يا سهواا در فلسفه ما رسوخ كرده 

شود كه ساير مسائل است. با گذشت زمان آشكار شدن خطاى اين قبيل مسائل موجب اين توّهم مى

رنوشت خواهند شد، اين در حالى است كه ُمعظم فلسفه هم با گذشت زمان محكوم به همين س
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اى در استحكام مبانى آن مسائل فلسفى مبتنى بر اصول مسّلمه عقلى است كه پيشرفت علم، خدشه

 تواند ايجاد كند.نمى

گويند يا ها، دو رنگ به نام سياهى و سفيدى است آن طور كه مشهور مىاين كه اصول بسيِط رنگ

اى است بيرون از حوزه فلسفه. و بايستى گويند مسئلهها مىكه معتزلىپنج رنگ هستند، آن طور 

ها پاسخ آن و مسائلى از اين قبيل در علم فيزيك جسته شود: بر اساس هر يك از اين دو نظر، رنگ

 هايى هستند كه بيرون از حس ما، يعنى در جهان خارج واقعيت دارند.كيفيت

ها در خارج نيستند و بيرون از حس ما گويد رنگه مىدر مقابل اين نظر، نظريه ديگرى است ك

هاى خيالى هستند، مانند هاله و قوس ُقزح. كه اينها از اختالط هوا با واقعيتى ندارند، بلكه كيفيت

 آيند.اجسام شفاف مانند ذرات ريز باران يا انعكاس نور از اجسام غيرشفاف به وجود مى

ت ريز باران و يا تابش نور به اجسام غيرشفاف مانند كيف و كتاب براساس اين اقوال اختالط هوا با ذرا

 شود.و فرش و غيره و انعكاس آن نور از آن اجسام منشأ پيدايش رنگ در قّوه خيال مى

ها در خارج وجود واقعى دارند، و اين چنين نيست كه وجود ممكن است كسى ايراد كند كه اوالا رنگ

 ا به خطا و در عالم خيال چيزى را سبز و چيز ديگر را قرمز ببيند.آنها وجود خيالى باشد، و چشم م

ها خواهيم شد كه وجود اشياء را ها را در خارج خيالى بدانيم، همگام با سوفسطايىلذا اگر وجود رنگ

 دانند.در خارج خيالى مى

نيست؛ زيرا در ها، مثال مناسبى و ثانياا مثال هاله و قوس قزح در خارج به عنوان وجود خيالى رنگ

فيزيك امروز مسلم است كه نورها تحت شرايط خاصى از جمله به هنگام عبور آنها از ذرات معلق آب 

آورند كه واقعيت دارد و شوند و كمانى را در خارج به وجود مىهاى مختلف تجزيه مىدر هوا به رنگ

 وجود آنها وجود خيالى نيست.

 شود.هى وقتى آسمان ابرى است گرداگرد ماه ظاهر مىدايره نورانى را گويند كه گا« هاله* »

شود. و علتش نيم دايره رنگارنگى است كه گاهى موقع آمدن باران در آسمان ظاهر مى« قوس قزح* »

باشد. به قوس ُقَزح هاى مختلف مىعبور نور آفتاب از ميان ذرات معلق در آسمان و تجزيه آن به رنگ

 گويند.هم مى« كمان بهمن» يا« كمان رستم»، «رنگين كمان»

گردد اما نه اجسام به وصف شفاف بلكه به اجسام برمى« منها»ضمير در  * قوله او انعكاس منها؛

اجسام به وصف غير شفاف. به اين معنا كه مطابق اين نظريه منشاء پيدايش رنگ در قّوه خيال 

باشد. وقتى ر به اجسام غيرشفاف مىآميختگى هوا با اجسام شفاف مانند ذرات ريز باران يا انعكاس نو

تابد از انعكاس نور به آن در قّوه خيال رنگ به وجود نور به جسمى مانند كيف يا كتاب يا فرش مى

 آيد.مى

به الوان غلط است؛ زيرا معنايش آن است كه الوان وجود خارجى دارند نه « منها»ارجاع ضمير در 

 يه، الوان وجود خيالى دارند نه خارجى.وجود خيالى، در حالى كه بر اساس اين نظر
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قوله: و هى حاصلة من انواع اختالط الهواء باالجسام الُمشّفه: اين جمله ناظر است به مبدأ پيدايش 

ناظر است به پيدايش رنگ سياه به سبب آن « او انعكاس منها»ها غير از رنگ سياه و كلمه تمام رنگ

دانان جديد آن است گردد. مشهور نزد فيزيكم منعكس مىكند بلكه به چشكه نور از جسم عبور نمى

گردد. نظر فيزيك جديد در باب حقيقت كه اساس الوان در سه رنگ قرمز و سبز و كبود خالصه مى

 هاست. طبيعيون قديم معتقد بودند كه رنگ سفيد ازها عكس نظر طبيعيات قديم در باب رنگرنگ

آيد؛ زيرا آن اجسام ريز داراى سطوح مختلف بوده ود مىآميختگى هوا با اجسام شفاف ريز به وج

آيد، مانند عبور نور از ذرات ريز برف كه هنگام عبور نور از آن سطوح مختلف، رنگ سفيد پديد مى

آيد لكن پديد آورنده رنگ سفيد است. اما رنگ سياه از عدم نفوذ نور به جهت كثافت جسم پديد مى

هاى خيالى ها كيفيتگويند رنگعتقد است. معاصرين جديد مىفيزيك جديد عكس مطلب فوق را م

هستند و رنگ سياه معلول نفوذ امواج نور در جسم و عدم انعكاس آن به شبكيه است و رنگ سفيد 

ها حاصل از نفوذ بعضى امواج معلول عدم نفوذ نور در جسم و انعكاس آن به شبكيه است و باقى رنگ

باشد براى آگاهى بيشتر از نظريات علماى قديم ر. امواج در جسم مى نور و عدم نفوذ بعضى ديگر آن

 .85، ص 4، ج اسفار ك:

 تعريف نور و مراد از آن

 متن

 «.إّنه ظهور اللون»ومن المبصَرات النور. وهو غنّى عن التعريف ... وقيل: 

 ترجمه

اند كه نور، ريف آن گفتهنياز است. و بسا در تعهاى مبصر، نور است كه از تعريف بىاز جمله كيف

آن است كه اجسام را براى بصر آشكار « ُمظهر غير»ظاهر بالذات و ُمظهر غير است و مقصود از 

 باشد.بود از خواص وجود مى« مطلق»كند. و اگر اظهار غير مى

در هر حال معروف از مذهب حكما آن است كه نور كيفيتى است قابل ابصار كه در اجسامى كه 

شود بدون آن كه نور از گيرند، يافت مىر هستند، و در اجسامى كه مقابل نّير قرار مىبالذات نّي

كند انتقال پيدا نمايد. و مقابل نور، جسمى كه بالذات نورانى است به جسمى كه نور را دريافت مى

 ظلمت است، تقابل عدم و ملكه.

است كه نور، ظهور رنگ شدهو گفته شده است كه نور، جوهر جسمانى است، همان طور كه گفته 

 باشد.مى

 شرح

شود، و گاهى از شود و از آن نور حسى چون نور خورشيد يا چراغ اراده مىگاهى كلمه نور گفته مى

در تعريف نور، نورى باشد كه اجسام  «المظهر لغيره» شود. اگر منظور ما از جملهنور، وجود اراده مى

 ايم. ولى اگر مراد ازشود كه از نور، نور حسى را اراده كردهكند، معلوم مىرا براى بصر آشكار مى
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اجسام نباشند، بلكه مطلق اشياء مراد باشند ولو آن كه جسم نباشند، مقصود از نور، همان  «لغيره»

 وجود خواهد بود.

 اند.چون به وسيله وجود، ماهيات از ظلمت عدم بيرون آمده و به لباس نورانى وجود ملّبس شده

حال كلمه نور از كلماتى است كه مفهوم آن از مفاهيم اوليه و بديهى است، لذا نياز به تعريف  به هر

اند. يكى از تعاريف، آن است كه نور كيفيت قابل ابصارى ندارد. در عين حال براى آن تعاريفى آورده

نورانى  است كه در اشياى نورانى مانند خورشيد، بالذات قابل رؤيت است، و در اشيائى كه خود

 گيرند، قابل رؤيت هست.نيستند، ولى در مقابل نور قرار مى

در ميان حكما در مورد انتقال نور از جسمى كه  * قوله. من غير أن ينتقل من النير إلى المستنير؛

ناميم به جسمى كه در مقابل بالذات نورانى است مانند خورشيد يا چراغ كه ما آن را اصطالحاا نّير مى

 است.ناميم دو نظر وجود داشتهشود كه اصطالحاا آن را مستنير مىبالَعَرض نورانى مىآن است و 

گويد به هنگام روشن شدن جسمى كه از خود نور دارد چيزى از نّير به مستنير يكى از دو نظر مى

شود؛ زيرا انتقال عرض از معروض خود به جاى ديگر محال است چون مستلزم آن است منتقل نمى

د لغيره به وجود لنفسه تبديل شود؛ زيرا انفكاك عرض از معروض خود مستلزم استقاللى براى كه وجو

 گردد و اين خلف استعرض مى

گرچه شرط ظهور و قابل رؤيت شدن آن، محاذى قرار گرفتن مستنير با نّير است و به عبارت ديگر 

باشد، ولى از سوى نّير بالذات، ىبرابر شدن مستنير با نّير شرط در ظهور آن و قابل رؤيت شدن آن م

شود، تا اين انتقال سبب نورانى گرديدن مستنير شود. بلكه در چيزى از او به مستنير منتقل نمى

 شود.مستنير استعدادى وجود دارد كه با محاذى قرارگرفتن آن با نّير، نورانى مى

ِكترى كه در مجاورت آتش  گويندگويند، فى المثل مىنظير همين سخن را در مورد حرارت هم مى

شود تا آن را گرم كند بلكه در كترى قرارگرفته حرارت آتش كه يك عرض است به كترى منتقل نمى

شود استعدادى وجود دارد كه با مجاور شدن آن با آتش صورت حرارت از فاعل الهى به آن افاضه مى

رچه مطالعه شرط براى افاضه است. شود گشبيه افاضه صور علمى كه از فاعل الهى به نفوس افاضه مى

پس مجاورت آن با آتش شرط براى شكوفا شدن استعداد آن هست ولى حرارتى از آتش به كترى 

 رسد.نمى

گويند ذرات نورانى از داند. مقابل اين، نظريه كسانى است كه مىاين نظريه، نور را كيفيت َعَرضى مى

گردد. بر اساس نور مىال سبب نورانى شدن جسم بىشود و اين انتقجسم نّير به مستنير منتقل مى

كه اگر باشند بلكه جوهر هستند و يا آناين نظريه حرارت و نور كه قابل انتقال هستند يا عرض نمى

 يابند.عرض هستند آنها قائم به اشيائى جوهرى هستند كه همراه جواهرشان انتقال مى

تواند نور را دم و ملكه است. يعنى جسمى كه مىنكته ديگر اين كه تقابل نور و ظلمت، تقابل ع

 پذيرد.پذيرد، و گاهى نقطه مقابل آن را كه ظلمت باشد مىبپذيرد، گاهى نور را مى
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اند، و اند و آن را جوهر جسمانى قلمداد كردهنكته آخر اين كه برخى نور را از قلمرو اعراض بيرون برده

اند. پيمايد(، مانع از جسميت آن ندانستهكيلومتر راه مى 311/ 111حركت سريع نور را )كه در ثانيه 

 اشاره به« ان النور جوهر جسمانى»جمله 

گويد نور جوهر جسمانى مادى است به همين قول دارد. در اين جا نيز دو نظريه وجود دارد يكى مى

سنخ مجرد  گويد نور جوهر جسمانى مثالى است يعنى ازاين معنا كه از سنخ ماده است ديگرى مى

 است اما نه مجرد محض بلكه از سنخ مجرد مثالى است كه عوارض ماده را دارد. اما خود ماده را ندارد.

اين قول منسوب به صدرالمتألهين است. در حقيقت ايشان قائل به تشكيك در موجود مجرد است و 

داند مانند ا مجرد مثالى مىاى ديگر از آن رداند مانند عقول. مرتبهاى از آن را مجرد مطلق مىمرتبه

داند كه واقع در عالم ماده است نه اى ديگر از آن را تجرد نورانى مىصور مثالى در عالم مثال و مرتبه

 باشد. كه همان نور محسوس است.تر از عالم مثال مىعالم مثال و ضعيف

كند و براى نور عنا مىها ماين نظريه حقيقت نور را به ظهور رنگ * قوله و قيل انه ظهور اللون؛

 باشد.ها و ظهورات آنها قائل نيست و در واقع انكار خارجى وجود نور مىحقيقتى وراى رنگ

ها به اين معناست كه رنگ جسم درتاريكى قابل رؤيت نيست هنگامى كه تفسير نور به ظهور رنگ

نور است گرچه براى دهد اين ظهور رنگ، خود حقيقت نمايد و خود را نشان مىرنگ جسم ظهور مى

ظهور رنگ وجود خورشيد يا چراغ الزم است اما اين بدين معنا نيست كه براى نور حقيقتى جداى از 

دانند و آن را نور باشد )وحتى اشعه خورشيد و چراغ را از ظهور رنگ مىظهور رنگ وجود داشته

هاى مناسب است و به مينهپندارند( بلكه بدين معناست كه ظهور الوان مشروط به آماده شدن زنمى

عبارت ديگر عوامل اعدادى از جمله وجود خورشيد و چراغ براى تحقق ظهور الوان كه همان حقيقت 

 نور است الزم است.

ها قائل نيست و ثانياا آنچه اشتباه اين نظريه اين است كه اوالا براى نور حقيقتى ماوراى ظهور رنگ

ها الزمه ها نيست ظهور رنگ. معناى مطابقى نور ظهور رنگاستالزمه نور هست را خود نور دانسته

 هاوجود نور هست. يعنى هرجا نور باشد رنگ

نمايانند. از اين رو بايد بگوييم دهند و هر جا تاريكى باشد اجسام رنگ خود را نمىخود را نشان مى

ها تابع ند و ظهور رنگگردها آشكار مىها دارد كه در پرتو آن رنگنور حقيقتى جداى از ظهور رنگ

 نور است.

 هاى مسموع هستنداصوات كيف

 متن

 والمسموعات: هى األصوات. والصوت ... في الحّس معدوما في خارج الحّس.

 ترجمه
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هاى شنيدنى همان اصواتند. و صوت كيفيتى است كه از كوبيدن سخت يا كندن سخت حاصل كيف

آيد. هنگامى كه موج به هواى صوت است از پى مى شود و به دنبال آن تمّوج هوايى كه حاملمى

 گردد.مجاور پرده گوش برسد صوت احساس مى

بديهى است كه صوت خود موج يا خود كوفتن يا كندن نيست. و )نيز( اين چنين نيست كه صوت 

 محسوس، خيالى در قّوه حاسه انسان بوده در خارج معدوم باشد.

 شرح

شود از آن صدايى به شود يا جسم به سختى از جايى كنده مىمىوقتى دو جسم، سخت بر هم كوفته 

ناميم. حامل صوت، موجى است كه بر اثر كوفتن يا كندن مى« ُصوت»خورد كه ما آن را گوش مى

 كند.شود و تا پرده گوش حركت مىايجاد مى

 شود.احساس مى« ُصوت»هنگامى كه هواى حامل صوت به پرده گوش خوَرد 

كه نفس كوفتن يا آيد، نه اينصوت چيزى است كه از كوفتن يا كندن به وجود مى بر اين اساس،

كندن، خود صوت باشد؛ زيرا صوت رؤيت شدنى نيست، در حالى كه كوفتن يا كندن رؤيت شدنى 

هستند. همان طور كه هواى حامل صوت نيز صوت نيست؛ زيرا تمّوج قابل لمس است بر خالف 

 صوت.

 ند كه صوت واقعيت خارجى ندارد و آن يك امر خيالىابعضى چنين پنداشته

كه ما ُقرب و ُبعد و است. اين مطلب صحيح نيست. صوت در خارج، وجود واقعى دارد به دليل آن

كنيم. و اگر امر خيالى بود ما به چنين مطلبى دست جهت آن را در خارج به سادگى احساس مى

 يافتيم.نمى

 باشد.معناى كندن و عنيف به معناى شديد و سخت مىقرع به معناى كوفتن و قلع به 

 هاانواع چشيدنى

 متن

 والمذوقات: هي الطعوم المدَركة بالذائقة ... هذه الطعوم طعوم مرّكبة منها.

 ترجمه

شوند. و بسايط آنها را ُنه عدد هايى هستند كه با ذايقه ادراك مىهاى چشيدنى همان طعمكيف

مزگى، گسى، ز، تيزى )چون فلفل(، شورى، تلخى، چربى، شيرينى، بىاند، كه عبارتند اشمرده

 گرفتگى، و ترشى. طعوم ديگر تركيبى از اين طعوم هستند.

 شرح

هاى مسموع هاى چشيدنى هستند در اين كه اصل و اساس كيفهاى محسوس كيفيك قسم از كيف

اند. مؤلف تر يا بيشتر گفتهخى كمچندتا است ميان حكما اختالف وجود دارد. برخى آنها را ُنه و بر

 داند، به بيانى كه در ترجمه گذشت.هاى بسيط را نه عدد مىحكيم رحمه الله عدد كيف

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

398 

 

ظاهر « قبض»كشد، و ظاهر زبان را درهم مى« عفوصت»اند كه درباره فرق بين عفوصت و قبض گفته

هايى از اين قبيل به انسان دست و باطن آن را. اين حالت به هنگام خوردن سنجد يا خرمالو يا چيز

 دهد.مى

آيند هاى ذكر شده پديد مىهاى ديگرى نيز هستند كه از تركيب طعمغير از آنچه كه بيان شد، طعم

 اند.هاى نوشيدنى و غيره امر رايجى گشتهو امروزه در صنايع غذايى و اسانس

 هاانواع بوييدنى

 متن

 .. في شاّمته، كما ذكره الشيخ.والمشمومات: أنواع الروائح المحسوسة .

 ترجمه

شوند، و براى انواع بوهايى كه ما آنها ها انواع بوهايى هستند كه توسط قّوه شامه احساس مىبوييدنى

اى كه آنها به موضوعات اى وجود ندارد، مگر از جهت اضافههاى شناخته شدهكنيم، نامرا ادراك مى

وى مشك يا بوى گل، و يا از جهت موافقت يا مخالفت با طبع ما، گوييم بكنند، مثالا مىخود پيدا مى

گوييم بوى خوش يا بوى نامطبوع، و يا از جهت نسبت آنها به طعم مخصوصى مانند مانند آن كه مى

گوييم بوى شيرين يا بوى ترش. چنان كه شيخ الرئيس گفته است اينها همه به جهت آن كه مى

 ضعف قّوه شامه انسان هست.

 شرح

هاى هاى بسيطى كه به نامايم؛ اما براى بوها به اصلها، را خواندهها و چشيدنىاصول بسيط رنگ

يابيم. امتياز بوها يا به وسيله موضوعات آنهاست مانند بوى گل يا خاصى ناميده شوند، دست نمى

عم خاصى باشد و يا به وسيله انتساب آنها به طمشك يا به وسيله پسند طبع يا ناپسندى آن مى

 شوند.شناسايى مى

گونه كه شيخ الرئيس گفته به جهت ضعف قّوه گذارى نكردن بوها و عدم شناخت كامل آنها، آننام

شمار بوهاست. وقتى در يك گلخانه شش هزار گل عطرى كه هر شامه انسان است يا به جهت تنوع بى

ن براى هر نوع بويى يك اصل بسيط تواشود، چگونه مىدارى مىكدام بوى خاص به خود را دارند نگه

رسد عمده دليل دست نيافتن به اسامى مخصوص براى بوها تنوع فوق العاده در نظر گرفت. به نظر مى

 آنها باشد، نه فقط ضعف شامه انسان.

 هالمس شدنى

 متن

 والملموسات: أنواع الكيفّيات المحسوسة ... والمعروف أّنها مرّكبة.

 ترجمه
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شوند. بسايط آنها را دوازده نوع هايى هستند كه توسط قّوه حس لمس مىكيفملموسات انواع 

اند. آنها عبارتند از حرارت، سردى، رطوبت، يبوست، نرمى، درشتى، چسبندگى، شلى، خشكى، شمرده

تر و تازگى و سنگينى و سبكى. بعضى به اينها ناهموارى و هموارى، نفوذ ناپذيرى و نفوذپذيرى را 

 اند. اما معروف آن است كه اينها مركب از چيزهاى سابقند.اضافه كرده

 شرح

ء سخت ء مرطوب و يبوست را به صعوبت شكل پذيرى شىرطوبت را به سهولت شكل پذيرى شى

 كند.اند. در هر حال قّوه المسه انسان در هنگام لمس اشياء، يكى از مفاهيم فوق را درك مىمعنا كرده

باشد برخالف ء مانند آب مىاند كه رطوبت اقتضاى ذاتى يك شىچنين گفته فرق بين ُبّله و رطوبت را

ُبّله كه رطوبت را از چيز ديگر گرفته است. فرق بين لزوجت و هشاشة اين است كه لِزج چيزى است 

كه شكل دادن او آسان و جداسازى اجزاى او مشكل است برخالف هشاشه كه شكل دادن او مشكل و 

 آسان است. جداسازى اجزاى او

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . يك خاصيت از خواص كيف محسوس را بيان كنيد.1

 . كيف مبصر چيست؟2

 ها چند تاست؟. بسايط رنگ3

 گويد: رنگ، كيفيت خيالى است، چيست؟. اشكال سخن كسى كه مى4

 . نور را تعريف كنيد.5

 . تقابل نور و ظلمت از چه نوع تقابلى است؟6

 تعريف كنيد.. صوت را 7

 ها را نام ببريد.. بسايط طعم8

 است؟هاى مشموم، اسامى مشخصى وضع نشده. چرا براى كيف9

 هاى ملموس را نام ببريد.. بسايط كيف11

 الفصل الثالث عشر و هي الكيفّيات المختصة بالكمّيات

 

 اقسام كيفّيات مختص به كّم

 متن

 ته ... والتربيع والتجذير وغير ذلك.وهي الكيفّيات العارضة للجسم بواسطة كمّي

 ترجمه
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شوند. يعنى در كيفيات مختص به كميات، كيفياتى هستند كه به واسطه كم بر جسم عارض مى

شود، گردد، و سپس جسم به سبب كميتى كه دارد بدان متصف مىدرجه اول كم بدان متصف مى

 مانند خميدگى در خط و زوجيت در عدد.

به استقرا سه قسم هستند. اول شكل و زاويه. دوم چيزى كه نه شكل است و نه گونه از كيفيات اين

شوند. سوم زاويه، مانند خميدگى و راستى، از كيفياتى كه عارض بر خط و سطح و جسم تعليمى مى

 شوند، مانند زوجيت و فرديت و تربيع و تجذير و غير اينها.كيفياتى كه عارض بر عدد مى

 شرح

ار گانه كيفيات، كيفياتى هستند كه اختصاص به كميات دارند، پس كميات در يكى از اقسام چه

گردد، در مرحله بعد گردند، لكن از آن جهت كه كم بر جسم عارض مىمرحله اول به آن متصف مى

 گردد.ها متصف مىجسم بدان

سطح و  گردد. و خط هم كم بوده عارض براند به خميدگى و راستى كه بر خط عارض مىمثال زده

گردند. از اين رو، اگر گردد. پس آنها در نهايت بر جسم عارض مىسطح عارض بر جسم تعليمى مى

گردد سپس بر جسمى خميده يا راست است خميدگى و راستى اوالا بر مقدار و كميت آن عارض مى

 گردد.جسميت او از آن جهت كه مقدار دارد عارض مى

كنند اول شكل و زاويه دوم چيزى كه نه شكل است نه خالصه مى گونه از كيفيات را در سهاقسام اين

شوند مانند زوجيت و فرديت كه زاويه مانند خميدگى و راستى و سوم كيفياتى كه عارض بر عدد مى

 آيد.شرح هر كدام به زودى مى

 زنند.براى كيف عارض بر عدد به زوجيت و فرديت و تربيع و تجذير مثال مى

كه عدد ما حاصل از ضرب جزيى از خودش در خودش باشد، مانند عدد ُنه ت از اينعبارت اس« تربيع»

عكس تربيع است؛ يعنى عدد سه جذر « تجذير»باشد. كه حاصل از ضرب عدد سه در عدد سه مى

 باشد.عدد نه مى

 كيف مختص به كم نيست« خلقت»

 متن

 وذلك محال. وأْلَحَق بعضهم بالثالثة الخلقة ... وهما جنسان متباينان،

 ترجمه

اند، و مرادشان از خلقت، بعضى از حكما به سه قسم قبلى، قسم ديگرى به نام خلقت اضافه كرده

باشد. البته اين سخن مردود است؛ زيرا براى خلقت، ماهيت حقيقى كه تركيبى از رنگ و شكل مى

د. و چنان چه داراى باشوحدت حقيقى داشته باشد وجود ندارد، بلكه آن از مركبات اعتبارى مى

آيد كه هم مندرج تحت كيف مبصر باشد و هم مندرج تحت كيف مختص به ماهيتى باشد الزم مى

 كم، در حالى كه اين دو، دو جنس متباين هستند. و اين محال است.
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 شرح

ماهيات حقيقى داراى وحدت حقيقى هستند، بر خالف ماهيات اعتبارى كه مركب از چند ماهيتند و 

كنيم. مفهوم ِخلقت كه تركيبى از رنگ و شكل يك جسم موجود اا براى آنها لحاظ وحدت مىاعتبار

 هاى مختص به كم باشد.تواند در قلمرو كيفاست يك ماهيت اعتبارى است و نمى

بود الزم بود از آن جهت كه رنگ جزيى از آن است داخل در مقوله كيف مبصر و از آن اگر چنين مى

ز آن است داخل در كيف مختص به كم شود، در حالى كه اين دو، دو جنس جهت كه شكل جزيى ا

 تواند تحت دو جنس متباين درآيد.متباين هستند، و يك ماهيت نمى

 شكل چيست؟

 متن

 اّما القسم االّول، فالشكل هيئة حاصلة ... او جسم أحاط به حدود خاصة.

 ترجمه

« كّم»است كه از احاطه كامل حد يا حدودى بر  اما قسم اول )كه شكل و زاويه باشد( شكل هيئتى

است. و مانند شكل مثلث و مربع شود، مانند شكل دايره كه خط واحدى آن را احاطه كردهحاصل مى

چنين كره كه سطح واحدى آن را در است. همو كثير االضالع كه خطوط متعددى آنها را احاطه كرده

 است.انه و مكعب كه سطوح متعددى آنها را احاطه نمودهاست. و نيز مانند مخروط و استوبر گرفته

شكل از جمله كيفيات است؛ چون تعريف كيف بر آن منطبق است. شكل همان سطح يا جسم 

)تعليمى( يا حدودى كه آنها را احاطه كرده و يا مجموعى از اينها نيست، بلكه هيئتى است كه از 

 آيد.احاطه )يك يا چند( حد بر سطح يا جسم پديد مى

 شرح

 كنند. يكى درباره تعريف شكل است.در اين دو فقره به دو نكته اشاره مى

فرمايد شكل، هيئتى است كه از احاطه يك حد بر كّم مانند احاطه حدى كه در كمّيت دايره هست مى

يا احاطه چند حد مانند احاطه خطوطى كه در اشكال مربع يا مثلث يا ذوزنقه وجود دارند به وجود 

 آيد.مى

اند، نفس سطح يا جسم تعليمى يا نفس حدود و خطوطى كه آن را احاطه كرده« شكل»بنابراين 

 آيد.نيست. بلكه هيئتى است كه از احاطه اين حدود پديد مى

فى المثل در شكل مثلث هيچ يك از اضالع مثلث به نحو منفرد شكل مثلث نيستند، همان طور كه 

آيد مثلث نيستند. بلكه هيئتى كه از سه كه از آن به وجود مى مجموع آن اضالع هم منهاى هيئتى

 شود شكل مثلث است. همين طور در اشكال مربع يا ذوزنقه يا كره.ضلع حاصل مى

اى ديگر؛ زيرا تعريف كيف كه عبارت از نكته دوم اين كه شكل در قلمرو كيفيات هست نه از مقوله

 آن منطبق است.عدم قبول انقسام و عدم قبول نسبت هست بر 
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ماند ديگر مربع نيست، و همين طور در اشكال ديگر. پس اگرشكل مربع را تقسيم كنيم آنچه مى

 شود.شكل به دليل مطابقت تعريف كيف بر آن، در قلمرو كيفيات محسوب مى

 زاويه چيست؟

 متن

 والزواية هي الهيئة الحاصلة من إحاطة ... ال نطباق خواّص الزواية عليها.

 ترجمه

كنند، ديگر تالقى مىهيئتى حاصل از احاطه ناقص دو يا چند حد است، كه در يك حد با يك« زاويه»

 شوند از احاطه دو خطى كه در يك نقطه تالقىهمچون زواياى مسطح كه حاصل مى

كنند، و مانند زاويه مجسم كه از احاطه سطح مخروط كه منتهى به نقطة الرأس است حاصل مى

 ز زاويه مكعب كه از احاطه سطوح سه گانه پديد آيد.شود، و نيمى

 كه زاويه كيف است نه كم، نظير سخنى است كه درباره كيف بودن شكل گذشت.سخن در اين

ديگر شود و در يك خط با يكشيخ الرئيس هيئتى را كه از احاطه دو سطح از مكعب مثالا حاصل مى

 اويه بر آن )هيأت( منطبق است.است؛ چون خواص زكنند، زاويه دانستهتالقى مى

 شرح

گويند كه زاويه هيئتى است كه از احاطه ناقص دو يا چند حد كه در يك نقطه در تعريف زاويه مى

كنند و فى المثل زاويه قائمه ديگر تالقى مىآيد، مانند دو خطى كه با يككنند به وجود مىتالقى مى

 نامند. مانند اين شكل.مى« اويه مسطحهز»آورند، كه اصطالحاا آن را را به وجود مى

 زاويه مسطحه

كنند، مانند هيئت حدود سطوِح سه گانه مكعب كه در يك محل يا چند حد در يك نقطه تالقى مى

 آورند مانند اين شكل.كنند. و زاويه ُمجسمه را پديد مىتالقى مى

 نقطه تالقى سه سطح

سطحه و زاويه مجسمه به نحو لف و نشر مرتب است. الزم به ذكر است كه مثال كتاب براى زاويه م

آورد. زاويه المثل زاويه قائمه را به وجود مىآيد و فىيعنى هيئتى كه از احاطه دو حد به وجود مى

آيد مانند سه سطح مكعب كه در شود و هيئتى كه از احاطه چند حد به وجود مىمسطحه ناميده مى

 هكنند زاويه مجسميك نقطه تالقى مى

شود. وجه تسميه به مسطحه و مجسمه آن است كه زاويه مسطحه از تالقى دو خط كه بر ناميده مى

روى سطحى ترسيم شود و مبدأ پيدايش زاويه گردد يا دو خطى كه قائم به سطحى باشد به وجود 

آيد اما زاويه مجسمه كه از احاطه يك سطح مانند سطح مخروط يا چند سطح مانند سطوح مكعب مى

 گردد.آيد عارض بر جسم مىبه وجود مى
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نكته ديگر اين كه بعضى به مثال كتاب براى زاويه مجسمه كه به مخروط مثال آورده اشكال كرده 

كند زيرا سطح گويند تعريف زاويه كه عبارت باشد از هيئت احاطه دو يا چند حد بر آن صدق نمىمى

 شوند نه دو يا چند حد.مخروط حد واحد محسوب مى

توان گفت سطح حد مخروط به سطوح مختلف و متعدد قابل تحليل است و بالقّوه قابليت در پاسخ مى

توان خطوط متعددى از قاعده مخروط به رأس آن ترسيم انقسام به حدود متعدد را دارد فى المثل مى

و راست  توان جانب چپطور كه مىكرد كه از تالقى آن خط با رأس مخروط يك زاويه پديد آيد همان

اى به اند و زاويهمخروط را تحليالا و اعتباراا دو سطح به حساب آورد كه در نقطة الرأس تالقى نموده

 اند. مانند اين شكل:وجود آورده

شده، به دليل آن است كه اين كه در تعريف زاويه، هيئت احاطه ناقص يك يا چند حد، زاويه دانسته

يا حدود، آن گونه كه در كره يا مربع نياز داشتيم، نياز نداريم. در پيدايش زاويه به احاطه كامل حد 

ديگر داشته پيدايش دو خط در ايجاد زاويه كافى است بدون آن كه آن دو خط، احاطه تمام بر يك

 باشند.

كند، در قلمرو مقوله كيف است نه كم، همان طور كه زاويه هم، چون قبول قسمت و نسبت نمى

 ناپذير هست كه از سنخ ذرعه از آن جهت تقسيمچنين بود. زاوي« شكل»

شود نصف ياثلث ماهيت زاويه. بلكه و متر نيست بلكه از سنخ درجه است و صحيح نيست كه گفته

زاويه از حيث عروض آن بر كم مقدارى، قابل تقسيم هست اما از حيث كيف مختص به كم قابل 

آن ديگر زاويه نيست بلكه از سنخ مقدار و مقوله اى را با متر محاسبه كنيم تقسيم نيست. اگر زاويه

 كم است نه مقوله كيف.

يكى از خواص زاويه آن است كه با درجه سنجيده شود و بيان فاصله دو خط يا دو سطح را بنمايد اگر 

دو خط كه هر كدام يك يا ده يا صد متر طول دارند مستقيماا بر هم عمود فرود آيند در همه اين 

نود درجه به وجود خواهد آمد نه كمتر و نه بيشتر هر مقدار كه خط، كم، يا زياد شود ها زاويه فرض

زاويه به همان حال نود درجه باقى خواهد ماند و تغييرى در حال زاويه پديد نخواهد آمد معلوم 

شود كه زاويه از آن جهت كه زاويه است با كم و زياد شدن طول خط يا سطح، كوچك و بزرگ مى

و داراى ماهيت واحد و غير قابل تقسيمى است اما اين كه زاويه با ما نسبت ندارد اين بدان شود نمى

كند و از جهت است كه زاويه از آن جهت كه زاويه است بيان مقدار دو خط يا بيان مقدار جسم را مى

 اين جهت نسبتى با ما ندارد بلكه فقط بيان كننده مقدار دو يا چند حد است و بس.

باشد بلكه از كند اين نه از آن جهت كه زاويه است و از سنخ مقوله كيف مىنسبتى پيدا مى اما اگر

باشد بله دو خط يا دو سطح با ما نسبت دارند اما آن دو هيچ كدام جهت معروض آن كه كم است مى

 باشند.از مقوله كيف نيستند بلكه از مقوله كم مى
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آيد. شيخ ند كه از تالقى دو خط در يك نقطه، زاويه پديد مىانكته ديگر اين كه در تعريف زاويه گفته

كه در يك خط تالقى  -الرئيس پا از اين فراتر گذارده و گفته است، هيئتى كه از تالقى دو سطح مكعب

آيد آن هم زاويه است؛ به دليل آن كه خواص زاويه را دارد. يعنى شيخ وجود دو پديد مى -كنندمى

كنند مانند داند، بلكه تالقى دو سطح را هم كه در يك خط تالقى مىشرط نمى خط در ايجاد زاويه را

 داند.باز، در پيدايش زاويه، كافى مىدو سطح از يك كتاب نيمه

مقصود آن  «و قد قيل ان الزاوية مقدار ينتهى عند نقطة» چنين است. شفاء عبارت شيخ الرئيس در

دانند. اما تالقى دو سطح هم چون دو را زاويه مىاست كه بعضى فقط تالقى دو خط در يك نقطه 

ان المقدار الجسمانى اذا تحدد بسطحين » گويددانند سپس مىباز را زاويه نمىسطح از يك كتاب نيمه

يعنى تالقى دو سطح نيز كه در يك خط  «يلتقيان عند خط ... فبالحرى ان تكون هذه زاوية مجسمة

باشد. كسى كه در مقابل شيخ الّرئيس تالقى دو سطح را زاويه كنند از نظر ما زاويه مىتالقى مى

 داند به طور كلى زاويه مجسمه را قبول ندارد.نمى

 راستى و خميدگى دو نوع مخالف از مقوله كيف هستند

 متن

 وأّما القسم الثاني: فاالستقامة ... خواّصهما لم يخل عنه تعقلهما.

 ترجمه

شوند نه مقوله كم و بين استداره در خط از مقوله كيف محسوب مى اما قسم دوم. استقامت و مقابلش

 اين دو )استقامت و استداره( تخالف نوعى بر قرار است.

كه اين دو از مقوله كيف هستند بدان جهت است كه ما مفهوم استقامت و استداره را كه اما اين

يابيم؛ گرچه وجود انقسام نمى كنيم و در آن خبرى از معناى قبولمفاهيمى بديهى هستند تعقل مى

پذيرد. و اگر قبول انقسام جزئى از حد اين دو يا بارزترين اين دو به جهت عروض بر كم انقسام مى

 خواص اين دو بود تعقل اين دو خالى از آن نبود.

 شرح

 كه مفهوم راستى وشود. يكى اينوگو واقع مىجا دو مطلب مورد گفتاين

ند كه در قلمرو مقوله كيف هستند، زيرا تعريف مقوله كيف كه عدم قبول خميدگى از مفاهيمى هست

قسمت و نسبت است بر آن منطبق است. گرچه اين دو به دليل عروضى كه بر كم چون خط دارند، 

پذيرند، اما خود بالذات انقسام ناپذيرند. واگر انقسام پذيرى، ذاتى يا الزمه ذات اين دو بود، تقسيم مى

شد، در حالى شد، مفهوم انقسام پذيرى هم تعقل مىهوم استقامت و استداره تعقل مىهر جا كه مف

كه چنين نيست. زيرا مفهوم استقامت و استداره يك مفهوم بسيط است و تقسيم به دو نيم يا بيشتر را 

 پذيرد.نمى
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ان اشاره كه استقامت و استداره دو نوع مختلف از كيف هستند كه در فقره بعدى بدمطلب دوم اين

 شود.مى

 دليل بر تغاير نوعى استقامت و استدارت

 متن

 واّما كونهما نوعْين متخالَفْين متبايَنْين ... وكذا األجسام التعليمّية لما يخالفها.

 ترجمه

اما اين كه اين دو، دو نوع مخالف و مباين هستند، بدان جهت است كه اگر اين دو، نوع واحد بودند، 

شد و جزء ذات يا الزمه آن نخواهد بود و عقالا جايز خواهد دو، يك تخالف عرضى مى تخالف ميان اين

بود كه وصف استقامت از خط مستقيم زايل شود و اصل خط باقى بماند و آنگاه به وصف استدارة 

 متصف گردد.

لكن اين محال است، چون خط، پايان سطح و سطح، پايان جسم است. و ممكن نيست كه نهايت 

بدون تغيير حال ذى النهاية )سطح و جسم تعليمى( تغيير يابد. بنابراين اگر حال سطح در ء شى

انبساط و امتداد خود تغيير نيابد خط در استقامت خود تغيير نخواهد كرد و اگر حال جسم در 

انبساط و امتداد خود تغيير نيابد، حال سطح در اين جهت تغيير نخواهد يافت. و جسم تعليمى با 

 آيد.گردد و جسم ديگرى به وجود مىر انبساط و امتداد باطل مىتغيي

چنين است سطحى كه نهايت جسم و خطى كه نهايت سطح است. و هنگامى كه معروض )سطح و هم

آيد، عارض آن )يعنى خط( جسم( باطل گشته، معروض ديگرى كه بالعدد غير از آن است پديد مى

 نيز چنين خواهد گشت.

شود كه استقامت يا مستقيم با زوال استقامت آن ممتنع گشت از اين جا معلوم مىحال كه بقاى خط 

چنان كه باشد، همفصل خط مستقيم است يا الزمه آن. پس خط مستقيم نوعاا مغاير خط مستدير مى

سطح مستوى و غير مستوى و نيز غير سطح با آنچه مخالف آن است )مانند خط( مغاير است، همان 

 تعليمى با اجسام تعليمى مخالف خود مغاير هستند. گونه كه اجسام

 شرح

كنند كه اگر اين مطلب دوم، تغاير نوعى استقامت و استداره است. براى اثبات آن چنين استدالل مى

دو ذاتاا و نوعاا با هم مخالف نباشند، بلكه تخالف آنها َعَرضى باشد بايد استقامت از خط مستقيم جدا 

اصل خط باقى بماند و سپس به استداره و انحنا متصف گردد. در حالى كه گردد و در همان حال 

وقوع چنين چيزى محال است؛ زيرا از آنجا كه خط، پايان سطح و سطح، پايان جسم است، و تغيير 

پايان چيزى بدون تغيير اصل آن چيز معقول نيست، پس بدون تغيير سطح و جسم تعليمى كه ذى 

كند. و با تغيير ذى النهايه يعنى سطح و جسم تعليمى در جهت نمىالنهايه هستند، خط تغيير 
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رود، و سطح و جسم تعليمى جديدى به انبساط و امتداد خود، سطح و جسم تعليمى قبلى از بين مى

 آيد.آيد. و با حدوث سطح و جسم تعليمى جديد، خط جديدى به وجود مىوجود مى

گردد و عارض نو پديد مى( عارض )خط( باطل مىبنابراين با بطالن معروض )سطح و جسم تعلي

 آيد.مى

گيريم كه باقى ماندن خط كه معروض استقامت است بر فرض بطالن استقامت آن بدون نتيجه مى

بطالن معروض آن امر ممتنع و محالى است. و اين بدان جهت هست كه استقامت يا فصل خط 

 مستقيم است يا اگر ما به فصل واقعى آن دسترسى

شناسيم، الزمه فصل است. بنابراين، نوعاا خط مستقيم با خط مستدير مغاير داريم و ياآن را نمىن

هاى برآمده يا فرو رفته و يا است. همان طور كه نوعاا سطح مستوى با سطح غير مستوى مانند سطح

 د.سطح با غير سطح مانند خط و نقطه و يا اجسام تعليمى با اجسام تعليمى ديگر مغاير هستن

چنين در جهت متر و همسانتىفى المثل كتابى بيست سانتى متر طول دارد و كتاب ديگرى سى

گردد تعين مقدارى اين دو جسم با هم متفاوت و در عرض و عمق و حجم متفاوت هستند، معلوم مى

 باشند.نتيجه اين دو جسم تعليمى با هم متغاير مى

 تفريع دو نكته

 متن

 : أوال: أن ال تضاّد ... المستقيم ال يتضّمن المستدير وبالعكس.ويتفرع على ما تقّدم

 ترجمه

كه تضادى بين مستقيم و مستدير نيست؛ زيرا گردد. اوالا ايناز آنچه گذشت )دو نكته( تفريع مى

چنان است ميان خط و سطح تعاقب بر موضوع واحد ندارند و غاية الخالف بين آنها حكفرما نيست. هم

 ها و ميان خود اجسام تعليمى.و جسم تعليمى، و ميان خود سطحو بين سطح 

وثانياا اشتداد و تضعف ميان مستقيم و مستدير وجود ندارد؛ زيرا در تشكيك الزم است كه شديد 

مشتمل بر ضعيف و چيزى اضافه باشد. و قبالا روشن شد كه مستقيم، متضمن مستدير و بالعكس 

 نيست.

 شرح

شود. يكى اين كه ميان خط مستقيم و خط منحنى تضاد لب استفاده مىاز مطالب گذشته دو مط

وجود ندارد؛ زيرا از جمله شروط تضاد تعاقب بر موضوع واحد و وجود باالترين مرحله تخالف ميان 

كند؛ زيرا گرچه اين دو خط بر آنهاست. و اين دو شرط در مورد خط مستقيم و مستدير صدق نمى

حى كه معروض خط مستقيم است، چيزى غير از آن سطحى است كه شوند اما سطسطح عارض مى

معروض خط مستدير است. به عبارت ديگر با تبدل عارض يعنى استقامت و استداره، معروض هم 
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گردد. بنابراين، اين دو بر يك موضوع ورود ندارند. مضافاا به اين كه ميان اين دو غاية متبدل مى

 سبى حاكم است.الخالف حاكم نيست، گرچه تخالف ن

هم چنين تضاد ميان دو سطح مانند سطح مستوى و محّدب يا مقّعر وجود ندارد؛ به همان بيانى كه 

گوييم تعاقب بر موضوع واحد ندارند يعنى گرچه سطوح بر اجسام تعليمى عارض گذشت. اين كه مى

ن جسم هم گردد. و با تبديل يك سطح هماگردند، اما هر سطحى بر جسم خاصى عارض مىمى

گردد، و ميان اجسام تعليمى هم تضادى نيست، گرچه اجسام تعليمى هر كدام از تعّين متبدل مى

خاصى بر خوردارند، اما غاية الخالف ميان آنها حاكم نيست. زيرا ميان دو مرتبه از تعّين مقدارى 

ن طور كه ميان تر وجود دارد يعنى دو سطح بر يك جسم تعاقب ندارند همامراتب باالتر و پايين

 سطحى با سطح ديگر غاية الخالف حاكم نيست.

مطلب دوم اين كه تشكيك ميان خط مستقيم و مستدير به شدت و ضعف وجود ندارد؛ زيرا تشكيك در 

شود كه افراد مختلفى از يك نوع كه به شدت و ضعف و مانند آن از هم متمايز جايى مطرح مى

اتب وجود يا مراتب نور. اما در بحث ما خط مستقيم و مستدير باشند، مانند مرشوند وجود داشتهمى

دو مرتبه از يك نوع نيستند، بلكه دو نوع متخالف هستند كه هر كدام احكام ويژه نوعى خود را دارند. 

چنين نيست، كه خط مستدير همان خط مستقيم باشد، به اضافه چيزى بيشتر يا بالعكس، بلكه خط 

 مستقيم

رخوردار است و خط مستدير از نوعيتى ديگر. در مراتب تشكيك مرتبه فوقانى مانند از نوعيت خاصى ب

نور شديد، واجد مرتبه تحتانى است به عالوه نور بيشتر. اما خط مستدير نوعاا با خط مستقيم مغاير 

 است و چنين نيست كه خط مستدير اشتداد همان خط مستقيم باشد يا بالعكس.

 به كمّ هاى مختص قسم سوم از كيف

 متن

 وأّما القسم الثالث، فالزوجّية والفردّية ... من التربيع والتجذير وغير ذلك.

 ترجمه

 باشند.هاى مخصوص به كم( زوجيت و فرديت است كه عارض بر عدد مىقسم سوم )از كيف

آيند ىچنين است تربيع، تجذير، تكعيب و نظاير اينها، همه اين عوارض از مقوله كيفيات به شمار مهم

نه كميات؛ چون حد كيف بر آنها منطبق است. و اين مطلب با توجه به اين كه هر مرتبه از مراتب 

پذيرى با همه اعداد عدد نوع مستقلى از عدد هست و با مرتبه ديگر مباينت دارد و در مفهوم انقسام

 ر متساوى.مشاركت دارد، آشكار است. و با توجه به اين كه مفهوم انقسام به متساوى و غي

صفت براى انقسام است. و فى نفسه نه خود تقسيم بردار است و نه نسبت پذير. لذا نه از مقوله كم 

 شود، و نه از مقوله اعراض نسبى.محسوب مى
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شوند، نيستند. نظير همين بنابراين، هيچ يك از زوجيت و فرديت چيزى جز كيفى كه عارض بر كم مى

 ربيع، تجذير و غير اينها جارى است.سخن در ساير احوال عدد مانند ت

 شرح

هاى عارض بر عدد هاى مخصوص به كم مانند زوجيت و فرديت است كه از كيفقسم سوم از كيف

هستند. عدد خود داخل در مقوله كّم است. لذا تعريف كّم كه انقسام پذيرى باشد بر آن منطبق است. 

و به عبارت ديگر عدد، زوج باشد تا به تساوى  كه انقسام به متساوى باشد يا غير متساوىاما اين

 تقسيم گردد، يا فرد باشد تا به

متساوى تقسيم نگردد، اين ديگر مفهومى نيست كه در قلمرو مقوله كّم باشد؛ زيرا اين مفهوم خود 

توان به دو نيم زوجيت و نيم فرديت تقسيم كرد. انقسام پذير نيست، يعنى زوجيت و فرديت را نمى

ور كه نسبت پذير هم نيست، يعنى ميان زوجيت عددى با زوجيت عدد ديگر نسبتى به تقابل طهمان

 گردد.يا تجانب بر قرار نمى

شود اين مفهوم، مفهوم ديگرى است عارض بر كم. كه از سنخ مقوله ديگرى است. و چون معلوم مى

 باشد.كيف مىشود كه از سنخ مقوله بينيم كه حد كيف بر آن منطبق است، معلوم مىمى

پذيرى داخل در مقوله كّم نيستند گيريم كه زوجيت و فرديت به دليل عدم تقسيمنتيجه مى

پذيرى داخل در مقوالت نسبى نيستند و چون تعريف كيف بر آن طور كه به دليل عدم نسبتهمان

 باشند.صادق است كيف مى

 باشند.صوص كم مىتربيع، تجذير و تكعيب هم مانند زوجيت و فرديت از عوارض مخ

در اول همين فصل شرح تربيع و تجذير گذشت، تربيع همان طور كه گفتيم عبارت است از عددى 

كه حاصل ضرب جزئى از خودش در خودش باشد مانند عدد نه كه حاصل ضرب عدد سه در سه 

اصل باشد. اما معناى تكعيب آن است كه عدد، حباشد، همان گونه كه عدد سه جذر عدد نه مىمى

ضرب جزئى از خودش در خودش، دو بار باشد، مانند عدد هشت كه از ضرب عدد دو در دو، دو 

 گويند.آيد. اصطالحاا عدد هشت را مكعب عدد دو مىمرتبه، به وجود مى

 عدم تضاد بين احوال اعداد

 متن

 وبالتأّمل فيما تقّدم يظهر: أّوال: أن ال تضاّد ... على ما هو شرط التضاّد.

 مهترج

 شود، اوالا اين كه تضادى ميان اين احوال عددى وجود ندارد؛و با تأمل در آنچه گذشت آشكار مى

زيرا موضوع مشتركى بين زوجيت و فرديت كه تعاقب بر آن پيدا كنند وجود ندارد؛ چنان كه در بيان 

 شرايط تضاد گفته شده كه موضوع مشترك شرط تضاد است.

 شرح
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ان خط مستقيم و مستدير تضادى وجود ندارد، چون تعاقب بر موضوع واحد همان طور كه گفتيم، مي

ندارند. ميان زوجيت و فرديت هم چون تعاقب بر موضوع واحد ندارند، تضادى حاكم نيست. هرگز 

ممكن نيست عددى كه معروض زوج است زمانى زوجيت از آن مفارقت كند و فرديت بر آن عارض 

 اصل آيد.شود تا تعاقب بر موضوع واحد ح

 زوج و فرد دو نوع مختلف از عدد هستند. بدون آن كه نسبت حاكم بر آنها تضاد باشد.

 عدم تشكيك ميان احوال اعداد

 متن

 ء.وثانياا: أن ال تشكيك بالشّدة والضعف ... وليس ذلك من التشكيك في شى

 ترجمه

 وال عددى وجود ندارد.كه تشكيك به شدت و ضعف، زياده و نقصان، ميان اين احنكته دوم اين

شود، مگر به بطالن موضوع اى به قوس و استداره ديگرى تبديل نمىهمان طور كه قوس و استداره

 قبلى و پيدايش موضوع ديگرى كه عدداا با آن غيريت دارد.

كه موضوع قبلى كه گردد، مگر آنچنين زوجيتى به زوجيت ديگرى مانند زوج الزوج تبديل نمىهم

است باطل شود و موضوع ديگرى كه عدداا غير از آن است به وجود آيد. بدين ترتيب  همان معدود

گردد و موضوع جديدى كه عدداا مغاير با آن است پديد زوجيت قبلى كه خود عرض است باطل مى

 آيد. و اين هيچ ربطى به تشكيك ندارد.مى

 شرح

در نوع واحدند، و مرتبه شديد و  قبالا گفتيم مراتب شديد و ضعيف از حقيقت تشكيكى همه داخل

 باشند. بر خالف احوال عدد مانندضعيف، دو مرتبه از يك نوع مى

شوند و با ديگرى مباين زوجيت و فرديت و مانند آن كه هر كدام خود يك نوع مستقل محسوب مى

 هستند.

ند عدد چهار لذا اگر زوجيتى مانند زوجيت عدد دو بخواهد به زوجيت ديگرى مانند زوج الزوج مان

رود و زوجيت ديگرى كه قائم بر عدد ديگرى است به وجود تبديل شود، زوجيت نخستين از بين مى

آيد. و چنين نيست كه تصور شود زوجيت نخستين مرتبه ضعيف از زوجيت هست و زوجيت دوم مى

هر  مرتبه شديد از آن است، و ميان مراتب زوجيت تشكيك به شدت و ضعف حاصل است، خير بلكه

 باشد.هاى ديگر، نوعاا مباين مىزوجيتى كه قائم به عددى هست، نوعى خاص است و با زوجيت

زوجيت قائم بر عدد است و عدد قائم بر معدود  ؛«ااّل مع بطالن موضوعه الذي هو المعدود»* قوله: 

وضوع نهايى و باشد و معدود مباشد. بنابراين، موضوع زوجيت اوالا معدود نيست، بلكه عدد مىخود مى

قائم بر « دو»و عدد « دو»گوييم دو فرد انسان، زوجيت قائم به عدد ثانوى آن است. پس وقتى مى

باشد كه معدود آن است. اگر زوجيت عدد دو بخواهد به زوجيت عدد چهار كه زوج افراد انسان مى
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د و زوجيت شونالزوج است تبديل شود زوجيت نخست به بطالن معروضش يعنى عدد دو باطل مى

 باشد.گيرد و به عدد چهارم قائم مىجديد كه همان زوج الزوج هست جاى آن را مى

 اشتراك عالم ماده و مثال در اين قسم از كيف

 متن

 أّن ... بناء على تجّرد المثال. -بالتذّكر لما تقّدم -وثالثاا: يعلم

 ترجمه

در ماديات و مجردات مثالى هر دو تحّقق شود كه كيفيات مختص به كم از آنچه ذكر شد دانسته مى

 كه عالم مثال، مجرد باشد.يابند. البته بر اساس آنمى

 شرح

عالم ماده همين عالم اجسام است كه مورد شهود ماست. عالم مثال، عالمى است كه خواص ماده 

ين بر اساس آن مانند حجم، ُبعد، مقدار، و مانند آن را دارد، اما خود ماده در آن جا نيست، البته ا

است كه عاَلمى داشته باشيم كه حقايق اين عاَلم در آن جا به صورت تجردى يافت شود، و عوارض 

 ماده منهاى خود ماده را داشته باشد.

ميان حكما در مورد ثبوت عاَلم مثالى كه تمام حقائق مادى در آن عالم به شكل تجردى همراه با 

ها و به شائيان منكر وجود چنين عالمى هستند ولى اشراقىعوارض ماده يافت شود، اختالف است. م

تبع آنها صدرالمتألهين اذعان به وجود چنين عالمى دارند و آن را واسطه و برزخ ميان عاَلم عقول و 

هاى مختص به كم همان طور كه در عاَلم ماده يافت دانند بر فرض ثبوت آن عالم كيفعاَلم ماده مى

توان گفت يك خط مستقيم مثالى، يا يك عدد هم يافت خواهند شد. مثالا مى شوند در عالم مثالىمى

 زوج مثالى، يا يك شكل هندسى مثالى.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 هاى مختص به كم را نام ببريد.. اقسام كيف1

 . شكل را تعريف كنيد، و براى آن مثال بزنيد، و بيان كنيد كه چرا در قلمرو كيف محسوس قرار2

 شود؟مىداده

 . زاويه را تعريف كنيد.3

 است؟. شيخ الرئيس عالوه بر زاويه مشهور چه چيز را بر مصداق زاويه اضافه نموده4

 ديگر تخالف نوعى دارند؟. چرا مفهوم استقامت و استداره، كيف محسوب شده و با يك5

 ت؟. چرا بين خط مستقيم و مستدير و نيز خط و سطح رابطه تضاد حاكم نيس6

 شود.. چرا تشكيك بين خط مستقيم و مستدير واقع نمى7

 شوند؟. چرا زوجيت و فرديت و نيز تربيع و تكعيب از كيفيات محسوب مى8

 شود؟. چرا بين احوال عدد تضاد و تشكيك واقع نمى9
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 هاى مختص به كم، اختصاص به ماديات دارند يا نه؟ چرا؟. آيا كيف11

 ايضاا القوة والالقوة ات االستعدادية وتسّمىالفصل الرابع عشرفي الكيفّي

 

 تعريف كيف استعدادى و تقسيم آن

 متن

 الذي هو بمنزلة ... أن ال ينفعل، كالمصحاحّية والصالبة. -والمعنى الجامع بينها

 ترجمه

كه به منزله نوع از مطلق كيف و به منزله جنس براى انواع  -معناى جامع بين كيفيات استعدادى

عبارت است از استعداد شديد جسمانى )جهت پذيرفتن يا نپذيرفتن( نسبت  -ماندبه آن مىمخصوص 

به چيزى كه در خارج از او وجود دارد، به معناى صفتى كه به سبب آن حدوث چيزى در خارج 

 يابد.رجحان مى

تعداد شديد پذيرى و نرمى، و ديگرى اسو آن دو نوع است؛ يكى استعداد شديد بر انفعال مانند بيمارى

 بر عدم انفعال مانند مصونيت از بيمارى و سختى.

 شرح

اگر بخواهيم تعريف جامع و كاملى از كيف استعدادى به دست دهيم كه براى تمام انواع مختلف 

ها جنس باشد )مقصود انواع كيف استعدادى است نه هر كيفى( و خود يك نوع از مطلق كيف به كيف

 تعريف كنيم كه كيف حساب آيد، بايد آن را چنين

استعدادى عبارت است از استعداد شديد، در وجوِد مستعد جهت پذيرفتن يا نپذيرفتن حالتى بيرون 

از خود مانند ممراضيت يعنى استعداد پذيرفتن بيمارى و لين و نرمى كه استعداد انعطاف پذيرى 

 رمى است.باشد، يا مانند مصحاحيت كه مقابل مرض پذيرى است وصالبت كه مقابل ن

انفعال يا عدم انفعال دو نوع استعداد است در وجود اشياء جهت پذيرفتن يا نپذيرفتن حقيقتى بيرون 

 از وجود مستعد.

 استعداد شديد به انجام فعل

 متن

 «وأْلَحَق بعضهم بالنوعين نوعاا ثالثاا ... أحد جانبى القبول والالقبول لقابلها.

 ترجمه

اند، كه آن عبارت است از استعداد شديد به انجام فعل، سومى را افزودهبعضى به دو نوع قبلى نوع 

گيرى. اما شيخ الرئيس اين قسم را رد كرده و صدرالمتألهين از شيخ تبعيت مانند استعداد ُكشتى

 گويد:مى اسفار كرده است و در
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ند، اما آيا قّوه خالفى نيست كه قّوه بر انفعال و مقاومت داخل در اين نوع )كيف استعدادى( هست»

گويند: آرى. اما شيخ الرئيس آن را داخل انجام فعل داخل در اين نوع هست )يا نه(. مشهور مى

 گردد.داند و حق همين است. و دليل آن به زودى روشن مىنمى

در بر  -نه قسم سوم را -بنابراين وقتى بخواهيم ملخصاا معناى جامعى ارائه دهيم كه دو قسم اول را

بايد بگوييم كه آن كيفيتى است كه به سبب آن يكى از دو جانب قبول يا القبول براى قابل  بگيرد،

 يابد.آن رجحان مى

 شرح

 در اين كه قّوه انفعال مانند استعداد پذيرش بيمارى يا عدم انفعال مانند استعداد

ا آيا قّوه و قدرت نپذيرفتن بيمارى از جمله كيفيات استعدادى هستند، حكما هيچ ترديدى ندارند. ام

گيرى يا بلند كردن وزنه سنگين يا قّوه بر حضور در مسابقات بر انجام كارى مانند قّوه بر كشتى

شوند يا نه؟ ميان شيخ الرئيس و دوچرخه سوارى، اينها هم در قلمرو كيفيات استعدادى محسوب مى

 حكماى ديگر اختالف است.

دليلى كه در عبارت بعدى بيان خواهد شد قدرت بر انجام  شيخ الرئيس و به تبع او صدر المتألهين به

دانند. از اين رو تعريفى از آن، كه فقط قّوه قبول و ال قبول را كار را بيرون از كيف استعدادى مى

گويند كيِف استعدادى، كيفيتى است كه به آن، يكى از دو جانب قبول دهند و مىشامل شود ارائه مى

 ابد.ييا ال قبول رجحان مى

 چرا قوه انجام فعل از مقوله كيف استعدادى بيرون است

 متن

 انتهى.« ء بعد أن لم يكنوأّما بيان أّن القّوة على الفعل ال تصلح ... قابال لشي

 ترجمه

الرئيس بيان اين كه قّوه انجام فعل نبايستى در كيف استعدادى داخل باشد، آن گونه كه نظر شيخ

ند به شناخت يك اصل كلى است. و آن اين كه جهات فعل، پيوسته از لوازم چنين است، ابتدا نيازم

شوند؛ چون هر ذاتى حقيقتى دارد، ناگزير وقتى به حال خود رها شود و مانعى از ذات محسوب مى

كند و در انجام فعل خود احتياج به قّوه زايد بر ذات انجام اثر نباشد، خود به خود اثرى را اقتضا مى

 .خود ندارد

و هنگامى كه عالوه بر ذات، قّوه ديگرى فرض شود، ذات در مقايسه با آن قّوه، فاعل آن قّوه نخواهد 

بود، بلكه قابل آن خواهد بود. و اگر ذات و قّوه را با هم در نظر بگيريم مجموع آن دو پديده ديگرى 

آن فعل، مسبوق به  خواهند بود كه اگر فعلى براى آن باشد، الزمه مجموع هست، بدون آن كه حصول

 انتظار استعداد آن باشد.

 ء براى فاعل بودن خود قّوهء باشد ابتدا الزم است كه آن شىو اگر استعداد شرط فاعليت آن شى
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باشد و بر اين اساس استعداد مفروض در جهت فاعليت او نخواهد بود، بلكه در جهت انفعال داشته

د از آن فاعليت نيست بلكه اوالا و بالذات از آن انفعال پذيرى انفعال او خواهد بود. پس در واقع استعدا

 و ثانياا وبالعرض براى فاعليت خواهد بود.

ء وجود ندارد، گردد كه ذاتاا قّوه و استعدادى براى فاعليت شىاز آنچه به برهان روشن گشت ثابت مى

 است، وجود دارد.ابل نبودهء پس از آن كه قبلكه قّوه و استعداد براى انفعال و قابل گرديدن شى

 پايان سخن صدرالمتألهين.

 شرح

كند البته مشروط به آن كه مانعى جلوى حاصل سخن اين كه ذات هر موجودى اقتضاى فعلى را مى

 اقتضاى ذات را نگيرد. از اين رو براى تحقق فعل نيازى به قّوه زايد بر ذات نداريم.

تكميل فاعليت ذات است و به عبارت ديگر ذات به تنهايى در اگر بگوييم نياز ذات به آن قّوه در جهت 

است، اى كه ذات و قّوه هستند، پديده آمدهفاعليت خود كار آمد نيست، بلكه فاعليت فعل از مجموعه

در اين فرض، مركب جديد از ذات و قّوه، پديده سومى است كه حصول فعل بدان منتسب است. و 

 است بلكه مستقيماا معلول آن مجموعه است.ه قّوه مستند نبودهتوان گفت كه حصول فعل بحتى مى

كه فاعل بايد نسبت به اين قّوه قابل باشد، تا بتواند با مضافاا بر اين، اشكال ديگرى وارد است و آن اين

همكارى آن فعلى را به وجود آورد. و اگر فاعل، قابل اين قّوه نباشد چگونه ذات با همكارى اين قوه 

د فعلى را به وجود آورد. و اگر فاعل بخواهد قابل اين قّوه باشد بايد در آن، قّوه قبول اين قّوه توانمى

كه متمم فاعليت اوست، باشد. در اين صورت اوالا وبالذات قّوه و استعدادى براى انفعالش هست و ثانيا 

 نمايد.عليت پيدا مىپس از آن كه ذات، آن قّوه را كه متمم فاعليت است قبول نمود، قّوه بر فا

 نتيجه اين كه اگر ادعا كنيم كه چيزى براى انجام فعل و فاعليت خود به قّوه نياز

ايم كه ذات براى قابل بودن و انفعال خود به قّوه نياز دارد. زيرا تا ذات آن قّوه را دارد، در حقيقت گفته

ابليت و انفعال او هم حادث است. نپذيرد در فاعليت خود ناتمام است. و چون فاعليت او حادث است ق

بر خالف هيوال كه قابليتش، ذاتى و هميشگى  «يكنء قابالا بعد َأن لمولصيرورة الشي» گويد:لذا مى

 است.

گيريم كه ذات فاعل در فاعليت خود به چيزى بيشتر از ذاتى كه اقتضاى از مطالب فوق نتيجه مى

از ذات مشروط به وجود قّوه زائد بر ذات باشد دو محذور فعل را نمايد احتياج ندارد و اگر صدور فعل 

فوق رخ خواهد نمود يكى اين كه فعل به تنهايى مستند به قّوه نخواهد بود ديگر اين كه بايد قبل از 

 اين قّوه، قّوه انفعال اين قّوه در فاعل موجود باشد. و اين هر دو محال است.

 رود؟قّوه و استعداد از كدام مقوله به شمار مى

 متن

 إّنها ... وكالقدرة واالرادة.»وأّما نفس االستعداد، فقد قيل: 
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 ترجمه

و اما در مورد خود استعداد، گفته شده كه از مقوله اضافه است؛ زيرا جز ميان مستعد و مستعدله قابل 

 آيد.تعقل نيست. لذا نوعى از كيف به شمار نمى

اش اضافه است، مانند علم كه از ، كيفى است كه الزمهآيد كه استعدادو از گفتار بعضى چنين بر مى

اى بين موضوع و متعلق آن يعنى عالم و معلوم كيفيات نفسانى است و در عين حال الزمه او اضافه

 باشد، و نيز مانند قدرت و اراده.مى

 شرح

 جا درباره اقسام كيف استعدادى بود. موضوع اختالف اين بودهمه سخن تا به اين

ا كيف استعدادى منحصر در دو قسم است، يا بيشتر؟ اما اكنون سخن در اين است كه قّوه و كه آي

 استعداد در قلمرو كدام يك از مقوالت هست.

اند: در قلمرو مقوله اضافه داخل است؛ زيرا استعداد، مفهومى است كه جز برخى چون فخررازى گفته

 رود.ست، از اين رو از مقوله اضافه به شمار مىميان دو چيز يعنى مستعد و مستعد له قابل تعقل ني

گويند: استعداد مانند علم است كه در عين حال كه از مقوله كيف نفسانى است الزمه برخى ديگر مى

آن اضافه ميان موضوع و متعلق يعنى عالم و معلوم است. پس در عين حال كه از نوع مقوله كيف 

شد، ولى خود آن از مقوله اضافه نيست. قدرت و اراده نيز بااست از لوازم وجودى آن اضافه نيز مى

هاى نفسانى هستند، اما الزم دارند اضافه ميان مريد و مراد و قادر و همين طورند، يعنى از جمله كيف

 مقدور را.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . كيف استعدادى را تعريف كنيد و اقسام آن را بيان نماييد.1

 دانند؟س و صدرالمتألهين قّوه بر انجام فعل را خارج از كيف استعدادى مى. چرا شيخ الرئي2

 . نفس استعداد، داخل در كدام يك از مقوالت است؟3

 الفصل الخامس عشرفي الكيفّيات النفسانّية

 

 تعريف حال و ملكه

 متن

 الكيفّية النفسانّية وهي ... مغايرا للملكة نوعاا ووجوداا.

 ترجمه

است: به طور كلى تعلق به اجسام ندارد. اين گونه كيفيت، چنان كه شيخ الرئيس گفتهكيف نفسانى 

 شود.ناميده مى« ملكه»شود. و اگر راسخ در نفس باشد ناميده مى« حال»اگر راسخ در نفس نباشد، 
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و از آن نظر كه نسبت بين حال و ملكه نسبت ضعف و شدت است و با توجه به آن كه حكما مرتبه 

دانند، الزم است كه حال را مغاير با ملكه از نظر نوع و وجود ضعيف را دو نوع مختلف مى شديد و

 بدانيم.

 شرح

 از آن جا كه مؤلف حكيم رحمه الله به تبع بسيارى از حكما تشكيك در ماهيت را جايز

مايد: گر فردهد، و مىداند، اختالف به شدت و ضعف در ماهيت را به تغاير نوعى ماهيت ارجاع مىنمى

چه يك ماهيت، مانند عدالت گاهى راسخ در نفس است و گاهى نيست، اما شدت و ضعف در اين 

سازد. يعنى مرتبه شديد و راسخ از عدالت كه ملكه ناميده ماهيت آن را به دو نوع متغاير، متمايز مى

ماهيت نوعى  شود يكشود، يك ماهيت نوعى دارد و مرتبه ضعيف و غير راسخ كه حال ناميده مىمى

 ديگر دارد.

طور كه در وجود، مراتب شديد و گويند: هماندانند مىاما كسانى كه تشكيك در ماهيت را جايز مى

ضعيف هست، در ماهيت واحد هم مراتب شديد و ضعيف وجود دارد. از اين رو مرتبه شديد و ضعيف 

 باشند.يت مىاز عدالت دو نوع مختلف از ماهيت نيستند بلكه دو ظهور از يك ماه

جان نيست، بلكه مربوط به موجوداتى است كه داراى واضح است كه كيف نفسانى مربوط به اجسام بى

 «.وهى ما ال يتعلق باالجسام على الجملة» نفس هستند. لذا در تعريف آن گفتند:

 تغاير اراده و شهوت

 متن

 ا به بعضهم.والكيفّيات النفسانّية كثيرة، وإنما ... المؤّكد الذي عّرفه

 ترجمه

اند كه بحث از هاى نفسانى فراوانند، لكن حكما، از ميان همه آنها تنها به ذكر تعدادى پرداختهكيف

 گويد:مى اسفار آنها اهميت بيشترى دارد. يكى از آنها اراده است. مال صدرا در

ست. آرى آوردن رسد كه معناى آن نزد عقل واضح هست و با غير خود مشتبه نيچنين به نظر مى»

 تعبيرى كه بيانگر حقيقت آن باشد، دشوار است.

و اراده مغاير با شهوت است، همان طور كه مقابلش كه كراهت است مغاير با نفرت است؛ زيرا گاهى 

اى كه به حال او مفيد كند چيزى را كه بدان اشتها ندارد، مانند نوشيدن دواى بد مزهانسان اراده مى

كند مانند خوردن غذاى لذيذى كه به چيزى كه اراده به سوى آن ندارد، پيدا مى است، و گاهى اشتها

 «مضر به حال اوست.

شود كه اراده غير از شوق مؤكدى است كه بعضى اراده را به آن تعريف و از اين جا روشن مى

 اند.نموده

 شرح
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را تعريف فلسفى كنيم، ارائه يك مفهوم بديهى دارد، لكن اگر بخواهيم آن « اراده»گرچه در ميان عوام 

 تعريفى كه حقيقت آن را بيان كند، دشوار است.

ء با قواى حيوانى انسان منشعب اراده با شهوت مغاير است؛ زيرا شهوت ميلى است كه از ماليمت شى

 گردد.شود، ولى اراده ميلى است كه از تشخيص مصلحت توسط قّوه عاقله منبعث مىمى

خواند، ولى قواى حيوانى او به چيز ديگرى كه مخالف آن و را به يك سو مىلذا گاهى عقل انسان، ا

خوانند، ولى است ميل دارد. مانند خواندن نماز شب كه قواى حيوانى. آدمى را به خواب شيرين مى

 كند كه كليد خيرات و بركات دنيا و آخرت در نماز شب است.عقل الهى حكم مى

كند، اما اشتها و ميل بدان ندارد. و گاهى اشتها ن داروى تلخ پيدا مىو نيز گاهى انسان اراده بر خورد

و ميل به غذايى چون غذاى حرام هست، اما اراده به خوردن آن ندارد. اين امثله براى جدايى اراده از 

 شهوت است.

همان طور كه اراده با شهوت مغاير است، كراهت با نفرت هم مغاير است. كراهت عبارت است از 

جارى كه منبعث از تشخيص مصلحت توسط قّوه عاقله است، مانند پرهيز از گناه. نفرت عبارت انز

ء با قّوه حيوانى است، مانند پرهيز از شنا در آب سرد است از انزجارى كه منبعث از منافات شى

 زمستان يا خوردن آب شور دريا.

ارد، نقطه مقابل شهوت هم هست؛ زيرا بنابراين نفرت عالوه بر آن كه از اين جهت با كراهت مغايرت د

 ء است و نفرت انزجار طبيعى از آن.شهوت ميل طبيعى به شى

نيز « شوق»شود كه اراده با است، از اين جا معلوم مى« شهوت»مغاير با « اراده»حال كه دانستيم 

س تفسير مغاير است؛ زيرا گاهى شوق و شهوت به چيزى حاصل است، اما اراده به انجام آن نيست. پ

 اند درست نيست.آن گونه كه بعضى چنين كرده« شوق»اراده به 

 مراتب افعال ارادى انسان

 متن

 الذى يظهر به أمر االرادة ... كاإلنسان في أفعالها االرادّية. -وملّخص القول

 ترجمه

ر مبتنى ملخص گفتار در اين مبحث به نحوى كه معنى اراده به عنوان كيفيتى كه اعماِل فاعِل مختا

 بر آن است روشن شود، اين است كه:

باشند كه صدور آن منسوب بر اساس اصول عقلى، هر يك از انواع جوهرى مبدأ فاعلى براى افعالى مى

باشند. بنابراين، نفس انسانى كه صورت جوهرى به آن نوع است. وافعال، كماالت ثانيه براى نوع مى

شود. از اين ت فاعلى براى افعالى است كه از انسان صادر مىهست و ذاتاا مجرد و فعالا مادى است، عل

رو نفس انسانى كه صورت جوهرى بوده و ذاتاا مجرد و فعالا مادى است علت فاعلى براى افعالى 

 شود.باشد كه از انسان صادر مىمى
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ال ثانوى، شود، مگر چيزهايى كه آن را به عنوان كملكن انسان َمبَدئى علمى است كه از او صادر نمى

كه كمال دهد. و از اين جهت قبل از فعل محتاج به تصور فعل و تصديق به ايناز غير كمال تمييز مى

 باشد.براى او هست، مى

درنگ )پس از تصور فعل( هرگاه تصديق )به كمال بودن آن( جزء بديهيات يا ملكه نفسانى باشد، بى

 دارد. مانند متكلمى كه بدون تأمل بهنمىكند، و در آن تأمل روا به كمال بودن آن حكم مى

افتد، و در نهايت از شود و به لكنت مىگويد، و اگر بخواهد تأمل كند، ُكند مىدنبال هم سخن مى

 ماند.سخن بازمى

شود. و اما اگر آن مطلب محكوم به بداهت نبود نفس انسان به تأمل و فحص از مرجحات متوسل مى

نمايد. سپس به بودن فعل را تضمين كند، دست يافت بدان حكم مىحال اگر به چيزى كه كمال 

دنبال اين صورت علمى شوق به فعل از آن جهت كه فعل، كمال دوم و معلول نفس است حاصل 

آيد. و گرچه براى اراده تعبيرى كه حقيقت آن را تبيين كند شود. سپس اراده از پى شوق در مىمى

بريم و آن اين است كه در كار شخصى مىق، از راه ديگرى پىنيست لكن، به وجود آن، پس از شو

كند. او در حالى كه توان انجام كنيم كه با وجود عجز و بدون توجه به عجزش، اراده فعلى مىتأمل مى

 است.فعل را ندارد آن را اراده نموده

جا عضالت حركت  آيد. در ايناى كه محرك عضالت است از پى مىسپس به دنبال اراده، قّوه عامله

 يابد.كنند، وفعل تحقق مىمى

 و قوه عامله محركه است.« اراده»، «شوق»، «علم»بنابراين، مبادى فعل ارادى در ما 

كنيم. و دقت نظر در حال ساير اينها چيزهايى است كه ما آنها را از افعال ارادى خودمان دريافت مى

 ال ارادى خود مانند انسان هستند.كند كه آنان نيز در افعحيوانات چنين افاده مى

 شرح

پردازند. نكته اول اين كه هر نوعى از انواع جوهرى به اقتضاى در عبارات فوق به بيان چند نكته مى

 ذات خود مبدأ اثرى از آثار هست، از جمله انسان كه او هم مبدأ افعال ارادى و غير ارادى هست.

كند و لفظ كماالت ثانويه را در مورد كماالت ثانويه ياد مىمؤلف رحمه الله از افعال انواع جوهرى به 

برند. قبالا كماالت ثانويه را به اعراض و صفات ماهيت و افعالى كه منسوب به انواع است به كار مى

كردند. در هر حال هر موجود از آن جهت كه واجد كماالت اوليه را به خود ماهيت نوعى معنا مى

 ز كمال اولماهيت نوعى مخصوص است ا

باشد، كه آن فعل معلول و مربوط به او است از كمال برخوردار است، و چون مبدأ فعلى از افعال مى

 باشد.دوم برخوردار مى

است، همان طور كه مبدأ افعال نكته دوم اين كه انسان مبدأ افعال ارادى چون كتابت، خواندن و غيره

 باشد.مىغير ارادى چون ضربان قلب، هضم غذا و غيره 
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جهت رجحان افعال ارادى انسان گاهى آن قدر روشن و ضرورى است كه انجام آن هيچ نياز به تأمل 

است مانند اى راسخ در نفس گشته كه ملكه نفس شدهندارد، مانند نيكى به هم نوع يا آن كه به گونه

دارد كه پس از وصول به اى موارد انسان در انجام كارى نياز به تأمل و دقت سخن گفتن. لكن در پاره

 گيرد.راجح بودن آن، تصميم به انجام آن مى

 كند.نكته سوم اين كه انسان پس از تصديق به مفيد بودن كارى، شوق به آن پيدا مى

 آيد.و پس از شوق اراده و پس از اراده، تحريك عضالت به سوى فعل متعاقباا مى

 شود: علم، شوق، اراده و قّوه محركه.يز خالصه مىكه مبادى فعل ارادى انسان در چهار چنتيجه اين

نكته چهارم اين كه افعال ارادى ساير حيوانات هم از مراتب چهارگانه فوق به عنوان مبادى فعل 

 برخوردار هستند.

نكته پنجم، تفسير اراده به شوق درست نيست. شوق چيزى است غير از اراده، گاهى مريض شوق به 

 كند.يل ضررى بودن آن اراده آن را نمىغذايى دارد، اما به دل

 نقش علم در فاعليت فاعل

 متن

 فظهر بذلك: أوالا أّن المبدأ الفاعلّى ... العلم المتّمم لفاعلّية الفاعل.

 ترجمه

 شود، اوالا مبدأ فاعلى براى افعال ارادى انسان كه كمال ثانوى براى آناز بيانات فوق روشن مى

ن به عنوان فاعل علمى است. و علم متمم فاعليت اوست كه با آن كمال را از روند، انسابه شمار مى

آيد، بدون آن كه به شوق يا اراده ديگرى متوقف مى« شوق»دهد. و به تبع علم غير كمال تميز مى

ها آيد بدون آن كه متوقف بر اراده ديگرى باشد. و گرنه تسلسل ارادهباشد. و اراده از پى شوق در مى

 آيد.ىپيش م

پس اراده را علت فاعلى فعل شمردن كار نادرستى است؛ زيرا اراده و شوقى كه قبل از آن است از 

 روند.لوازم علمى كه متمم فاعليت فاعل است، به شمار مى

 شرح

كنند. يكى اين كه انسانى كه مبدأ فاعلى افعال ارادى خويش است در اين جا به دو مطلب اشاره مى

دهد و تا تصديق به كمال بودن فعل نكند به انجام آن ساس علم و آگاهى انجام مىفعل خود را بر ا

 رود.كند. پس علم و آگاهى متمم فاعليت او به شمار مىاقدام نمى

آيد، هر دو حادثند و هيچ كدام مسبوق به شوق اى كه پس از آن مىمطلب دوم اين كه شوق و اراده

وق مسبوق به شوق قبلى و شوق قبلى هم به شوق قبل از آن يا اراده ديگرى نيستند؛ زيرا اگر ش

 آيد. در مورد اراده نيز مطلب چنين است.مستند باشد، و اين ادامه پيدا كند تسلسل محال پيش مى
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شود كه اراده به تنهايى علت فاعليت فعل و از آن جا كه علْم متمم فاعليت فاعل است، معلوم مى

وازم علم و آگاهى به انجام فعل هستند؛ زيرا وقتى انسان علم به كمال نيست، بلكه اراده و شوق از ل

كند. پس شوق و اراده از لوازم علم هستند و بودن فعل پيدا كرد آن گاه شوق و اراده به آن پيدا مى

تر از علم به فعل است. لذا ادعاى اين كه اراده، علت فاعلى فاعل است، نقش اراده در انجام فعل ضعيف

 موردى است.بى ادعاى

 هيچ فعلى از افعال علمى انسان خالى از اراده نيست

 متن

 وثانياا: أّن أفعال االنسان مّما للعلم ... الفاعل ما ينفع في المقام.

 ترجمه

دوم اين كه آن بخش از افعال انسان كه علم در صدور آن دخالت دارد، خالى از اراده فاعل نيست، 

 دى در بحث از اقسام فاعل در اين باره مطالب سودمندى خواهد آمد.حتى افعال جبرى او. به زو

 شرح

كند، مسبوق به اراده انسان هستند، حتى همه افعالى را كه انسان از روى علم و آگاهى انتخاب مى

 افعال جبرى او.

كند، تا كارى را انجام دهد و آن شخص هم از به عنوان مثال كسى شخصى را تهديد به قتل مى

فهمد كه اگر كند. در اين جا او مىشود و از روى اراده اقدام به انجام كار مىيد وى منفعل مىتهد

دهد كه به انجام كار اقدام كند؛ زيرا ضررش اجابت فعل نكند كشته خواهد شد. عقل بدو فرمان مى

دهد. پس م مىكند و انجاكمتر از وقوع قتل اوست. پس خود او عالماا و عاقالا اين كار را اراده مى

 گرچه فعل، جبرى است اما تهى از اراده فاعل آن نيست.

گويد در افعال جبرى، فرد مسلوب االرادة است و جبر، در مقابل اين نظريه سخن كسى است كه مى

تواند فعل را گويد: خير، فرد مسلوب االراده نيست، بلكه مىگيرد. لكن مؤلف مىاراده را از او مى

تر را دفع كند. دهد، تا خطر بزرگه كشته شود، لكن عقلش به او فرمان امتثال مىامتثال نكند گرچ

 كند.لذا او با اراده اقدام به انجام فعل مى

 مالك فعل اختيارى

 متن

 وثالثاا: أّن المالك في اختيارّية ... ضرورّي الفعل.

 ترجمه

است؛ گرچه فعل نسبت به اين  سوم، مالك اختيارى بودن فعل، تساوى نسبت انسان به فعل و ترك

 شخص در حالى كه تام الفاعلية هست، ضرورى باشد.

 شرح
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 براى تميز ميان فعل اختيارى از غير اختيارى چه نشان و مالكى در بين هست؟

فرمايند: مالك فعل اختيارى آن است كه فعل و ترك نسبت به انسان على السوية مؤلف در پاسخ مى

ان عزم بر انجام فعل گرفت، و تمام عوامل وقوع فعل مهيا شد، و قوع فعل باشد، گرچه وقتى كه انس

 باشد.ضرورى و حتمى است. ولى قبل از عزم بر فعل نسبت اين شخص به فعل و ترك يكسان مى

بنابراين در صورتى كه تمام عوامل عّلى از جمله اراده بروقوع فعل حاصل شد و فاعليت تمام گشت، و 

اما منهاى اراده و عزم بر فعل، نسبت او به فعل و ترك يكسان است، و همين  قوع فعل حتمى است،

 مالك اختيارى بودِن فعل انسان است.

 قدرت، يكى از كيفيات نفسانى است

 متن

 ومن الكيفّيات النفسانّية القدرة ... فال ماهّية لها، هي صرف الوجود.

 ترجمه

 التى است در موجود زنده كه به سبب آنهاى نفسانى قدرت است. و آن حاز جمله كيفيت

گردد. و شود و اگر نخواهد صادر شود نمىممكن است كه اگر بخواهد فعل از انسان صادر شود مى

 مقابل آن عجز است.

واما قدرتى كه منسوب به واجب تعالى است چون واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع 

ز مبدئيت فعلى و ذاتى او براى تمام اشياء. و چون قدرت در شود االجهات است، آن قدرت عبارت مى

 واجب عين ذات اوست ماهيتى براى او نيست، بلكه او عين وجود محض است.

 شرح

دهد كه اگر بخواهد حالتى است در موجود زنده خواه انسان يا غير انسان كه به او تمكن مى« قدرت»

 كند.اهد ترك كند، ترك مىدهد و اگر بخوكارى را انجام دهد، انجام مى

كند، چون بر قدرت واجب صحت و قدرت واجب تعالى را خارج مى« حيوان»مؤلف رحمه الله با قيد 

 كند.امكان صدق نمى

قدرت در واجب تعالى تعريف ديگرى دارد، كه عبارت باشد از مبدئيت ذاتى و فعلى او براى تمام 

جهان آفرينش كه فعل اوست. و اين مبدئيت امر اشياى هستى. مبدئيت فعلى يعنى مبدئيت براى 

عارضى و بيرون از ذات نيست، بلكه به ذات او و عين ذات اوست. و چون عين ذات اوست، و ذات او 

وجود محض است، پس قدرت در او عين وجود و از سنخ وجود است، و ماهيتى براى آن متصور 

ت مستقل است و از سنخ ساير ماهيات نيست. بر خالف قدرت در موجودات زنده كه داراى ماهي

 باشد.مى

ديگر تحقق  )اذا شاء فعل( عجز مقابل قدرت است. و چون عجز يعنى ناتوانى، با وجود عجز معناى

 ندارد.
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 از جمله كيفيات نفسانى، علم است

 متن

 العلم ... أّنها من صنعها حاضرة عندها. -على ما قيل -ومن الكيفّيات النفسانّية

 ترجمه

علم است. مراد از علم، علم حصولى است از حيث  -چنان كه گفته شده -از جمله كيفيات نفسانى

 كند.قيامش به نفس، به نحو قيام عرض بر موضوع خود؛ چون حد كيف )بدين معنا( بر علم صدق مى

 و اما علم حضورى عبارت است از حضور معلوم به وجود خارجى خود نزد عالم، و وجود نه جوهر است

 نه عرض.

علمى كه كيف است اختصاص به موجودات ذى نفس دارد. و اما مفارقات قبالا گذشت كه علوم آنها 

حضورى است، نه حصولى. البته علوم حصولى كه در معاليل آنها هست در پيشگاه آنان حاضر است؛ 

 باشند.گرچه خود آن موجودات مادى نيز چون معلول مفارقاتند حاضر نزد آنان مى

 شرح

كه عبارت باشد از َعَرضى كه قبول قسمت و نسبت  -علم حصولى به دليل آن كه تعريف كيف

باشد. و از آن جهت كه قائم به نفس است هم چون ساير بر آن منطبق است، كيف مى -كندنمى

 شود.اعراض كه قائم به موضوعات خود هستند، كيف نفسانى محسوب مى

از خارج است به حمل اولى الزاماا عرض نيست. لذا اگر آن علم بله، علم حصولى از آن جهت كه حاكى 

حكايت از جوهر خارجى كند، جوهر است و اگر حكايت از كّم يا ساير مقوالت كند عين همان مقوله 

باشد. نه از آن است. از اين رو مؤلف گفتند: علم حصولى از آن جهت كه قائم به نفس است َعَرض مى

 كند.ىجهت كه حكايت از خارج م

نكته ديگر اين كه علم حصولى عبارت است از حصول صورت معلوم نزد عالم و علم حضورى عبارت 

 است از وجود خارجى معلوم نزد عالم، مانند حضور نفس انسان نزد خودش.

در سلسله علل، موجودات مجرد علت موجودات مادى هستند وموجود مادى نزد موجود مجرد كه 

باشد. حال ذا علم موجود مجرد به موجودات مادى از سنخ علم حضورى مىعلت اوست حضور دارد. ل

كه موجودات مادى نزد موجودات تجردى به وجود خود حاضرند، علوم حصولى موجودات مادى هم 

 نزد موجودات تجردى هم چون خود وجود آنها به علم حضورى حاضر است.

لى آنان دارند، همان گونه كه علم انسان به بنابراين مجردات علم حضورى به ماديات و علم هاى حصو

خودش علم حضورى است و نفس آدمى نزد خويش به وجود خاص خودش حاضر است. تمام 

موجودات مادى در پيشگاه مجردات حضور خارجى دارند كه اين حضور، مالك علم آنها را تشكيل 

 ى به علم حضورى حاضرند.دهد، همان گونه كه همه هستى از جمله مجردات نزد ذات اقدس الهمى
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باشند نه از سنخ ماهيت. كيف بودن علم بر اساس آن كه علم واقعاا علوم حضورى از سنخ وجود مى

 كيف باشد مربوط به علوم حصولى است نه حضورى.

 از جمله كيفيات نفسانى، ُخلق است

 متن

 .ومن هذا الباب الُخلق. وهو الملكة ... الراسخ الذي يبتني عليه الفعل

 ترجمه

است. و آن عبارت است از ملكه نفسانى كه افعال از آن به « ُخلق»هاى نفسانى از جمله كيفيت

گاه كه عقل شود. و بر چنين حالتى اطالق ُخلق نتوان كرد، مگر آنسهولت و بدون تأمل صادر مى

 باشد. -كه مبدأ افعال ارادى است -عملى

قدرت به فعل و ترك مساوى است. بر خالف ُخلق كه  و ُخلق همان قدرت بر فعل نيست، چون نسبت

شود؛ فقط به فعل نسبت دارد. و مراد از ُخلق فعل نيست، گرچه گاهى ُخلق بر فعل هم اطالق مى

 اى است كه فعل بر آن مبتنى است.چون ُخلق، ملكه راسخه

 شرح

« عادت»يا « ُخلق» ، يا به تعبير ديگر«ملكه»باشد گفتيم كيفيتى كه راسخ در نفس انسان شده

اى است كه افعال انسان به آسانى توانيم در تعريف ُخلق يا عادت بگوييم، ملكهشود. پس مىناميده مى

گردد، مانند كسى كه ملكه عدالت دارد و افعال عادالنه به و بدون نياز به تأمل و فكر از او صادر مى

 كند.هولت ظلم مىشود. و يا ملكه ظلم دارد و به سراحتى از او صادر مى

اند كه ُخلق همان قدرت بر فعل است و اين پندار خطايى است؛ زيرا نسبت قدرت به برخى پنداشته

 فعل و ترك مساوى است، در حالى كه ُخلق فقط يك نسبت دارد آن هم به جانب فعل.

ى است اند. اين هم درست نيست؛ چون ُخلق، صفتچنين برخى ُخلق را همان فعل آدمى پنداشتههم

 باشد.زند، و فعل به منزله بنا و ُخلق به منزله مبنا مىكه فعل از آن سر مى

شود كه امور مربوط به اى اراده مىشود و از آن قوه دّراكهاما عقل عملى: گاهى عقل عملى گفته مى

يد كند چه عملى خوب است و بايد انجام دهد، يا بد است و نباكند. مثالا درك مىعمل را درك مى

كند كه مربوط به عمل نيستند. انجام دهد. مقابل اين عقل، عقل نظرى است كه امورى را درك مى

 مانند درك علوم نظرى و تئورى.

شود و مراد از آن هيئتى است براى نفس كه افعال جزئى خود را با اما گاهى عقل عملى اطالق مى

شأن ادراكى ندارد، بلكه كارگزار نفس است. دهد. عقل عملى به اين مالحظه استمداد از آن انجام مى

اى است كه مبدأ عمل آدمى است. مقابل عقل به اين توان گفت عقل عملى ملكهدر اين صورت مى

آن قّوه ادراك است؛ خواه امور مربوط به عمل را درك كند يا  معنا عقل نظرى خواهد بود كه مراد از

 عملى در عبارت كتاب همين معناى دومى است. امور مربوط به مسائل نظرى را. مقصود از عقل
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كه بر اين اساس خلق اختصاص به انسان خواهد داشت و اگر به حيوانات نسبت داده شود مانند آن

 بگوييم طاووس داراى خلق عجب و روباه داراى خلق مكر است اين اسناد مجازى خواهد بود.

 قواى سه گانه در انسان

 متن

 ... والسعادة ويزجره عن الشّر والشقاء. تكاد ال تحصى وللخلق انشعابات كثيرة

 ترجمه

براى خلق انشعابات فراوانى است كه شايد احصاى آنها ميسور نباشد. لكن اصول اخالق انسانى با 

 راند، سه تا هستند. آنها عبارتند از:توجه به قوايى كه انسان را به جانب فعل مى

 انگيزد.ير و منفعتى كه خوشايند اوست برمىقوه شهويه كه انسان را به جذب خ -

 انگيزد.قّوه غضبّيه كه او را به دفع شّر و ضرر برمى -

 دارد.كند و از شّر و شقاوت باز مىو قّوه عاقله كه او را به خير و سعادت راهنمايى مى -

 شرح

است، به طورى  گردد. اما جزئيات آن فراواناصول اخالق انسان در شهوت و غضب و عقل خالصه مى

كه ممكن است غير قابل احصا باشد. مانند شك، جهِل مركب و جهِل بسيط كه مربوط به قّوه عاقله 

هستند. يا خوف، قساوت و دنائِت همت كه مربوط به قوه غضب هستند. يا حب مال، حب رياست و 

 حب فرزند كه مربوط به قّوه شهوت هستند.

كنند. اما خيرى كه شهوت ما را به آن دعوت دعوت مىشهوت و عقل هر دو ما را به جذب خير 

 كند گاهى خير واقعى نيست، بلكه خير خيالى يا وهمى است. ولىمى

كند. با كند، مضافاا به اين كه ما را به سعادت نيز دعوت مىعقل پيوسته ما را به خير واقعى دعوت مى

با طبع انسان است همراه نباشد. لذا  اين حال ممكن است مقدمات تحصيل آن با چيزهايى كه ماليم

 در اين موارد قّوه عاقله فعال است، اما قّوه شهويه خاموش.

 نمايد.قوه عاقله عالوه به دعوت به خير و سعادت انسان را از شّر و شقاوت نيز نهى مى

 مرز بندى اصول اخالقى انسان

 متن

 «.غباوة»حّد التفريط سمّيت  فالملكة العاملة في المشتهّيات إن الزْمت ... او إلى

 ترجمه

است مالزم اعتدال اى كه در مشتهيات، فعال است اگر در افعال شايسته همان گونه كه شايستهملكه

شود، و اگر به خوانده مى« شره»شود، و اگر به جانب افراط منحرف گردد، ناميده مى« عفت»باشد 

 د.گردگذارى مىنام« خمود»جانب تفريط تنزل يابد 
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اى كه مرتبط با غضب است حد اعتدالى دارد كه شجاعت است، و داراى دو جانب افراط كه و نيز ملكه

 باشد.است، مى« ُجبن»و تفريط كه « تهور»

اى كه در خير و شر و نفع و ضرر حاكم است. اگر مالزم با وسط اعتدال باشد و همين طور است ملكه

شود، و اگر به جانب افراط تمايل ناميده مى« حكمت»اشد به عمل شايسته آن طور كه بايد مشغول ب

 گردد.گذارى مىنام« ُغباوه»و اگر به جانب تفريط كشيده شود، « ُجربزه»يابد 

 شرح

انسان كامل انسانى است كه اصول اخالقى وى به نحو معتدل و سالم رشد يابد. اگر برخى قواى او 

آورند كه شبيه شند، در انسان حالتى به وجود مىرشد كنند و برخى ديگر از حد الزم كمتر با

 ماند. در برخى كاريكاتورها فىهاى كاريكاتور مىعكس

بينيم كه بينى او ُگنده است، اما گوش او كوچك است. يا پاى او بزرگ است اما المثل انسان را مى

 از نظر جسمى است.دست او كوچك. در مجموع تصاوير اين گونه، ترسيم انسان ناسالم و غير معتدل 

شود كه در مورد اصول اخالقى نيز مطلب چنين است. گاهى قّوه غضب در شخصى به حدى قوى مى

سازد. و گاهى قّوه شهوت در شخصى آن چنان رشد اى چون موسولينى يا هيتلر مىاز او، ستم پيشه

لى حكومت باالتر شود، يا هر چه بر مركب خياخورد سير نمىكند كه مانند معاويه هر چه مىمى

گردد. همه اينها خروج از حد اعتدال و ترسيم انسانى بيمار رود حس فزون طلبى او اشباع نمىمى

 است.

كند. مطلب در امور معنوى نيز چنين است. گاهى شخصى براى طلب آخرت ترك امور دنيوى مى

ا را براى طلب آخرت است كه به پيامبر خبر دادند، عثمان بن مضعون دنيكه در حديث آمدهچنان

خواند. پيامبر صلى الله عليه و آله او را احضار و توبيخ نمودند و ترك گفته است و دايماا نماز مى

 دهم.اى براى آخرت قرار مىگيرم و هم دنيا را مزرعهفرمودند: من چنين نيستم؛ هم از دنيا بهره مى

ال يا انحراف ايننها علل و احكامى را در علماى طب براى قواى سه گانه شهوت و غضب و عقل، و اعتد

اند و براى اند؛ همان طور كه علماى اخالق جهت اصالح اين سه قوه تدابيرى انديشيدهطب بيان كرده

اند. اعتدال قّوه عاقله حكمت و افراط آن جربزه و هايى را وضع نمودهاعتدال يا انحراف اين قوا نام

. اعتدال در شهوت، عّفت و افراط در آن شَره و تفريط در آن استگذارى شدهتفريط آن غباوه نام

است. و اعتدال در غضب، شجاعت، افراط در آن تهّور، و تفريط در آن جبن خمود ناميده شده

 گذارى گرديده است.نام

 هيئت جمعى قواى سه گانه

 متن

 صناعة.والهيئة الحاصلة من اجتماع الملكات الثالث ... موكول إلى غير هذه ال

 ترجمه
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شود هيئتى كه نسبت آن به هيئتى كه از اجتماع ملكات سه گانه )عقل، شهوت و غضب( حاصل مى

ماند، و اثرش اعطاى حق هر ذى حقى از قوى به آن هر يك از ملكات، نسبت مزاج به ممتزج مى

تمايل يابد آن را خوانند، و اگر به جانب افراط « عدالت»هست. هنگامى كه در حد اعتدال باشد، آن را 

 نامند.مى« انظالم»ظلم و اگر به جانب تفريط متمايل گردد 

باشند. و مى« فضايل ممدوح» -كه اصول هستند و فروع متفرع بر آنها -و اعتدال متوسط از اين ملكات

باشند، و بحث از فضايل و رذايل مى« رذيله نكوهيده»دو طرف آن يعنى دو جانب افراط و تفريط آن 

 شود.ن ديگرى انجام مىدر ف

 شرح

تا به حال يكايك اين قوا و حالت اعتدال و انحراف آنها و اسامى هر يك را بيان كرديم. اما اكنون 

آيد كه آن هم اگر در خواهيم بگوييم از مجموع هر يك از اين سه قوه يك هيئت جمعى پديد مىمى

و اگر به جانب تفريط كشيده « ظلم»ود و اگر به جانب افراط منحرف ش« عدالت»مرز اعتدال باشد 

 شود.ناميده مى« انظالم»شود 

توانيم بگوييم كه عادل كسى است كه هيئتى كه از سه قّوه عقل و شهوت بنابراين در تعريف عادل مى

آيد در حّد اعتدال باشد. و اگر آن هيئت به جانب افراط يا تفريط كشيده شود و غضب در او پديد مى

 نيست. او ديگر عادل

آيد، نسبت آن به مفردات )يعنى تك تك اين سه اند: هيئتى كه از اجتماع آن ملكات به وجود مىگفته

گفتند كه اگر در انسانى ماند. در طب قديم چنين مىقوه( مانند نسبت مزاج به ممتزج مى

ر جسمى هاى ملموسى چون حرارت، برودت، رطوبت و يبوست در حد اعتدال باشد، فرد از نظكيفيت

و « مزاج»باشد. هيئت حاصل از اين چهار كيف ملموس را داراى مزاجى معتدل هست و سالم مى

 گفتند.مى« ممتزج»هاى ملموس را خود اين كيف

به تك تك اين قوا  در بحث اخالقى نيز نسبت هيئت حاصل از اين سه قّوه عقل، شهوت و غضب را

هاى ملموس و همان طور كه مزاج هيئت جمعى كيفدانيم. يعنى مانند نسبت مزاج به ممتزج مى

گانه به تك تك آنها جا هم نسبت هيئت جمعى اين ملكات سهباشد، در اينها مىممتزج آحاد اين كيف

 باشد.همان نسبت مزاج كه هيئت جمعى است به مفردات خود كه ممتزج است مى

و دو طرف افراط و تفريط آن رذيله  كه جانب اعتدال اين هيئت، عدالت و فضيلت ممدوحخالصه اين

 باشد.مذموم مى

 در مجردات، ُخلق وجود ندارد

 متن

 وقد ظهر مّما تقدم: أّوال: أّن ... اإلنسانّية في صناعة األخالق.

 ترجمه
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شود نفوسى گردد، اوالا ُخلق در عالم انسانى و در ساير ذى نفوس يافت مىاز آنچه گذشت روشن مى

گيرد. بنابراين ُخلق در با افعال ارادى مناسب با كمال وجودى آنها صورت مىكه استكمال آنها 

 مجردات وجود ندارد؛ زيرا در آنها عقل عملى و استكمال ارادى وجود ندارد.

اى كه در نفس هاى نفسانى است به عنوان ملكههايى كه از كيفو ثانياا در مقابل هر يك از اين ُخلق

شود. مانند شهوت و غضب، هاى نفسانى محسوب مىآن هم از همان كيف هست، حالتى قرار دارد كه

تابى(، حزن و هّم، خجالت و فرح، سرور و غم و غير اينها. و بحث از اسباب طبيعى ترس و فزع )بى

اى كه با سعادت انسان تناسب داشته باشد، و بحث از اصالح و تدبير اينها به گونهاينها در طب مى

 گيرد.الق صورت مىباشد در علم اخ

 شرح

هاى رفتارى است در انسان پردازند، يكى اين كه ُخلق كه همان عادتمؤلف رحمه الله به دو نكته مى

شود، خصوصاا امروزه با تربيت حيوانات و به كار شود، هم چنان كه در حيوانات هم يافت مىيافت مى

 ورى از حيواناتگيرى آنان در امور مختلف، بهره

ها و در يافتن اجساد زير آوار هاى دريايى از دلفيناست. مثالا در كشف ميناى به خود گرفتهتازهنمود 

 شود.رسان استفاده مىها از پرندگان نامهها و گاهى در ارسال پياممانده از سگ

عقل هاى رفتارى وجود ندارد؛ زيرا اوالا اما در غير از انسان، جن و حيوانات يعنى در مجردات عادت

عملى كه همان ملكه كارگزار در بدن موجودات نامبرده است در آنها وجود ندارد. و ثانياا در مجردات، 

شود نيست. بر خالف انسان كه با عمل خود استكمال بيشتر استكمال ارادى كه با عمل حاصل مى

 يابد، مجردات همه كماالت را بالفعل از روز اول دارند.مى

متقابل مانند شهوت و غضب يا حزن و سرور در علم طب مبادى معّينى  نكته دوم اين كه صفات

شود مانند به جوش آمدن خون يا موجب سرور دارند. علم طب از عواملى كه موجب غضب مى

 كنند.وگو مىگردند، گفتمى

اما در علم اخالق از اصالح اين صفات و مورد به كارگيرى آنها و چگونگى اعتدال بخشيدن به آنها 

شود كه در چه موارد و چه مقدار بايد غضب آيد. هم چنين در علم اخالق گفته مىسخن به ميان مى

 كرد و به طور كلى غضب را در چه مسيرهايى بايد به كار گرفت.

فرمايد اگر افراط در غضب و شهوت براى انسان ملكه راسخ گشت اعتدال از مؤلف حكيم در اينجا مى

ان ملكه گردد. همان گونه كه اگر حزن بر انسان مستولى گشت و ملكه تواند براى انسآن هم مى

 تواند چنين گردد.دائمى براى انسان شد سرور هم مى

 لذت و الم حسى، خيالى و عقلى

 متن

 ومن الكيفّيات النفسانّية اللّذة واأللم ... في كّل من هذه األبواب.
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 ترجمه

اند كه آن عبارت است از ادراك ماليم ر تعريف لذت گفتههاى نفسانى لذت و الم است. داز جمله كيف

از آن رو كه ماليم است. و اَلم عبارت است از ادراك منافى از آن رو كه منافى است. و اين دو از آن 

 شوند.جهت كه از سنخ ادراك هستند از مقوله كيف محسوب مى

تقسيم « عقلى»و « خيالى»، «حسى»ه پذيرند. پس لذت و الم بلذت و الم به انقسام ادراك تقسيم مى

شوند. لذت حسى مانند ادراك نفس، شيرينى را از طريق حس چشايى و ادراك بوى خوش از طريق مى

بو كردن. لذت خيالى عبارت است از ادراك صورت خيالى از سوى نفس نسبت به بعضى از امور لذت 

شود از كماالت ه نفس بدان نايل مىبخش حسى. و لذت عقلى عبارت است از ادراك بعضى از امورى ك

 ها است؛ چون از تجرد و ثبات بر خوردار است.حّقه عقلى. لذت عقلى شديدترين و قويترين لذت

 و الم حسى، خيالى و عقلى بر خالف لذت در همه اين ابواب است.

 شرح

، يعنى حسى، خيالى آيدهايى كه در ادراك مىباشند، تقسيماز آن نظر كه لذت و الم از سنخ ادراك مى

تر تر و قوىشود، زاللآيد. لكن ادراك هر قدر كه به تجرد نزديك مىو عقلى، در اين دو هم مى

يابد. در اين رود و تجرد عقلى مىاى كه ادراك از مرتبه حس و خيال فراتر مىگردد، تا به مرحلهمى

 گردد.مرتبه كاملترين ادراك حاصل مى

شدن در ذات اقدس الهى دارند، باالترين مراحل لذت را درك عبادت و ذوب آنان كه ادراك صحيحى از

 گنجد.كنند، كه در تخيل خاكيان و اسيران زر و زيور دنيا نمىمى

چنين است قصه شهدايى كه نظر به وجه الهى دارند و از دنيا و ما فيها فارقند و در قهقه مستانه هم

 خود سرمستند.

زنند، همين طور خوردن غذاى ينى يا استشمام بوى خوش مثال مىلذت حسى را به چشيدن شير

گيرد و ذهن خود استمداد مى لذيذ و ديدن مناظر زيباى طبيعت. اما گاهى انسان از تصاوير موجود در

 بيند.در عالم خيال خود، از اين تصاوير سان مى

افتد يا خندد يا به گريه مىمىاختيار دهد؛ گاهى بىهاى خوش يا تلخ را از ذهن خود عبور مىحادثه

 كند.زند، و يا در عالم خواب يا بيدارى با تصاوير خيالى دست و پنجه نرم مىبا خود حرف مى

جا كه انس با تر از دريافت حسى دارد. تا آنهاى خيالى انسان دريافتى عميقدر همه اين ادراك

 كند.هاى عقلى پيدا مىصورت

هاى عقلى ادراك سطحى دارند، و يا به دليل عدم انس با آنها يا عدم صورت البته بسيارند كسانى كه از

برند. اّما اينها به جهت وجود موانعى است كه اگر آن ماليمت آن صور با آنها باالترين لذت را نمى

 ها خواهد بود.ترين ادراكموانع برطرف گردد ادراك آنها كامل

 الم، شر و امر عدمى است
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 متن

 لى أّي حال وجودّية. واأللم عدمّى يقابلها تقابل العدم و الملكة.واللذة ع

 

 ترجمه

امر عدمى است. الم مقابل لذت قرار دارد، « الم»امر وجودى است، همان طور كه « لذت»در هر حال 

 به نحو تقابل عدم و ملكه.

 شرح

از سنخ امور عدمى خوانده  مؤلف حكيم رحمه الله در عبارت فوق لذت را از سنخ امور وجودى و اَلم را

 است.و تقابل ميان اين دو را تقابل عدم و ملكه دانسته

ء لذيذ حال خواه از در اين كه لذت از امور وجودى است سخنى نيست؛ زيرا هر انسانى بالبداهه از شى

برد، و لذت را در وجود خود سنخ محسوسات باشد يا از سنخ معقوالت التذاذ جسمى يا عقلى مى

 نمايد.مىحس 

ترى دارد. اين مطلب از جمله مطالبى اما اين كه الم و درد از امور عدمى است نياز به توضيح بيش

است كه از مواريث فلسفه يونان است. ابتدا افالطون آن را مطرح ساخته و سپس ميان فالسفه اسالم 

ترى صورت گرفته يقهاى عمبه ديده قبول به آن نگريسته شده است و درباره آن تجزيه و تحليل

 است.

البته مفهوم اين جمله كه شر از سنخ امور عدمى است نه از سنخ امور وجودى، اين نيست كه شّر در 

بينيم تكليف نداريم، و ها در برابر شّرهايى كه مىجهان ماده وجود ندارد، و چون وجود ندارد ما انسان

همه شّرها به نحوى از تحليل به عدم باز  بايد به وضع موجود تن بدهيم، بلكه مقصود آن است كه

هاست. و يا آن كه اگر از گردند، و وجود آنها از سنخ وجود عدميات و كمبودها و خألها و نيستىمى

ها شوند كه منشأ كمبودها و نيستىها نباشند بدان سبب شّر خوانده مىسنخ كمبودها و نيستى

 گردند.مى

زنيم. اين سه هر كدام به نوبه خود نوعى از كمبود و رگ را مثال مىبه عنوان مثال نابينايى، فقر و م

ء خاص و واقعيت ملموس نيست كه در چشم او قرار نيستى هستند. نابينايى در شخص نابينا، شى

باشد. بلكه نابينايى همان فقدان بينايى است و خود واقعيت مخصوصى ندارد. اين طور نيست داشته

دهد يك چيز وجودى ديگر به نام نابينايى را به دست د را از دست مىكه وقتى شخص بينايى خو

كند نه، بلكه همان از دست دادن بينايى كه وصف وجودى آورد كه جايگزين وجود بينايى مىمى

 است نابينايى نام دارد. بنابراين نابينايى از سنخ خأل و نيستى هست.

چيزى و نادارى است، نه يك نوع دارايى و . آن نيز بىدانيمچنين است فقر كه ما آن را شر و بد مىهم

باشد به دست موجودى. آن كه فقير گرديده است چيزى به نام فقر را كه جنبه وجودى داشته

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

429 

 

است. تصور نشود كه فقير هم مانند غنى يك نوع دارايى دارد؛ غنى نياورده، بلكه ثروت را از دست داده

 همان نداشتن ثروت است. پس آن هم امر عدمى است. ثروت را دارد و فقير فقر را. فقر

دهد و ميرد يك چيزى به نام حيات را از دست مىمطلب در مورد مرگ هم چنين است، كسى كه مى

يابد نه ترقى. شود. و به همين دليل جسم او تنزل مىاز جسم ذى حيات به جسم جماد تبديل مى

گردد و از نوع خألها و هم به نحوى به عدم بر مى پس، مرگ هم يك نوع از دست دادن است. لذا آن

شود. مردن به دست آوردن چيزى نيست، بلكه از دست دادن حيات است. پس ها محسوب مىنيستى

 باشد.آن هم از نوع عدميات و فقدانات مى

 باشند.ها مىها نيستند بلكه از نوع نداشتنبنابراين نابينايى، فقر و مرگ از نوع داشتن

اى از موجودات هستند كه خود فى نفسه بد نيستند، لكن نسبت به موجودات ديگر مستلزم پارهلكن 

بدى هستند، مانند مار، عقرب و درنده كه مستلزم مرگ انسان هستند. يا سيل، زلزله و طوفان كه 

 منشأ ويرانى هستند.

د، بد نيستند. لكن از آن اين دسته از امور نيز با قطع نظر از لوازمى كه براى برخى موجودات دارن

برند، بد هستند. و به عبارت ديگر از آن جهت كه جهت كه حيات انسان و غير انسان را از بين مى

عامل مرگ و ويرانى هستند بد هستند. و گفته شد كه مرگ و ويرانى امر وجودى نيستند بلكه امر 

 عدمى هستند.

كردند، بد نبودند. ند و حيات آدمى را تهديد نمىبله، اگر مار، عقرب و درنده براى انسان مضر نبود

كنند. و فقدان شود كه بد بودن اين امور از آن جهت هست كه حيات آدمى را تهديد مىمعلوم مى

 حيات هم امر وجودى نيست بلكه امر عدمى است، چنان كه گذشت.

ماا شّر هستند يا امورى كه كه در امورى مانند نادانى، نابينايى، فقر و مرگ كه خود مستقينتيجه اين

مستلزم شر هستند، مانند مار، عقرب و زلزله، در همه اين موارد شّر از سنخ عدميات و فقدانات 

 باشد.مى

به او مستند  گردند تا شرور رالذا ما همچون ثنويه نيستيم كه براى بدى ها هم دنبال خدايى مى

دانيم و رقيبى براى او قدرت مطلقه برخوردار مىكنند. ما خداى بزرگ را در عين عدالت و حكمت، از 

ها را به خداى ديگر به نام اهريمن ها را به يزدان و بدىقائل نيستيم. و هم چون ثنويون كه خوبى

دانند تا ساحت خداى متعال را از بدى پاك كنند نيستيم؛ زيرا ثنويه براى تنزيه ذات اقدس مستند مى

 اند.تر، كه شرك براى خدا است فرو افتادهآمده و به گودالى بزرگ خداى متعال از يك گودال بيرون

فلسفه اسالمى خدا را در عين آن كه قدرت او را قدرت مطلقه است و رقيب براى او قائل نيست، 

شمارد. لذا داند و شرور را امورات عدمى مىداند و همه افعال او را خير مىها مىخداى همه خوبى

ازى به مبدأ و خالق ندارند. اين اجمالى بود از عدمى بودن شرور. حال باز گرديم به معتقد است آنها ني

 بحث خودمان.

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

431 

 

جا ممكن است كسى مناقشه كند گفتيم اَلم، شّر بالذات است و بدين جهت از سنخ عدم است. در اين

قرار  و بگويد بيمارى كه همان فقدان سالمتى است شّر است و نقطه مقابل سالمتى كه خير است

دارد اما الم و درد كه نشانه بيمارى است هم امر وجودى هست، چون بالوجدان ما به هنگام بيمارى 

يابيم و هم چيز خوبى هست، چون مريض را به وجود بيمارى و وجود آن را در وجود خودمان مى

درمان سازد. اگر متعاقب بيمارى درد نباشد، ممكن است مريض دنبال ميكرب و عفونت متوجه مى

است. و همين موجب مرگ او شود پس درد در وجود بيمار نرود، زيرا اصالا علم به بيمارى پيدا نكرده

 گويد:سازد. در همين راستا مولوى مىزنگ خطرى است كه او را به ويروس بيمارى آگاه مى

 حسرت و زارى كه در بيمارى است
 

 وقت بيمارى همه بيدارى است

 

است و از اين حيث شّر هاى وجودى دانستهفوق محقق سبزوارى الم را از سنخ ادراك به مالك مناقشه

داند. وحق با داند. بلكه شّريت آن را از باب ديگرى يعنى عدم ماليمت آن با نفس انسانى مىنمى

 ايشان است.

اس باشد خود بيمارى است، نه دردى كه انسان، متعاقب بيمارى احسپس آنچه بد است و شّر مى

 كند. البته به زودى اين مناقشه را به صورت يك اشكال بيان خواهيم كرد.مى

تواند لذت ببرد ممكن است به جاى باشد؛ زيرا چيزى كه مىتقابل ميان الم و لذت، عدم و ملكه مى

 آن الم را احساس كند.

ه براى نفس حاصل قوله: الّلذة على اى حال وجودّية وااللم عدمى زيرا لذت ادراكى از كمال است ك

شود و ادراك عين مدَرك است شود و اَلم ادراكى است كه از نقص و اختالل براى نفس حاصل مىمى

پس لذت كمالى است كه جز يك امر وجودى چيز ديگرى نيست و الم نقصى است كه جز يك امر 

ك مالئم و منافر عدمى چيز ديگرى نيست و از آن جا كه لذت و الم دو كيفيتى هستند كه بعد از ادرا

توان گفت كه الم امر عدمى است؛ زيرا با ادراك مالئم يك نوع شود از اين رو مىبراى نفس حاصل مى

شود پس لذت امر وجودى است انبساط و كمالى براى نفس كه قبل از آن وجود نداشت حاصل مى

ن و انبساطى كه قبالا گردد براى نفس چيزى جز زوال سكينه و اطميناوقتى يك امر منافى ادراك مى

گردد. از اين رو آورد و اين زوال سكينه و آرامش به علم حضورى ادراك مىحاصل بود به ارمغان نمى

گوييم الم امر عدمى است. اين ديدگاه صدرالمتألهين و به تبع او مؤلف حكيم در اينجاست اما مى

دانند نه عدمى و شّريت ر وجودى مىنقطه مقابل اين ديدگاه نظر كسانى است كه الم را از سنخ امو

دانند مانند شّريت مار و عقرب دانند بلكه شّريت او را نسبى و بالعرض مىآن را شّريت بالذات نمى

 نسبت به انسان.

 

 اشكال بر عدمى بودن شرّ 
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 متن

 «.إّن الشّر عدم الغير»ال يقال: ال ريب في أّن األلم ... 

 ترجمه

لم شّر بالذات است. و چون الم عبارت است از ادراك منافى از آن رو كه ترديد ااشكال نشود كه بى

رود؛ چون ادراك، امر وجودى است. و بدين ترتيب منافى هست از اين جهت امر وجودى به شمار مى

 گردد.گويد شّر از سنخ عدم هست، باطل مىسخن كسى كه مى

 شرح

گيرد. يكى اين كه گفتيم الم شّر بالذات هست. و اشكال فوق از دو مطلبى كه قبالا بيان شد نشئت مى

ديگر اين كه چون الم، ادراك امر منافى هست و ادراك از امور وجودى است پس الم هم امر وجودى 

گويند هر شّر بالذاتى عدمى است، سخن درستى نيست؛ گيريم كه سخن حكما كه مىاست. نتيجه مى

اى است نه عدمى. در واقع مثال الم، نقضى بر كلّيت قاعدهزيرا المى كه شّر بالذات است امر وجودى 

 است كه مفاد آن عموميت عدمى بودن شّر است.

 پاسخ اشكال

 متن

 ء هو نفس ذلك ... الذي هو شّر بالذات.ألّنه يقال: وجود كّل شى

 ترجمه

نابراين شود وجود هر چيز نفس همان چيز است خواه ذهنى باشد، يا خارجى. بدر پاسخ گفته مى

حضور هر امر عدمى نزد درك كننده آن، همان امر عدمى است. چون وجود با ماهيت متحد است، 

 همان طور كه علم با معلوم متحد است.

باشد كه شّر كه الم موجود در ظرف ادراك، مصداق الم هست و همان بعينه الم عدمى مىنتيجه اين

 بالذات هست.

 شرح

اين كه شّر بالذات است، امر وجودى است. به عنوان مثال وقتى دست با مستشكل گفته بود كه الم با 

باشد؛ نه نفس زوال اتصال كه امر عدمى است. و چون ادراك كارد بريده شد، ادراك زوال اتصال، الم مى

توان گفت كه همه شرور از الم، امر وجودى است پس اين شّر از سنخ اعدام نيست و به طور كلى نمى

 باشند.مىسنخ اعدام 

فرمايد كه الم به و به تبع او مؤلف در اين كتاب مى اسفار، در پاسخ به اين اشكال صدرالمتألهين در

شود. بلكه الم به علم علم حصولى كه عبارت از حصول ماهيت معلوم در ذهن باشد، ادراك نمى

و از آن جا كه ادراك گردد. حضورى كه عبارت است از حضور وجود معلوم نزد ادراك كننده، ادراك مى
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حضورى، عين وجود ُمدَرك هست، نتيجتاا المى كه به عنوان مثال ادراك زوال اتصال هست عين زوال 

 باشد.اتصال مى

گردد. باشد و شّر بالذات محسوب مىبنابراين الم گرچه نوعى از ادراك هست لكن خود از افراد عدم مى

 گردد.ذات عدمى است، نقض نمىگويند شّر بالبر اين اساس سخن حكما كه مى

 پذيرد كه ادراك از سنخ وجود است.شود كه مؤلف مىدر اين جواب مالحظه مى

كند نحوه ادراك او لكن سخن در اين است كه ادراك كننده وقتى يك امر عدمى چون الم را ادراك مى

 كند.هايى كه از سنخ وجود است فرق مىبا ساير ادراك

كند اما در امورى چون اَلم ُمدِرك امر عدمى را نه به ء را درك مىدِرك ماهيت شىهاى ديگر ُمدر ادراك

كند نه ماهيت كند. به بيان ديگر ُمدِرك وجود او را درك مىعلم حصولى بلكه به علم حضورى درك مى

آن را. بنابراين ادراك او از قطع شدن دست با كارد، مساوى است با نفس قطع شدن، كه امر عدمى 

 يابد.ست و ُمدِرك، آن را به علم حضورى در نزد خود حاضر مىا

فااللم الموجود في ظرف االدراك مصداٌق » فرمايد:و به همين نكته اشاره دارد، سخن مؤلف كه مى

 «لاللم وهو بعينه االلم العدمي الذي هو شٌر بالذات.

مصداق الم، و شّربالذات  حاصل سخن اين كه ُمدِرك نفس قطع شدن و نفس زوال اتصال دست را كه

كند. و ادراك گرچه امر وجودى است اما ُمدَرك او )زوال است به علم و جدانى و حضورى درك مى

 باشد.اتصال( مصداق امر عدمى مى

كنند، اما در را نقل مى اسفار مؤلف حكيم، عاّلمه جليل القدر در اينجا گرچه جواب صدرالمتألهين در

 شود.كند كه اختصاراا نقل مىاين جواب اشكاالتى وارد مى بر اسفار، حواشى خود بر

گوييد ادراك الم به علم حضورى است نه حصولى، اين كليت ندارد؛ زيرا بسيارى از اوالا اين كه مى

 كند، در حالى كه در علم حضورى خطا راه ندارد.موارد، حس ما در ادراك لذيذ يا مولم خود خطا مى

شود كه مرگ گردد. و سپس كشف مىز راه خيال از مرگ دوست خود مولم مىو ثانياا انسان گاهى ا

است. پس اين الم غير واقعى چگونه به علم حضورى ادراك شد. در علم حضورى هر او واقعيت نداشته

 چه هست واقعيت است خيال و خطا در آن راه ندارد.

ء مولم قابل ادراك هست. در اى زمان، شىو ثالثاا ادراكات حسى، زمانى هستند. به اين معنا كه با انقض

 گشت به فصل زمانى نياز نداشت.حالى كه اگر الم به علم حضورى ادراك مى

است. و آن اين كه الم از آن جهت كه ادراك محقق سبزوارى از اين اشكال به بيان ديگر جواب گفته

اين ادراك است با كسى كه است امر وجودى است و شّر نيست، بلكه شّريت او از جهت عدم ماليمت 

كند، همان اين الم را دارد. و صرف عدم ماليمت الم با صاحب الم، الم را از وجودى بودن خارج نمى

 طور كه سم مار با اين كه غير ماليم با انسان هست در عين حال وجودى است.
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توان است و نمىبر اساس اين جواب به طور كلى الم از آن جهت كه خود يك ادراك هست امر وجودى 

آن را امر عدمى ناميد. بلكه شّريت آن از باب ديگرى است كه همان ناسازگارى آن با طبع انسان 

 باشد.هست، كه اين ناماليمت و ناسازگارى از سنخ عدم هست و شّر مى

 نظر علماى طبيعى معاصر در مورد كيف

 متن

 جانبها في البحث.تنبيه: ما مّر من القول في الكيف وأحكامه ... ويراعي 

 ترجمه

سخنانى كه درباره كيف و احكام و خواصش گذشت چيزهايى است كه از حكماى پيشين به دست ما 

اند، است. لكن علماى طبيعى متأخر تأمل عميقى در آنچه متقدمين آن را كيف پنداشتهرسيده

پژوهشگر متدبر به آنها رجوع و  اند، كه بايداند. در اين تأمل به احكام و آثار بزرگى دست يافتهنموده

 در بحث، جانب آنها را رعايت كند.

 شرح

است كه بعضاا سرنوشت امروزه با پيشرفت علوم، از جمله علم فيزيك، اكتشافات بديعى صورت گرفته

 دهد.بسيارى از مسائل مطروحه در فلسفه را تغيير مى

 نويسد:در اين زمينه يكى از معاصران چنين مى

گانه يا مقوالت عشر كه از مأثورات حكماى مشاء و سيم بندى ماهيات، تحت اجناس عاليه دهاصوالا تق

ها و تجديد نظرهايى در آن كه در طول تاريخ فلسفه اصالحاز مواريث فلسفه ارسطويى است، با آن

 صورت گرفته، و تعاريف جوهر و مقوالت نه

ت، اما در فلسفه جديد اين گونه تقسيم بندى اسگانه عرضى در طى زمان تغييرات و تحوالتى يافته

 است.مورد ترديد و يا انتقاد واقع شده

اند بعضى از آنچه به عنوان كيفيات و تحت مقوله كيف كه مؤلف خود بدان توجه داشتهاز جمله چنان

شود، بلكه اطالق عرض است، بر اساس تحقيقات علمى جديد نه فقط كيف محسوب نمىشدهقرار داده

ز بر آنها طبق اصول و تعاريف فلسفه قديم هم صحيح نتواند بود. به ويژه آنچه در فلسفه قديم تحت ني

 است.عنوان كيفيات حسى واقع شده

ها، حرارت و برودت، در فيزيك جديد، حقيقت بسيارى از اعراض كيفى فلسفه قديم مانند نور، رنگ

بلكه جسميت بيشتر آنها به ثبوت  طعم، بو، صوت و غيره روشن گرديده و نه تنها جوهريت

ء ديگر است. بنابراين وجود آنها در موضوع بدان معنى نيست كه صرفاا به معنى وصف شىرسيده

كه رابطه نور و ديگراست. چنانباشند، بلكه معيت آنها با موضوع مانند معيت اجزاى يك كل با يك

ارد؛ زيرا نور ذراتى است مادى كه بر خالف جسم نّير با رابطه برگ و شاخ با درخت چندان تفاوتى ند
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ترين شود. پس عمدهيابد، و از جايى به جايى منتقل مىنظر پيشينيان از نّير به اطراف تمّوج مى

 خاصه َعَرض كه عدم امكان نقل باشد در مورد آن درست نخواهد بود.

مان َعصبى و مغز انسان بسيارى از مسائل را نيز فيزيولوژى اعصاب و كشفيات جديد در مورد ساخت

 است كه طبق توصيه مؤلف بايد مورد توجه قرارگيرد.در ارتباط با محسوسات حل كرده

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 شوند يا دو نوع؟. حال و ملكه را شرح دهيد و توضيح دهيد كه اين دو، يك نوع محسوب مى1

 . فهرست كيفيات نفسانى را نام ببريد.2

 ارادى را به ترتيب نام ببريد.. مبادى فعل 3

 . چرا اراده، ارادى نيست؟4

 . چرا اراده، علت فاعلى فعل نيست؟5

 . مالك اختيارى بودن افعال انسان چيست؟6

 . قدرت را به نحو مطلق و نيز قدرت واجب تعالى را تعريف كنيد.7

 . عّفت و شَره و خمود را تعريف كنيد.8

 توضيح دهيد تقابل آن دو از چه نوع تقابلى است؟. لّذت و الم را تعريف كنيد و 9

اند در حالى كه از سنخ ادراك است و ادراك از امور وجودى . چرا الم را از سنخ امور عدمى شمرده11

 است؟

 الفصل السادس عشرفي اإلضافة وفيه أبحاث

 

 معناى نسبت مقوالت و دليل نخست

 متن

 ... مقولة وال داخلةا تحت مقولٍة.البحث األّول: في معنى نسبّية المقوالت 

 ترجمه

قبالا دانستى كه هفت مقوله از ميان مقوالت، اعراض نسبى هستند. آنها عبارتند از: مقوله اضافه 

ء ء به مكان( متى )هيئت نسبت شىديگر( أين )هيئت نسبت شىء به يك)هيئت نسبت متكرر دو شى

و به خارج( جده )هيئت تلّبس( أن يفعل )هيئت  ديگربه زمان( وضع )هيئت نسبت اجزاء به يك

 ِء(.ِء( أن ينفعل )هيئت حاصل از تأثر شىحاصل از تأثيرگذارى شى

هايى هستند كه قائم به موضوعات خود معناى نسبيت مقوالت ياد شده اين هست كه اينها، هيئت

ود دارد. نپه اين كه شوند از نسبت هايى كه در موضوعاتشان وجها ناشى مىباشند. اين هيئتمى

طور كه در بحث وجود رابط و مستقل هاى وجودى هستند، زيرا همانمقوالت ياد شده عين آن نسبت

 باشد كه موجود در غير هست. از خود هيچ استقاللى ندارد، ويك رابط مى« نسبت»گذشت 
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وجود ندارد. چون  گردد. از اين رو، براى آن ماهيتىشود و چيزى بر آن حمل نمىبر چيزى حمل نمى

هاى جنسى هستند. بنابراين شود و مقوالت، ماهيتمىماهيت چيزى است كه در پاسخ از ما هو گفته

 نسبت نه خود مقوله است و نه داخل در مقوله.

 شرح

از ميان ُنه مقوله َعَرضى هفتاى آن مقوله نسبى هستند. ميان حكما در معناى نسبى بودن مقوله 

عقيده بر آن است كه مقوله  بصائر نصيرّيه برخى چون شيخ اشراق و صاحب اضافه اختالف است.

آمد اضافه عين نسبت است نه زايد بر آن؛ زيرا اگر اضافه هيئتى بود كه از نسبت متكرر حاصل مى

گشت و از اين رو بايد كه حال در موضوع خود بايد به وجودى زائد بر وجود موضوع خود موجود مى

بود. و چون اين اضافه هم به وجودى زايد بر وجود حال و محل بر آن عارض مى شد و اضافهمى

شد و به همين ترتيب مطلب شد از اين جهت آن نيز حال در موضوع خود مىموضوع خود موجود مى

گوييم، اضافه، نفس نسبت نمود. براى گريز از تسلسل مىكرد و تسلسل محال رخ مىادامه پيدا مى

عارض بر آن، و اما اين اشكال بنابر آن كه اضافه همان نسبت متكرر هست وارد است نه هيئتى 

شود زيرا نسبت موجود به وجود رابط است و وجود رابط زائد بر وجود طرف خود نيست بلكه نمى

باشد؛ در اين صورت اضافه زائد بر موضوعش نخواهد بود تا در موجود به عين وجود طرف خود مى

 و محل پديد آيد سپس نقل كالم به اضافه جديد شود و تسلسل محال رخ نمايد.اينجا اضافه حال 

اما جماعت ديگرى از حكما از جمله مؤلف حكيم رحمه الله مدعى هستند كه مقوله اضافه هيئتى 

 آيد نه خود نسبت.است كه از نسبت متكرر پديد مى

طور كه در بحث وجود رابط انكنند. دليل اول هممؤلف حكيم بر اين مدعا، دو دليل اقامه مى

 خوانديم چنين است كه نسبت، استقاللى در مفهوم خود ندارد و در

باشد. از اين رو در قلمرو ماهيات داخل نيست. چون چيزى ماهيت معناى خود وابسته به طرفين مى

طرف خود بهره، و قائم به دو باشد. معنايى كه از استقالل بىاست كه در مفهوم خود استقالل داشته

 باشد آن معنا ماهيت نخواهد بود.

 دليل دوم بر معناى نسبيت مقوالت

 متن

 على أّن النسبة في بعض المقوالت متكّررة ... من نسبة كذا وكذا قائمٌة به.

 ترجمه

 عالوه بر اين، نسبت در بعضى از اين مقوالت كثير و تكرارى است و تكرار ماهيت معنا ندارد.

ه كه تكرار نسبت در آن الزم است و مانند مقوله وضع كه در آن نسبت بعض اجزاى مانند مقوله اضاف

هاى بيشترى ء به بعض ديگر ونسبت مجموع به خارج وجود دارد و اى بسا اين مقوله به نسبتشى

 قائم هست.
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شود كه مقوله نسبى همان هيئتى است كه از نسبت چيزى به چيزى از گفتار فوق نتيجه حاصل مى

 شود و به آن قائم است.حاصل مى ديگر

 شرح

دهد مقوله اضافه، نفس نسبت نيست افزون بر دليل ياد شده دليل ديگرى وجود دارد كه گواهى مى

شود. باشد. آن دليل اين است كه در مقوله اضافه نسبت دو بار تكرار مىبلكه هيئت حاصل از آن مى

شود يا در مقوله وضع، اين نسبت چند بار تكرار مىديگر نسبت اخّوت دارند مثالا دو نفر كه به يك

نسبت اجزاء به هم ديگر مانند نسبت دست به پا و سر و گردن و نسبت مجموع اينها به بيرون از بدن 

آيد باشد الزم مىها پديدآمدهنسبت تكرارى است. با اين حال اگر مقوله اضافه يا وضع، از اين نسبت

ها هستند و محال است كه يك هاى متعدد باشد كه همان نسبتماهيتكه ماهيت َعَرضى واحد، عين 

 ماهيت چند ماهيت باشد؛ زيرا مسلتزم آن است كه واحد كثير باشد.

آيند نه خود آن ها به وجود مىهايى هستند كه از نسبتنتيجه اين كه مقوالت نسبى همان هيئت

 ها.نسبت

 تعريف مقوله اضافه و خصوصيات آن

 متن

 ث الثانى: ]في تعريف اإلضافة[ ... ال تنفّكان في ذهن وال خارج.البح

 ترجمه

ء ديگر كه آن نيز به نوبه خود طور كه ذكر شد( اضافه هيئتى است كه از نسبت شيئى به شى)همان

اى كه در آيد. مانند هيئت اضافهپديد مى -ء اول كه خود منسوٌب اليه )به اخّوت( استمنسوب به شى

ود دارد. زيرا در مقوله اضافه، برادر نسبت به برادر خود نسبت اخوت دارد )همان طور كه( برادر وج

 نسبت اخوت دارد. -كه منسوب اليه است -اين برادر هم نسبت به برادر ديگر

بنابراين نسبتى كه در مقوله اضافه وجود دارد تكرارى است و همين مالك فرق است بين نسبتى كه 

د دارد و ميان مطلق نسبت، زيرا وجود مطلق نسبت، يك امر واحدى است كه قائم در مقوله اضافه وجو

باشد، برخالف مقوله اضافه كه نسبت، براى هر يك از دو طرف اضافه متكرر است و آن به دو طرف مى

نسبت غير از آن نسبتى است كه در ديگرى وجود دارد، در عين حال كه آن دو متالزم بوده در ذهن 

 شوند.ديگر جدا نمىز يكو خارج، ا

 شرح

ها اين است كه نسبت در ساير فرقى كه ميان نسبت موجود در مقوله اضافه وجود دارد با ساير نسبت

موارد مانند نسبت محمول به موضوع، امر واحدى است كه قائم به دو طرف نسبت يعنى موضوع و 

ست. مثالا زيد به عمرو نسبت برادرى باشد. برخالف نسبت در اين مقوله كه امر تكرارى امحمول مى
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ديگر نه در ذهن و نه در دارد و عمرو نيز نسبت به زيد نسبت برادرى دارد. البته اين دو نسبت از يك

 شوند يعنى امكان ندارد كه يكى نسبت به ديگرى برادر باشد اماخارج جدا نمى

 ذهن و خارج محال است. ديگرى نسبت به شخص ديگر برادر نباشد. انفكاك برادرى از هم در

 تعريف اضافه حد منطقى نيست

 متن

 وما أوردناه من تعريف اإلضافة ليس ... ما أورده لها من التعاريف.

 ترجمه

همان طور كه قبالا اشاره شد تعريفى را كه براى اضافه آورديم مانند نظاير آن، حد منطقى نيست. 

يك رسم منطقى است. وشايد مفهوم از لفظ اضافه در حداكثر اين كه اگر تعريف اعرف از معّرف باشد 

تر است نزد عقل از اين رسم منطقى از اين رو نفع ها روشنگيرد از بعضى از مثالحالى كه مدد مى

اند چندانى در بحث از قيود اين رسم از نظر نقض و جواب و نيز بحث از ساير تعاريفى كه آورده

 نيست.

 شرح

 -در تعريف انسان« حيوان ناطق»عريف به جنس و فصل قريب است مانند كه همان ت -تعريف منطقى

در مورد مقوله اضافه هم چون بسيارى از موضوعات فلسفى ديگر وجود ندارد. حداكثر چيزى كه 

در تعريف « ضاحك»وجود دارد رسم منطقى است كه عبارت است از تعريف به َعَرض خاصه، مانند 

اى به قيود اين رسم و ديگر رسوم و جواب از اشكاالت آن چندان فايدهانسان. از اين رو پرداختن به 

 دنبال نخواهد داشت.

اين كه در تعريف اضافه حد منطقى وجود ندارد براى آن است كه حد منطقى مركب از جنس و فصل 

 قريب است. لكن در مقوله اضافه كه جنس بسيط عالى

 ن تعريف منطقى به وجود آيد.است تركيبى از جنس و فصل وجود ندارد تا از آ

شود امر مىاما تعريف اين جنس بسيط عالى به عرضى از اعراض خاص آن كه رسم منطقى ناميده

معقولى است؛ زيرا در تعريف اضافه، جنس وجود ندارد اما َعَرض خاص كه عبارت باشد از هيئت 

 حاصل از نسبت متكرر وجود دارد.

 مضاف حقيقى و مشهورى

 متن

 ه رّبما يطلق المضاف ويراد ... إّنما هو لإلضافة نفسها بالحقيقة.ثّم إّن

 ترجمه

نامند. و گردد كه آن را مضاف حقيقى مىشود و از آن نفس مقوله اراده مىمىگاهى مضاف گفته

شود و از آن شود و گاهى مضاف گفته مىشود و از آن موضوع مقوله اراده مىمىگاهى مضاف گفته
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شود كه )اين دو استعمال اخير( مضاف مشهورى نام دارد؛ زيرا عوام هر دو اراده مى موضوع و عرض

پندارند كه آنچه اضافه به پدر دارد همان انسانى است كه متلّبس به بنوت است در حالى چنين مى

 باشد.كه تعلق به دو طرف در حقيقت براى نفس اضافه مى

 شرح

شود كه عبارت است از هيأت حاصله از س مقوله اراده مىشود و از آن نفگاهى مضاف استعمال مى

شود، مانند آن كه به هيئت مىنسبت متكرر دو يا چند چيز، به اين مضاف، مضاف حقيقى گفته

 شود.حاصله از نسبت متكرر اخوت مضاف گفته

موضوع  رود و مقصود از آن موضوع مقوله است مثالا به دو يا چند برادر كهوگاهى مضاف به كار مى

 شود.مقوله اضافه هستند مضاف گفته مى

گويند. شود كه به آن مضاف مشهورى مىو گاهى به موضوع و مقوله اضافه روى هم مضاف اطالق مى

 نامند اين است كهدليل اين كه اين قسم را مضاف مشهورى مى

ّبس به بنّوت يا ابّوت پندارند مضاف در رابطه پدر و فرزندى مثالا همان انسانى است كه متلعوام مى

باشد در حالى كه چنين نيست. آنچه در اين ميان بين اين پسر و پدر معّلق است چيزى جز است. مى

 نفس مقوله اضافه نيست كه همان بنّوت و ابّوت باشد.

است، نه مفهوم انسان متلّبس يعنى اين دو مفهوم است كه ميان پسر و پدر رابطه و اضافه برقرار كرده

 صف پسرى يا وصف پدرى.به و

به عبارت ديگر در فهم عوام مقصود از كلمه مضاف طرف اضافه همراه با نفس اضافه است. يعنى 

فرزندى كه به خودى خود طرف اضافه است وقتى متلّبس به وصف اضافه يعنى بنّوت باشد او مضاف 

ابّوت باشد، او مضاف است. يا پدرى كه خود طرف اضافه است، وقتى متلّبس به وصف اضافه، يعنى 

است، همان نفس ابّوت و بنّوت است. در حالى كه چنين نيست؛ مضاف حقيقى كه به دو طرف وابسته

 باشد، نه انسان متلّبس به آن.مى

 چگونگى وجود اضافه در خارج

 متن

 البحث الثالث: اإلضافة موجودٌة في الخارج ... بإزائه وجوُد منحاٌز مستقٌل.

 ترجمه

نمايد، چون حس انواعى از اضافات خارجى ر خارج موجود است و حس وجود آن را تأييد مىاضافه د

كند. مانند اضافه پدر و پسر، را كه براى آنها آثار خارجى وجود دارد درك نموده و در آن ترديد نمى

 بلندى و پستى، نزديكى و دورى و غير اينها.

ل از دو موضوعى كه واجد نسبت متكرر و متالزم اما نحوه وجود اضافه، به اين ترتيب است كه عق

توان دوست. از اين رو مىكند كه نعت براى آناى، وصفى را انتزاع مىهستند، بدون انضمام ضميمه
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گفت كه اضافه در خارج به وجود موضوع آن موجود است، بدون آن كه به ازاى آن وجود مستقلى 

 باشد.

 شرح

ضافه در خارج وجود دارد يا صرفاا وجود آن ذهنى است. و اگر در سخن در اين است كه آيا مقوله ا

 خارج وجود دارد به وجود مستقل موجود است يا وجود آن به وجود موضوع آن است.

نمايد، زيرا فرمايد: اضافه در خارج وجود دارد و حس هم آن را تأييد مىمؤلف حكيم رحمه الله مى

ا فوقيت و تحتيت را كه از سنخ مقوله اضافه هستند حس، دورى و نزديكى يا بلندى و پستى ي

 بيند.كند و اين مفاهيم را در خارج موجود مىمشاهده مى

لكن اين مفاهيم در خارج به وجودى جدا از وجود موضوع خود نيستند. يعنى بلندى و پستى كه 

فوقيت و تحتّيت چنين مفهوم اضافه است قائم به كوه و دّره است و وجودى جداى از آن ندارد. هم

باشد و وجودى جداى از آن ندارد. پس عقل، مفاهيم اضافيه را بدون آن كه قائم به سقف و تحت مى

 نمايد.چيزى به موضوعات آنها، مانند كوه و َدّره يا سقف و تحت، اضافه كند از آن موضوعات انتزاع مى

تواند هم پدر زيد باشد هم يث واحد نمىمانند اين كه درخارج يك نفر به ح * قوله: لها آثار عينيه ...

 پسر او و اين اثر خارجى و عينى اين مقوله است.

 نحوه وجود اضافه از زبان صدرالمتألهين

 متن

 .إنتهى -«بعَد كالم له في هذا ... الفوقّية وجود اإلضافات -قال في أسفار

 ترجمه

 گويد:ىصدرا در اسفار پس از مقدماتى درباره مقوله اضافه چنين م

 اى ندارد. وجود آن بهمضاف بما هو مضاف امر بسيطى است و در خارج وجود مستقل و جداگانه»

 اى به غير خود وجود دارد.اى كه براى آن مقايسهشود به گونهنحوى است كه به اشياء ملحق مى

دد فوقيت به عنوان مثال، وجود آسمان فى نفسه يك جوهر است اما زمانى كه با زمين مقايسه گر

 تعقل گشته وجود آن وجود اضافه خواهد بود.

 شرح

اكنون سخن صدرا اين است موجودى مانند آسمان كه فى نفسه يك جوهر است مفهوم از آن چيزى 

بيش از مفهوم جوهريت نيست. اما وقتى همين جوهر آسمانى را با زمين مقايسه كرديم مفهوم 

بنابراين مقوله اضافه به هنگام مقايسه يك چيز با چيز ديگر آيد. فوقيت كه مفهوم اضافه است پديد مى

شود و صرف نظر از آن مقايسه، وجود مستقل و منحازى ندارد. بساطت مقوله اضافه به حاصل مى

 جهت آن است كه اين مقوله هم چون ساير مقوالت جنس عالى بسيط است.
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باشد و ُعقلِت آن وجود االضافات مى كلمه وجودها مبتدا خبر * قوله: ووجودها بحيث اذا قيس ...

 باشد.باشد و مجهول مىالفوقيه جواب اذا مى

 اى از احكام اضافهپاره

 متن

 البحث الرابع: من أحكام اإلضافة أّن ... وكذا في جانب الفعل.

 ترجمه

ديگر برابر از جمله احكام اضافه اين است كه دو طرف اضافه از نظر وجود و عدم و نيز قّوه و فعل با يك

و همسان هستند. اگر يكى موجود بود طرف ديگر نيز موجود خواهد بود و درجانب عدم نيز مطلب 

چنين است. و اگر يكى بالقوه بود طرف ديگر نيز بالقوه خواهد بود، وهمين طور است در خصوص 

 بالفعل بودن.

 شرح

 كه دو طرف اضافه از پردازند. يكى ايندر اينجا به بيان دو حكم از احكام اضافه مى

نظر وجود و عدم، مانند هم هستند؛ اگر يكى وجود پيدا كرد ديگرى هم بايد موجود باشد و اگر يكى 

موجود باشد قطعاا مفهوم « پدرى»معدوم باشد ديگرى هم بايد معدوم باشد. مثالا اگر در جايى مفهوم 

د مفهوم فرزندى نيز موجود نخواهد هم موجود خواهد بود. و اگر مفهوم پدرى موجود نباش« فرزندى»

 بود.

حكم ديگر اضافه همسانى دو طرف اضافه از نظر قوه و فعل است؛ اگر پدر بودن يك نفر بالفعل باشد، 

فرزند داشتن او نيز بالفعل خواهد بود و اگر پدر بودن او بالقوه باشد، يعنى در آينده پدر خواهد شد، 

 د.فرزند داشتن او نيز بالقوه خواهد بو

 دو مورد نقض

 متن

 واعُتِرَض عليه: بأّنه منقوض بالتقّدم ... العلم والمعلوم من المضافين.

 ترجمه

بر مطلب فوق )معيت از نظر وجود و عدم(، اعتراض شده كه آن به تقدم و تأخرى كه در اجزاى زمان 

آن كه وجود يك جزء ديگرند با شود؛ زيرا متقدم و متأخر از اجزاى زمان مضاف به يكهست نقض مى

 مالزم با عدم جزء ديگر است.

شود؛ زيرا ممكن است اكنون علم ما چنين مطلب فوق به علوم ما نسبت به حوادث آينده نقض مىهم

اى در آينده موجود باشد ولى معلوم آن معدوم بوده هنوز موجود نشده باشد، درحالى كه به حادثه

 علم و معلوم از جمله متضايفين هستند.

 شرح
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گفتيم متضايفين از نظر وجود و عدم برابرند، اگر يك طرف اضافه موجود يا معدوم بود، طرف ديگر 

گردد كه يكى از آن دو اضافه نيز موجود يا معدوم خواهد بود. لكن بر اين مطلب دو نقض وارد مى

كه دو طرف  مورد، اجزاى زمان است. گفته شده كه جزء متقدم و جزء متأخر از زمان، در عين حال

 اضافه هستند اما معيت وجودى

ندارند، مثالا تا جزء متقدم مانند ساعت هفت معدوم نشود جزء متأخر مانند ساعت هشت موجود 

نخواهد شد. پس اين كه معيت دو طرف اضافه را در جانب وجود يا عدم در مقوله اضافه شرط 

 دانستيد، صحيح نيست.

اند به اين معنا كه علم در جايى اند اين دو نيز دو طرف اضافههنقض ديگر به علم و معلوم است. گفت

باشد و معلوم در هر جايى وجود دارد كه علم به آن نيز وجود وجود دارد كه معلومى وجود داشته

 باشد.داشته

باشند. آن علم اكنون مورد نقض در علم به معلوماتى است كه از امور آينده هستند و اكنون معدوم مى

 د است، مانند اين كه فردا حسن به مدرسه خواهد رفت.موجو

باشد. پس معيت بين دو طرف اضافه اما معلوم او كه از امور آينده است در حال حاضر معدوم مى

 گردد.برقرار نمى

 جواب از نقض اول

 متن

 واجيب: أّما عن أّول النقضْين: فبأّن ... أّن وحدة العدد عين كثرته.

 ترجمه

ول جواب داده شده كه معيت اجزاى زمان آنى نيست به اين معنا كه دو جزء آن بتوانند در از نقض ا

باشد. وجود آِن واحد جمع گردند، بلكه معيت آن دو به معناى اتصال آن دو در وجود واحد سيال مى

طور كه باشد، همانسيالى كه معيت آن دو جزء در آن وجود واحد، عين تقدم و تأخر در آن مى

 باشد.دت عدد عين كثرت آن مىوح

 شرح

گويند، موجوديت اجزاى زمان با موجوديت ساير اشياء كه قرار و ثبات در پاسخ از اشكال نخست مى

كند. ميان اجزاى زمان گرچه اتصال وجود دارد اما قرار و ثبات وجود ندارد. به دارند با هم فرق مى

 شود دو جزء متقدم و متأخر ازاين معنا كه نمى

اى كه قبالا معدوم شده و زمان را در يك آن جمع كرد. هر لحظه موجود از زمان برابر است با لحظه

 است.اى كه هنوز نيامدهلحظه

مقصود از اين كه اجزاى زمان آنى نيستند اين است كه اجزاى زمان مانند اجزاء ساختمان نيستند كه 

معيت اجزاى زمان از سنخ ديگرى است. معيت آن بتوان آنها را در يك مكان و در يك لحظه جمع كرد. 
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به اين معناست كه آن اجزاء در واحد خاصى از زمان مانند يك ساعت يا يك روز به يك ديگر متصل 

باشد. ماهيت باشند و تقدم و تأخر ميان اجزاء عين معيت آنها مىبوده و در حال سيالن و گذر مى

توان انند ساير اشياء كه قرار و ثبات دارند نيست و نمىزمان چنين اقتضايى را دارد و ماهيت آن م

 باشد.اجزاى آن را در يك واحد زمانى جمع كرد، زيرا سيالن و انقضا و تدريج ذاتى زمان مى

نتيجه اين كه معيت در اجزاى زمان برخالف اشياى ديگر به معناى خاص به خود آن است كه عبارت 

طبعاا معيت آنها عين تقدم و تأخر آنها خواهد بود، چون موجوديت  ديگر كهباشد از اتصال اجزاء به يك

 باشد.هر جزء از زمان مالزم با عدمى از قبل و بعد از آن مى

گويد اين مانند عدد كند و مىآن گاه مؤلف معيتى را كه عين تقدم و تأخر است به عدد تشبيه مى

ا ده در عين حال كه هر كدام يك عدد ماند كه وحدت آن عين كثرت آن است مثالا عدد پنج يمى

اند. بنابراين منافاتى بين وحدت عدد هاى متكثر به وجود آمدهباشند. و از وحدتهستند كثير نيز مى

طور در اين جا هم منافاتى بين تقدم و تأخر و معيت آن وجود ندارد. و كثرت آن وجود ندارد. همين

 باشد.جزء متأخر مى معيت اجزاء زمان همان اتصال جزء متقدم با

 پاسخ نقض دوم

 متن

 وأّما عن النقض الثاني: فبأّن اإلضافة ... في مرحلة العاقل والمعقول.

 ترجمه

است به اين كه اضافه بين علم و صورتى كه از معلوم نزد عالم حاضر از نقض دوم، جواب داده شده

نه ميان علم و معلوم بالعرضى كه عين  باشد.گردد و آن صورت همان معلوم بالذات مىاست برقرار مى

خارجى هست. امور آينده توسط صورتى كه معلوم بالذات هست نزد عالم حاضر هستند گرچه به عين 

باشند. مضافاا به اين كه حق سخن آن است كه علم، خارجى كه همان معلوم بالعرض هستند غايب مى

اى ميان آن دو وجود خواهد آمد. )لذا اضافهعين معلوم است همان طور كه در مرحله عاقل و معقول 

 ندارد مگر به اعتبار(.

 شرح

حاصل جواب اين است كه ما دو نوع معلوم داريم يكى معلوم بالذات كه عبارت است از صورت علمى 

گردند و ديگرى معلوم بالعرض كه عبارت است از وجود خارجى يك موجود كه با نفس عالم متحد مى

وجود زيد در خارج معلوم بالعرض ماست و صورت علمى او در ذهن معلوم بالذات  يك چيز. فى المثل

 باشد.ما مى

گردد، ميان علم و معلوم بالذات كه صورت علمى موجود است، اگر ميان علم و معلوم اضافه برقرار مى

است گردد. در اين صورت مانعى وجود ندارد كه معلوم بالعرض كه موجود خارجى اضافه برقرار مى
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باشد يا موجود شده و از بين رفته باشد. دو طرف اضافه كه علم و معلوم بالذات هنوز موجود نشده

 سازد.هستند هر دو با هم موجودند و فقدان معلوم بالعرض ضررى به تحقق دو طرف اضافه وارد نمى

و معلوم با هم  از اين گذشته، همان طور كه در مرحله يازدهم بحث عاقل و معقول خواهيم خواند علم

شود. تقابلى وجود ندارد، در حالى كه شرط تضايف متحدند و ميان چيزى كه با چيز ديگر متحد مى

تقابل ميان دو طرف اضافه است. نتيجه اين كه علم و معلوم فاقد شرط تضايف كه تقابل هست، 

 باشند. و اساساا، اين اشكال بهمى

ه وارد نيست. زيرا اوالا معيت بين علم و بين معلوم بالذات عنوان نقض بر لزوم معيت بين اطراف اضاف

حاصل است و ثانياا چون معلوم بالذات با علم متحد است آنچه حاصل است چيزى باالتر از معيت 

باشد پس اشكال نشود كه معلوم ما معدوم است در حالى كه علم موجود است بلكه اتحاد آندو مى

 است.

 ر عموم و خصوصبرابرى دو طرف اضافه از نظ

 متن

 وكما يتكافأن المضافان وجوداا وعدماا وقّوة ... ُتضاِيف البنّوة الشخصّية.

 ترجمه

چنين از نظر عموم و همان طور كه متضايفين از نظر وجود و عدم يا قّوه و فعل مانند هم هستند، هم

شخصى طرف تضايف بنّوت خصوص نيز مانند هم هستند، ابّوت عام طرف تضايف بنّوت عام، و ابّوت 

 باشد.شخصى مى

 شرح

فرمايد: همان طور كه تكافؤ بين دو طرف اضافه شمرد، مىمؤلف حكم سومى براى احكام اضافه برمى

از نظر وجود و عدم يا قّوه و فعل وجود دارد، از نظر عموم و خصوص نيز تكافؤ بين متضايفين وجود 

شخصى حاصل شد فرزندى هم به صورت شخصى حاصل دارد. فى المثل اگر مفهوم پدرى به صورت 

 خواهد شد.

گوييم على پدر حسن است هم پدر بودن على و هم پسر بودن حسن هر دو شخصى است. وقتى مى

است كه پيامبر صلى الله عليه اما اگر پدر بودن جنبه عمومى پيدا كرد، همان طور كه در روايت آمده

در اين صورت « بوا هذه اأُلّمة؛ من و على پدران اين امت هستيماَنا و علٌى ا»و آله و سلم فرمود: 

فرزندى هم جنبه عمومى پيدا خواهد كرد و تمام آحاد امت را شامل خواهد شد. پس در تضايف 

 عموم و خصوص ميان دو طرف اضافه نيز بايد رعايت شود.

 عروض اضافه بر تمام مقوالت

 متن

 المقوالت ... كاألشّد تسّخنا واألضعف. ومن خواّص اإلضافة أّنها تعرض جميع
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 ترجمه

شود. به ها حتى بر خودش عارض مىاز جمله خواص اضافه آن است كه اين مقوله بر تمام مقوله

عنوان مثال، درجوهر مانند پدر و پسر و در كم متصل مانند بزرگ و كوچك و در كم منفصل مانند 

تر و دورتر و در اين مانند باال و و در اضافه مانند نزديكتر و سردتر زياد و كم و در كيف مانند گرم

تر و در جده مانند تر و منحنىتر و جديدتر و در وضع مانند مستقيمپائين و در متى مانند قديم

تر و تيزتر و در انفعال مانند دو چيز كه يكى در پذيرش تر و در فعل مانند ُبّرندهتر و برهنهپوشيده

 تر.و ديگرى ضعيف گرما شديدتر است

 شرح

شود. اكنون يكى ديگر از خواص مقوله اضافه آن است كه بر تمام مقوالت جوهرى و عرضى عارض مى

 دهيم:عروض اضافه بر همه مقوالت را توضيح مى

اى به نام پدرى و فرزندى مقوله جوهر، وقتى ميان دو فرد انسان كه هر دو، دو فرد جوهرند. اضافه

 در اينجا مقوله اضافه عارض بر جوهر گشته است. شود.برقرار مى

اى برقرار كم منفصل: وقتى ميان دو كميت متصل مانند جسم عظيم و صغير اضافه و مقايسه

 گردد. در اينجا مقوله اضافه بر مقوله كم عارض گرديده است.مى

صغير خود يك ء كند، همان طور كه شىء را مىء عظيم يك كم متصل است كه بيان بزرگى شىشى

گوييم اين جسم از آن جسم گردد. و مىء اضافه برقرار مىكميت است. وقتى ميان اين دو شى

 تر است. مقوله اضافه بر مقوله كم عارض شده است.بزرگ

 رود. مثالا هاى منفصل به كار مىوصف كثرت و قلت در مورد كميت كم منفصل:

و بيشتر است. عدد ده و هشت كميت منفصل گوييم ده عدد گردو نسبت به هشت عدد گرد مى

است. به عبارت ديگر مقوله اضافه بر هستند كه ميان آنها اضافه و نسبت كم و زيادى برقرار گرديده

 كم منفصل يعنى عدد عارض گرديده است.

تر و سردتر، اين دو خود به تنهايى دو نوع از مقوله كيف هستند در اينجا بين مقوله كيف مانند گرم

تر يا سردتر گوييم اين جسم از آن جسم گرماست، مثالا مىين دو نوع، نسبت و اضافه برقرار گرديدها

است. ميان جسم گرم و گرمتر يا سرد و سردتر نسبت و اضافه برقرار گرديده است هيئتى كه از اين 

رض شده آمد مقوله اضافه است كه بر مقوله كيف يعنى گرمى و سردى عااضافه و نسبت پديد مى

 است.

كنند خود به ء را مىمقوله اضافه: مانند اقرب و ابعد، كلمه قريب و بعيد كه بيان قرب و ُبعد دو شى

ء و ء به ما نزديك هست، ميان فالن شىگوييم، فالن شىتنهايى از مقوله اضافه هستند، مثالا وقتى مى

 است.ما نسبت نزديكى و اضافه برقرار گرديده
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ء از ما دور گوييم فالن شىآيد از سنخ مقوله اضافه است يا وقتى مىن نسبت پديد مىهيأتى كه از اي

آيد از سنخ ء و ما نسبت دورى وجود دارد هيئتى كه از اين نسبت پديد مىهست ميان فالن شى

مقوله اضافه است، حال اگر ميان دو چيز كه خود از سنخ مقوله اضافه هستند، ويكى از آنها به ما 

تر است اضافه و نسبتى برقرار گرديد و گفتيم اين جسم به ما از آن جسم ك و ديگرى نزديكنزدي

 است.تر است يا دورتر است، مقوله اضافه، بر اضافه عارض گرديدهنزديك

گوييم فالنى باالى بام است يا نامند. وقتى مىمقوله أين: هيئت نسبت جسم به مكان را مقوله اين مى

نامند. حال اگر نسبتى بين جسمى كه در باال و پائين دارد، اين هيئت را مقوله اين مىدر ته دره قرار 

 است.قرار دارد برقرار گردد اضافه، عارض بر مقوله اين گشته

 مقوله متى مانند اقدم و احدث، اين دو خود به تنهايى هر كدام از مقوله متى هستند.

 گوييم اين انسان، بهه زمان. وقتى مىمقوله متى عبارت است از هيئت نسبت يك چيز ب

گوييم و آيد كه او را مقوله متى مىفالن زمان نسبت دارد. از نسبت او به زمان هيئتى پديد مى

تر يا پيرتر است. حال وقتى اقدم و احدث را كه از سنخ گوييم اين شخص از فالن شخص جوانمى

گردد. اينجاست كه نسبتى ميان آن دو برقرار مى كنيم، اضافه ومقوله متى هستند، با هم مقايسه مى

 مقوله اضافه بر مقوله متى عارض شده است.

گوييم اين درخت از آن درخت كنيم و مثالا مىمقوله وضع، وقتى دو چيز را با هم مقايسه مى

و آيد از سنخ مقوله وضع هست تر است، هيئتى كه از استقامت و انحنا پديد مىتر يا منحنىمستقيم

گردد. پس اضافه بر شوند، اضافه برقرار مىميان آن دو جسم مستقيم يا منحنى كه با هم مقايسه مى

 مقوله وضع عارض گرديده است.

قابل ذكر است مقوله وضع عبارت است از هيئت نسبت يك جزء جسم به ديگر اجزاء و نسبت اجزاء به 

 خارج از خود.

كنيم دو فرد را از نظر برهنگى يا پوشش با هم مقايسه مىمقوله جده، بيان هيئت تلّبس است، وقتى 

تر است، ميان اين دو هيئت تلّبس نسبت و اضافه تر يا برهنهگوييم اين فرد از آن فرد پوشيدهو مى

 گردد.گردد و در واقع اضافه بر مقوله جده عارض مىبرقرار مى

ست، بين تيزى اين دو كارد اضافه برقرار گوييم اين كارد از آن كارد تيزتر امقوله فعل: مثالا مى

گيرد اى صورت مىاست. تيز بودن از مقوله فعل است وقتى بين دو كارد از نظر تيزى مقايسهگرديده

مقوله اضافه بر مقوله فعل عارض گرديده است اقطع و اصرم در كالم مؤلف به يك معناست و بهتر بود 

 آمد تا مقايسه بين تيز و كند صورت گيرد.كندتر مىيعنى « اَكّل»به جاى يكى از آن دو كلمه 

است. و به عبارت ديگر گوييم اين آب از آن آب بيشتر يا كمتر گرم شدهمقوله انفعال: مثالا مى

تر يا بيشتر است هيئت گرما يا سرماپذيرى از مقوله انفعال تأثيرپذيرى و انفعال اين آب از آن آب كم
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گردد در واقع مقوله اضافه بر مقوله تى به سردى يا گرمى برقرار مىاست و وقتى ميان دو چيز نسب

 انفعال عارض گرديده است.

 اقسام اضافه

 متن

 البحث الخامس: تنقسم اإلضافة إلى متشاكلِة ... واألعّم واألخّص.

 ترجمه

وجود  اى است كه اختالفى بين دو طرف آنو آن اضافه« متشاكلة االطراف»شود به اضافه تقسيم مى

مانند پدر و « مختلفة االطراف»ندارد. مانند نزديك و نزديك، يا برادر و برادر، يا همسايه و همسايه. و به 

 پسر، باال و پايين.

 شود به خارجى مانند پدر و پسر، و ذهنى مانند كلى و فرد و اعم و اخص.و نيز تقسيم مى

 شرح

الف اطراف آن يا خارجى و ذهنى بودن آن پرداخته در اين بحث به اقسام اضافه از حيث تشابه يا اخت

 شود.مى

ديگرند، مانند دو نفر كه به هم نزديكند يا دو نفر كه به طور اى را كه دو طرف آن شبيه يكاضافه

اى را نامند. و اضافهمى« متشاكلة االطراف»مساوى نسبت برادرى به هم دارند يا دو همسايه، اضافه 

سان نيستند، مانند پدر و پسر يا باال و پايين كه دو طرف از نسبت واحدى كه اطراف آن با هم يك

 گويند.مى« مختلفة االطراف»برخوردار نيستند، اضافه 

 شود:در تقسيم ديگر اضافه به خارجى و ذهنى تقسيم مى

 اى است كه مانند دو طرف اضافه كه در خارج موجود است.اضافه خارجى اضافه

تبع آنها موجود باشد، مانند پدر و پسر كه حقيقتاا نسبت پدرى و پسرى همچون او هم در خارج و به 

 خود پدر و پسر در خارج وجود دارد و منشأ احكامى است.

اى است كه هر دو طرف آن در ذهن موجود باشد، مانند كلى و فرد. توضيح اين كه اضافه ذهنى اضافه

 ه طرففرد گرچه ظرف تحقق آن خارج است اما از آن جهت ك

باشد. اگر فرد در خارج بماند و در شود، موجود در ذهن مىگيرد و كلى بر آن منطبق مىكلى قرار مى

شود. عروض اضافه بين كلى و فرد از آن رهگذر هست كه ذهن نيايد بين آن و كلى اضافه برقرار نمى

لى است. و اين كلى شود. به اين معنا كه اين فرد، فرد كميان كلى و فرد نسبت متكرر حاصل مى

مفهوم قابل انطباق بر اين فرد است و اين عمل يعنى انطباق مفهوم كلى بر فرد در ظرف ذهن حاصل 

شود. طبعاا دو طرف اضافه هم به اين مالك موجود در ذهن هستند. با قطع نظر از اين مالك فرد مى

 كلى موجود در خارج است.
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ام يعنى مفهوم كلى و خاص يعنى همان مفهوم كلى با اما اعم و اخص هر دو ذهنى هستند، زيرا ع

 قيود اضافى كه اين دو موجود در ظرف ذهن هستند، مانند االنسان واالنسان العالم.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . مقوالت نسبى چندتاست؟ آن را تعريف كنيد.1

 . نسبت در مقوالت نسبى به چه معنايى است؟2

 ير مقوالت نسبى چيست؟. فرق مقوله اضافه با سا3

 شود؟. لفظ مضاف در چه معانى استعمال مى4

 . آيا مقوله در خارج وجود دارد؟ اگر دارد نحوه وجود آن چگونه است؟5

. اعتراض به فقدان تكاُفؤ ميان اجزاى زمان، در حالى كه ميان آنها مقوله اضافه حاكم است چگونه 6

 شود؟مىجواب داده

 شود؟ مثال بزنيد.م يك از مقوالت عارض مى. مقوله اضافه بر كدا7

 الفصل السابع عشر فى األين وفيه أبحاث

 

 تعريف أين

 متن

 البحث األّول: األين هيئة حاصلة للجسم من نسبته ... لئال يكون النزاع لفظّيا.

 ترجمه

ت مكان شود براى جسم از نسبت آن به مكان. ثبوعبارت است از هيئتى كه حاصل مى« أين»مقوله 

توانيم بگوييم كه مكان چيزى با صفات شناخته شده آن براى ما يك امر بديهى است. از اين رو مى

است كه انتقال جسم از آن به جاى ديگر يا از جاى ديگر به سوى آن يا ُسكنا گزيدن در آن ممكن 

باشد. و نيز مى كه جسم در اينجا يا آنجاستطور كه قابل وضع يعنى اشاره حسيه به ايناست. همان

هاى نصف يا ثلث يا ربع هست. خصوصيت ديگر آن امتناع حصول دو قابل تقدير و سنجش به اندازه

 باشد.جسم در يك نقطه از آن مى

 گويد:صدرالمتألهين قدس سره مى

اى است كه همه آراى متنازع، در وجود آن اتفاق نظر دارند تا اين كه نزاع )در اين چهار نشانه»

 «.جسم( لفظى نباشدتعريف 

 شرح:

گردد نه خود آن نسبت، مقوله أين، عبارت است از هيئتى كه از نسبت يك جسم به مكان حاصل مى

فرمايند فهم عرفى معناى مكان، از بلكه هيئت حاصله از آن. مؤلف ابتدا در شرح معناى مكان مى

است. يكى، اين كه ن بيان شدهمفاهيم روشن است و چهار نشانه كه همه آنها را قبول دارند براى آ
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تواند انتقال يابد يا در آن مكان منزل گزيند. دوم اين جسم به سوى او و از او به سوى جاى ديگر مى

كه قابل اشاره حسيه است. سوم اين كه به تقسيمات نصف و ثلث و ربع قابل انقسام است. و چهارم 

 يابند. توانند حصولزمان نمىاين كه دو جسم در يك مكان هم

اند قبول دارند. طبعاا اين چهار نشانه از مكان را همه كسانى كه در معناى مكان سخنان متفاوتى گفته

اگر اختالفى در معناى مكان دارند اختالف لفظى نيست بلكه در معناى مكان كه چنين خواصى را 

 اند.دارد به نزاع پرداخته

شد كه سخن آنها لفظاا با هم فرق دارد و واقعاا يك مىكردند توّهم اگر توافق بر اين چهار مورد نمى

شود نزاع در معناى مكان واقعى است چيز است. ولى بعد از توافق بر چهار ويژگى يادشده معلوم مى

 نه لفظى.

 اقوال مختلف درباره مكان

 متن

 وقد اختلفوا في حقيقته على أقوال خمسة: )أحدها( ... فهذه أقوال خمسة.

 ترجمه

نظر درباره حقيقت معناى مكان وجود دارد. اول، مكان عبارت است از هيوالى جسم. دوم، مكان  پنج

كند، عبارت است از صورت )جسم(. سوم، مكان عبارت است از سطح جسم كه با متمكن مالقات مى

خواه مكان حاوى جسم باشد يا محوى آن. و اين قول معلم اول است كه از او فارابى و شيخ الرئيس 

 اند. پنجم، مكان عبارت است از ُبعدى كه مساوى ابعاد جسم متمكن است.تبعيت نموده

توانيم بگوييم مكان عبارت است از ُبعد جوهرى كه از ماده مجرد است. اين قول از بنابراين نظر مى

جمعاا اند. اينها افالطون و حكماِى رواقى است و محقق طوسى و صدرالمتألهين نيز آن را اختيار نموده

 پنج نظريه درباره مكان هستند.

 شرح

 اند:اند پنج نوع تفسير از مكان ارائه دادهكسانى كه ثبوت مكان را پذيرفته

گويد مكان عبارت است از هيوالى جسم. بر اساس اين نظريه اگر مثالا كتابى روى ميز قول نخست مى

باشد. قابل ذكر است كه ميز از مى باشد هيوالى ميز كه يكى از دو جزء ميز هست مكان براى كتاب

هاى آن و ديگر صورت ميز بودن كه آن است؛ يكى هيوال كه عبارت باشد از چوبدو جزء تركيب يافته

هاى آن باشند گويد هيوالى ميز كه چوبسازد. قائل به اين نظريه مىرا از صندلى و نيمكت جدا مى

هيوالى ثانيه است، نه هيوالى اولى. وقتى كه ماده و مكان براى كتاب هستند. البته مقصود از هيوال، 

گويند. پيروان اين گيرند به آن هيوالى ثانيه مىصورت روى هم ماده براى صورت بعدى قرار مى

اند كه براى وجود مكان به مسئله تعاقب جسمى به جاى جسم ديگر استدالل نظريه چون ديده

قرار دارد و سپس از محل خود به محل ديگر منتقل گويند همين كه جسمى در جايى كنند و مىمى
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گردد اين تعاقب اجسام دليل بر وجود مكان است از شود و جسم دومى جايگزين جسم اول مىمى

اند كه مكان همان هيوال است زيرا هيوال هم چيزى است كه بر او صور همين جا اعتقاد پيدا كرده

 است.شود پس هيوال همان مكان متعاقباا وارد مى

لكن استدالل ايشان مردود است به اين كه اّوال تعاقب صور بر هيوال غير از تعاقب جسم در مكان 

است و ثانياا استدالل ايشان بر اساس شكل دوم است و شرط انتاج در شكل دوم اختالف 

 شفاء باشد كه چنين شرطى در اينجا وجود ندارد. شيخ الرئيس درالمتقدمين در كيف مىاحدى

بنابراين حد « فمنهم من زعم ان المكان هو الهيولى و كيف ال والهيولى قابل للتعاقب»نويسد: مى

وسط در يكى از دو مقدمه تعاقب صور بر هيوال است و در ديگرى تعاقب اجسام بر مكان پس حد 

 وسط تكرار نشده و استدالل عقيم است.

آيد، يعنى صورت آن مكان براى ىگويد آن چيزى كه فعليت جسم به آن حاصل منظريه دوم مى

آيد مكان براى اين كتاب هست. متمكن هست. مثالا صورت ميز بودن كه ميز به سبب آن به وجود مى

اند كه صورت حاوى هيوال است و مكان هم حاوى متمكن و محدد پيروان اين نظريه استدالل كرده

و منهم من زعم »نويسد: مى شفاء در اند كه صورت همان مكان است. شيخاوست از اينجا معتقد شده

حاصل آن كه همان طور كه مكان حاوى « ان المكان هو الصورة و كيف ال و هو اول حاٍو محّدد

توان گفت كه صورت متمكن است و صورت هم حاوى هيوال و محدود كننده اوست از اين رو مى

است زيرا فاقد شرط انتاج  همان مكان است. اين استدالل هم كه به شكل دوم تنظيم شده مخدوش

است در شكل دوم اختالف كيفى احدى المتقدمين الزم است كه در اينجا رعايت نشده است. مضافاا 

كه حد وسط هم در اينجا تكرار نشده است؛ زيرا حد وسط در يكى عبارت است از اين كه صور به اين

 حاوى هيوال است و در ديگرى مكان حاوى هيوال است.

 كند مكان هست. مثالاگويد همان سطحى كه با متمكن مالقات مىمىنظريه سوم 

گيرد همان سطح، مكان شود و آب داخل آن قرار مىاى كه آب در آن ريخته مىهمان سطح كوزه

باشد. حال گاهى مكان حاوى و در برگيرنده متمكن است، مانند ظرف آب كه مكان براى آب و مى

دربرگرفته شده براى جسم متمكن است. مانند سر وقتى كه كاله حاوى اوست و گاهى مكان محوى و 

باشد، همان طور كه كاله حاوى جا سر، مكان براى كاله و محوى براى آن مىآن را در برگيرد. در اين

 و دربرگيرنده آن هست.

دو  گيريم كه داراىگويد مكان، سطح باطنى حاوى است. مثالا يك كوزه را در نظر مىنظريه چهارم مى

دهد و سطح داخلى كوزه كه محل نوع سطح است. سطح بيرونى كه جدار خارجى كوزه را تشكيل مى

 شود.مىتالقى آن با آبى است كه در آن ريخته
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گويد مكان عبارت است از سطح اما نه هر سطحى بلكه سطحى كه در باطن جسم اين نظريه مى

شوند ه محوى هستند و در آن ريخته مىهايى كحاوى يعنى كوزه است كه اين سطح با سطح آب

 نمايد.تالقى مى

فرق اين نظريه با نظريه سوم اين است كه در نظريه سوم مطلق سطح را چه داخلى باشد چه خارجى 

كرد اما اين نظريه سطح داخلى جسم را آن هم مشروط به و چه حاوى باشد يا محوى مكان معنا مى

مكان براساس اين نظريه، نسبت به معناى سوم معناى  كند.آن كه حاوى باشد مكان معنا مى

دهد كه سطح بايد سطح داخلى جسم باشد، و به عبارت كند و چنين نتيجه مىمحدودترى پيدا مى

كرد ديگر مكان بايد مقّعر باشد نه محّدب و نه مستوى. برخالف نظريه سوم كه براساس آن فرق نمى

 شد يا غير مستوى.كه مكان حاوى باشد يا محوى، مستوى با

براساس نظريه چهارم اگر سطح مستوى باشد مانند سطح صاف ميز كه كتاب بر روى آن قرار 

گيرد يا سطح محّدب وبرآمده باشد مانند سر، كه محل كاله هست اين سطح، مكان براى متمكن مى

 محسوب نخواهد شد؛ گرچه محل براى آن خواهد بود.

صطالح مكان دو اصطالح جداگانه هستند. هر محلى مكان ناميده مطابق اين نظريه اصطالح محل و ا

 شود. مكان، سطحى است كه مقّعر باشد. قرارگرفتن كتاب برنمى

روى ميز و كاله روى سر خارج از بحث مكان خواهد بود چون ميز و سر محل براى كتاب و كاله 

متمكن با مكان شرط الزم براى هستند نه مكان براى آن. براساس قول سوم و چهارم تماس و مالقات 

 است.مكان قلمداد شده

گويد، مكان عبارت است از: ُبعدى كه مقدار آن مساوى مقدار جسمى است كه در آن نظريه پنجم مى

گيرد. بر اساس اين نظريه خصوصيت مكان اين هست كه اوالا، مجرد از ماده است و ثانياا، قرار مى

 شود.همان جسمى است كه در آن واقع مىمقدار مكان هر جسم، مساوى مقدار 

شود. جا اين سؤال مطرح است كه مقصود از ُبعد مجرد چيست و چگونه متمكن واقع در آن مىدر اين

پاسخ آن است كه مكان بر اساس اين نظرّيه همان گستره فضا است كه ابعاد سه گانه طول و عرض و 

ى اطراف خود هست كه آن جسم واقع در آن عمق دارد و هر جسمى از اجسام مادى محفوف به فضا

است. مثالا انسان يا درخت يا كتاب يا هر جسم ديگرى را در نظر بگيريد كه فضا از سه بعد طول 

 است. همان فضاى محيط بر آن، مكان آن اجسام هست.وعرض و عمق آن را احاطه نموده

رود يا درخت و كتاب و آن راه مى بر اساس اين نظريه مكان عبارت نيست از محلى كه انسان بر روى

كنند همان غيره روى آنها قرار دارند. بلكه همان حّيزى كه انسان و درخت و كتاب از فضا اشغال مى

بعدى است بر اين اجسام احاطه شود و اين مكان كه همان فضاى گسترده سهمكان آنها محسوب مى

 گانه دارد.كامل در جوانب سه
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شود هوا نيست، بلكه خود هوا هم كه گونه كه در عرف عوام فهميده مىضا آندر اين جا مقصود از ف

جرم قابل تنفس است يك جسمى است كه در فضا قرار دارد. به عبارت ديگر فضا، ظرف براى هوا و 

است اين مطلب نياز به توضيح بيشترى ديگر اجسام مادى است اما اين كه اين فضا مجرد از ماده

 دارد.

ريه صدرالمتألهين حقيقت تجرد، يك امر قابل تشكيك است. يعنى مجرد، مراتب مختلف بر اساس نظ

 دارد؛ يك مرتبه آن مجرد محض است. مانند عقول كه ذاتاا و

باشند. مرتبه ديگر مجرد، مجردى است كه ذاتاا مجرد اما فعالا مادى است مانند نفوس فعالا مجرد مى

، ولى در افعال خود تعلق به ماده دارند. مرتبه ديگر مجرد، كه در مقام ذات ماهوى خود مجرد هستند

مجرد مثالى است مانند عالم مثال كه برزخى بيِن عالم ماده و عالم مجرد محض هست. در عالم مثال، 

حقايق عالم مادى به صورت تجردى وجود دارند اما ماده وجود ندارد گرچه ُبعد و مقدار و عوارض 

 يفيات و اعراض وجود دارند.ماده مانند رنگ و ديگر ك

مرتبه ديگر تجرد، تجردى است كه مادون عالم مثال است كه همان فضا باشد بر اساس نظريه 

ترين بعدى است احاطه همه جانبه بر اجرام مادى از كوچكصدرالمتألهين فضا كه همان گستره سه

 ترين جسم مادى مانند افالك آسمانى دارد.آنها تا بزرگ

باشد و مانند ابعاد جسم تعليمى نيست كه ذاتى جوهر فضا هست و قائم به ذات آن مىابعاد فضا، 

 باشد.بعدى فضا عرض نمىباشد، زيرا گستره سهعرض است و قائم بر جسم طبيعى مى

اگر در يك كالم بخواهيم فضا را تعريف كنيم بايد بگوييم فضا نوع بسيطى است كه عبارت است از 

دون آن كه الزم آيد اين ابعاد ثالثه قائم به جسم يا ماده باشد. همان طور كه اگر ابعاد ثالثه مفطور ب

 آيد كه ماده باشد. لذا فضا جوهر مجرد از ماده جسمانى است.گفتيم عقل جوهر است الزم نمى

آورند، ُبعد مفطور ُبعدى است كه مانع از عبور شده تعبير مىحكما از فضا به ُبعد مفطور يعنى شكافته

شود؛ برخالف ُبعد مسدود كه مانع از تداخل اجسام است. تمام اجسام داراى ُبعد و تداخل اجسام نمى

گذارد. باشد جايى براى جسم ديگر باقى نمىمسدود هستند، يعنى وقتى جسمى در جايى قرارداشته

نخ ُبعد مادى ابعاد جسم، مانع از تداخل با اجسام ديگر است. برخالف فضا كه ُبعد دارد اما نه از س

 بلكه از

شده معرفى سنخ ُبعد مجرد كه مانع از جسم ذى ُبعد ديگر نيست. لذا آن را مفطور يعنى شكافته

 كنند.مى

ترين گويد نور از سنخ مجرد است اما پايينصدرالمتألهين درباره نور نيز همين نظر را دارد. يعنى مى

 است.ده موجودات صوتى را نيز از سنخ مجرد دانستهمرتبه تجرد. شيخ االشراق پا را از اين فراتر نها
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حاصل سخن اين كه مكان بنابر نظريه افالطون و حكماى رواقى و محقق طوسى و صدرالمتألهين 

كند و ابعاد مقدارى آن برابر باابعاد مقدارى جسمى است عبارت است از فضايى كه جسم را احاطه مى

 گيرد.كه در آن قرار مى

باشد از آن جهت كه تره مجرد و به عبارت ديگر خالئى است كه داراى ابعاد مىفضا كه همان گس

گيرد و از آن جهت كه فوق ماده است، يعنى از مادون مجرد تام است ظرف اجسام مادى قرار مى

 باشد.باشد مانع از تداخل اجسام ديگر كه داراى ُبعد هستند نمىسنخ مجرد مى

كنند و هوا و نور هم مانند ديگر اجسام مظروف اين ظرف اشغال مىفضا حّيزى است كه اجسام آن را 

 باشد.باشند. مقدار مكان هر متمكن به ميزان مقدار خود متمكن مىمى

 نظريه انكار مكان

 متن

 سادسها قوُل بعضهم بانكار المكان. وإذ كانت ... فالمكان غيرالجميع حتى الوضع.

 ترجمه

اى كه پيش از اين گذشت بديهى و ر مكان. و چون چهار نشانهنظريه ششم عبارت است از انكا

غيرقابل ترديد است ناگزير منكرين مكان بايد مكان را به مقوله وضع ارجاع دهند. زيرا غير از مقوله 

 شوند.هاى جوهرى و عرضى منطبق بر مكان نمىوضع هيچ يك از مقوله

يابد در جسم از مكانى به مكان ديگر انتقال مىلكن اين جا يك اشكال وجود دارد و آن اين كه گاهى 

شود. و اى بسا حاصل نمى« أين»حالى كه هيچ تغييرى در جوهر و ساير اعراض آن جز مقوله 

شود مكان شود بدون آن كه انتقالى براى آن پديد آيد. معلوم مىتغييرهاى ديگر در جسم حاصل مى

 چيزى است غير از تمام مقوالت حتى مقوله وضع.

 شرح

. جسم از 1اى كه براى مكان برشمرديم بديهى است. امارات عبارت بودند از اين كه: امارات چهارگانه

. قابل تقسيم به نصف و ثلث است 3. قابل اشاره حسيه است، 2يابد، مكانى به سوى مكانى انتقال مى

ايد بگوييم منكرين مكان به تواند در آِن واحد در آن ُسكنا گزيند. از اين رو ناگزير ب. دو جسم نمى4

 شده قبول ندارند.كنند، بلكه مكان را با تعاريفى كه براى آن آوردهطور كلى مكان را انكار نمى

در اين صورت بر آنها الزم است كه مكان را به مقوله وضع ارجاع دهند و آن را جزئى از مقوله وضع 

ر اعراض، نزديك و منطبق بر مكان نيستند؛ بدانند. چون غير از مقوله وضع هيچ يك از جواهر و ساي

زيرا در تعريف سوم و چهارم، سطح كه همان مقوله كم است موجود بود و در تعريف پنجم، جوهر 

بود و منكرين مكان اين تعاريف را قبول ندارند. و بر كيف و ساير اعراض نسبى هم كه اين امارات آمده

راض نسبى نه قابل سكونت هستند و نه قابل تقدير به شوند، چون مثالا كيف و ساير اعمنطبق نمى

 نصف و ثلث و ربع.
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پس ناگزير ايشان بايد مكان را به مقوله وضع ارجاع دهند و بگويند مكان همان مقوله وضع است؛ 

جاست يا آن جا در حقيقت به گوييم اين كتاب اينچون وقتى در مقوله وضع به اشاره حسيه مى

طور كه انتقال از يك مكان به مكان ديگر خود تغيير وضع محسوب ايم. همانهمكان معين اشاره نمود

باشد. پس مكان داخل در گردد يا ايستادن در مكان و سكونت در آن خود يك وضع خاص مىمى

 گردد و امارات چهارگانه بر مقوله وضع قابل انطباق هست.مقوله وضع مى

لكن فى »نويسد: به اين مطلب معتقد شده مى -دهم فصل ده مرحله -بدايةالحكمه مؤلف حكيم در

 «.كون االين مقولة برأسها كالم و ان كان مشهوراا بينهم بل االين ضرب من الوضع

كند ولى لكن اشكالى كه بر اين جماعت وارد است اين هست كه گاهى جسم از مكان خود تغيير مى

ايستاده است و با حالت ايستاده حركت شود. مانند كسى كه تغييرى در مقوله وضع آن داده نمى

كه بگوييم چون نسبت او است. مگر آنجا مكان او تغيير كرده اما وضع او تغيير نكردهكند در اينمى

 كند.كند پس وضع او هم تغيير مىها تغيير مىبه مكان

الت دو زانو به كند. مانند كسى كه از حشود اما مكان تغيير نمىوگاهى تغيير درمقوله وضع داده مى

كند اما مكان اوثابت است يا مانند حركت كره بر محور دهد وضع او تغيير مىچهار زانو تغيير وضع مى

كند لذا حركت او را حركت وضعى كند ولى مكان او تغييرر نمىخويش، زيرا وضع او تغيير مى

 نامند. و اين خود بهترين دليل است كه وضع غير از مكان است.مى

 ريه اول و دوم درباره امكانرد نظ

 متن

 والقول بأّنه الهيولى أو الصورة ال تنطبق عليه ... طويلة مذكورة في المطّوالت.

 ترجمه

امارات پيشين بر اين نظريه كه مكان همان هيوال يا صورت است منطبق نيست؛ زيرا مكان را با 

آيند و نه با حركت ت به دست مىتوان طلب يا ترك كرد، لكن هيوال و صورت نه با حركحركت مى

توان به هيوال نسبت داده و گفت َدرِب چوبى يا آهنى اما شوند. عالوه بر اين مركب را مىترك مى

 توان آن را به مكان نسبت داد.نمى

 وگو است همان نظريه سطح يا بعد جوهرى مجرد از مادهاى كه قابل گفتاز ميان اين آرا، نظريه

هاى مفصل اران اين دو نظريه داليل و مشاجرات فراوانى وجود دارد كه در كتاباست و براى طرفد

 است.ذكرشده

 شرح

هايى كه از مكان در دست هست هيچ فرمايند نشانهپردازند و مىدر اينجا مؤلف به نقد آراى فوق مى

 و صورِت كدام بر هيوال و صورت منطبق نيست. طبق تعريف اول و دوم، مكان عبارت است از هيوال

توان با حركت أينى به جسم. دليل عدم انطباق امارات بر هيوال و صورت اوالا اين است كه مكان را مى
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دست آورد، مثالا از خانه به طرف مدرسه رفت يا با ترك مدرسه به منزل بازگشت. وصول به مدرسه يا 

توان يك هيوال يا يك صورت ىآيد. اما با حركت به طرف مدرسه يا منزل نمخانه با حركت به دست مى

را پديد آورد و بدان دست يافت. الزمه طلب كردن هيوال صورت را به واسطه حركت، انتقال صورت از 

كه صورت شريك علت براى هيوال يك هيوال به هيوال ديگر است و اين از دو جهت محال است. اول اين

گردد. پس ممكن نيست هيواليى كه شأن آن است هيوال به وجود او موجود و با انعدام او معدوم مى

كه صورت موجود چنين است قبل از صورت موجود باشد تا صورت به سوى او منتقل شود دوم اين

باشد پس براى او اين امكان وجود ندارد كه مستقالا يك هيوال به هيوالى ديگر منتقل شود لغيرها مى

د در حالى كه موجود لغيرهاست و اين انقالب ها گردچون اين مستلزم آن است كه او موجود لنفس

 محال است

و الزمه طلب كردن هيوال صورت را به واسطه حركت، انتقال هيوال از يك صورت به صورتى ديگر است 

باشد و انتقال و اين از دو جهت محال است اول اين كه هيوال قّوه محضه است و داراى فعليتى نمى

يتى ولو آّناما گردد و ثانياا هيوال معلول صورت و موجود به وجود اوست كند كه او داراى فعلاقتضا مى

تواند از صورتى به صورت ديگر منتقل شود زيرا مستلزم آن است كه در وجود خود مستقل پس نمى

 گردد.

توان به هيوالى آن جسم نسبت داد و گفت و ثانياا جسمى را كه مركب از هيوال و صورت است مى

توان كلمه مكان را گذارد و گفت درب مكانى. اگر مكان آهنى اما به جاى هيوال نمىدرب چوبى يا 

همان هيوالى جسم باشد بايد بتوان به جاى هيوال مكان را استعمال نمود در حالى كه اين صحيح 

 نيست.

در پردازند، كه دانند مىگاه به رد نظريه كسانى كه مكان را سطح يا ُبعد جوهرى مىمؤلف حكيم آن

 آيد.ذيل مى

 رد نظريه سطح

 متن

 ومن اقوى ما يورد على القول بالسطح ... نعُت البعد النعت السطح.

 ترجمه

ترين اشكال بر نظريه سطح اين است كه بنابر آن بايد يك چيز در آن واحد هم ساكن باشد و هم قوى

مى كه هوا و آب جريان دارد ايستد به هنگااى كه در آب مىاى كه در هوا و يا ماهىمتحرك. پرنده

بايد كه اين دو به دليل سطحى كه از آب و هوا اين دو را احاطه نموده است هم متحرك باشند و هم 

 به دليل آن كه خود ساكن هستند ساكن باشند.

 گردد كه صفت ُبعد است نه سطح.عالوه بر اين، مكان به پر و خالى شدن متصف مى

 شرح
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ويد مكان عبارت است از سطح جسم. اين نظريه به دو دليل مردود است. گنظريه سوم و چهارم مى

اى را در آب در حال سكون در اى را در آسمان و يا ماهىشود. پرندهدليل اول با يك مثال تقرير مى

نظر بگيريد در عين حال هوا و آبى كه آن دو را احاطه نموده است در حال تغيير و حركت باشد. 

آيد كه آن پرنده يا ماهى هم متحرك داند الزم مىه كه مكان را همان سطح مىطبق اين دو نظري

باشد چون سطحى كه از آب يا هوا آنها را احاطه كرده متحرك است و هم ساكن باشد چون خود آن 

 حيوانات ساكن

هستند و حركتى در آسمان يا آب ندارند. و اين محال است كه يك موجود هم متحرك باشد هم 

 ساكن.

شود بدان معنا است كه فراغ و دليل ديگر اين كه وقتى مكانى متصف به پر بودن يا خالى بودن مى

گوييم كوزه پر از آب امتأل دو وصف براى ُبعد مكان است نه براى سطح آن. به عبارت ديگر وقتى مى

خود كوزه نه  خواهيم بگوييمخواهيم بگوييم تنها سطح داخلى كوزه پر از آب است، بلكه مىاست نمى

سطح داخلى آن با ابعادى كه در جهت طول و عرض و عمق دارد پر از آب است. از اين رو، پر و خالى 

باشد. بديهى است كه گردد بلكه وصف خود كوزه )مكان( با ابعادى كه دارد مىبودن وصف سطح نمى

 باشد.ن حجم مىكند و خالى شدن خأل هماپر شدن بيان حجمى است كه جسم از مكان اشغال مى

 رد نظريه ُبعد

 متن

 ومن أقوى ما يورد على القول بالُبعد الجوهرّي ... مع المقدار أو هما معه.

 ترجمه

ترين اشكال بر نظريه ُبعد جوهرى ُمجرد اين است كه الزمه اين نظريه تداخل دو مقدار در قوى

گانه با مقدار شخصى كه ابعاد سه گويد كه جسمديگر است كه اين محال است، زيرا اين نظريه مىيك

كند كه آن نيز يك مقدار شخصى است و برابر است با جسم متمكن و اين او دارد در مكانى حلول مى

 ترديد چنين چيزى ممتنع است.گردند با آن كه بىدو مقدار به يك مقدار شخصى برمى

ممكن است مانع از تداخل دو مقدار  مگر آن كه لزوم تداخل دو مقدار را در اينجا ممنوع بدانيم؛ زيرا

همان هيوال با مقدار خاص به خود يا صورت با مقدار خاص به خود يا هر دو با مقدار خاص به خود 

باشند. )پس اگر يكى از دو امر ذى مقدار مانند مكان كه جوهر مجرد است فاقد هيوال يا صورت باشد 

 تداخل دو مقدار محذورى ندارد(.

 شرح

باشد و كه مورد قبول افالطون و حكماى رواقى و محقق طوسى و صدرالمتألهين مى نظريه پنجم

ترين آنها اشكالى است از باشد كه قوىمؤلف نيز بدان عنايت دارد مورد اشكاالت متعدد مى

آيد؛ زيرا از سويى سهروردى. و آن عبارت است از اين كه مطابق اين نظريه وحدت دو مقدار پيش مى
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گيرد خود مقدار دارد و از سوى ديگر مكان هم عبارت است از جوهرى مكانى قرار مىجسمى كه در 

كه ُبعد و مقدار دارد. از اين رو الزمه قرارگرفتن يك جسم در يك مكان حلول آن جسم در جوهرى كه 

باشد و الزمه حلول آن جسم ذى مقدار در مكانى كه خود ُبعدى ذى داراى ابعاد و مقدار هست مى

باشد. بديهى است كه وحدت دو مقدارى كه متعلق به دو چيز است دارد وحدت دو مقدار مى مقدار

امر محالى است، زيرا هر مقدار به موضوع خاص به خود قائم است و امكان وحدت ميان دو مقدار 

 وجود ندارد.

گوييم مى كنيم وتوضيح مطلب اين كه وقتى ما مكان را بر اساس اين نظريه به ُبعد مجرد معنا مى

شود و ابعاد آن مساوى ابعاد جسمى است مكان عبارت است از فضا و خالئى كه با وجود جسم پرمى

شود كه چگونه يك جسم مانند شود و فضا خود مقدار دارد اين اشكال مطرح مىكه در آن واقع مى

شود؟ وارد مىكتاب كه خود مقدار دارد در جوهر ديگرى به نام مكان كه خود آن نيز مقدار دارد 

رود اين مستلزم آن تداخل دو مقدار مختلف چگونه ممكن است؟ اگر بگوييم مقدار مكان از بين مى

آيد شود تداخل دو مقدار پيش مىباشد. و اگر بگوييم دو مقدار يكى مىاست كه مكان هم از بين رفته

 كه امر محالى است.

شود گويد ممكن است گفتهب برآمده است و مىپس از طرح اين اشكال مؤلف رحمه الله در مقام جوا

دهد دو مقدار شخصى به يك مقدار شخصى بازگردند. عبارت است از هيوال مانعى كه اجازه نمى

شود يا صورت داشتن آن يا هر دو، همراه مقدار. به عبارت داشتن آن جسمى كه در مكان واقع مى

 ديگر هيوال يا صورت يا هر دو اجازه

دو جسم با مقدار در يك ديگر تداخل پيدا نمايند. در اين صورت محذور اتحاد دو مقدار  دهند كهنمى

آيد. اما در جايى كه يكى از دو مقدار مجرد باشد تداخل آنها محال نيست زيرا هر دو مقدار پيش مى

گردد نه مادى مجرد. بدون آن كه شخصيت هيچ كدام به حال خويش باقى هستند نه مجرد مادى مى

ز بين برود و آن دو يك چيز گردند. اين جا گرچه متمكن، جسم است و مقدار دارد اما مكان آن چون ا

 آيد.شود پديد نمىمجرد است تداخلى ميان مقدار جسم و مقدار مكانى كه در آن واقع مى

ز ديگر حلول كنند بدون آن كه مقدار يكى ابله اگر دو جسمى كه هر دو مادى هستند بخواهند در يك

 شود امكان تداخل وجود ندارد.بين برود يا بر جسم يكى افزوده

اما اين مطلب در مورد ُبعد مكان كه از سنخ مجرد است وجود ندارد، چون تداخل مقدار ماده در 

 مقدار مجرد مستلزم چنين محذورى نيست.

كند بدين سبب فى مىاما اين كه مكان را جوهر معر * قوله: فيكون ُبعداا جوهرياا مجرداا عن الماده؛

هست كه اگر مكان عرض باشد و قائم به متمكن يا چيز ديگرى باشد بايد كه با انتقال متمكن يا 

موضوع ديگر آن هم انتقال يابد، لكن اين باطل است؛ زيرا مكان ثابت هست. پس مكان عرض نيست، 

 بلكه جوهر است.
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ر جوهر مادى باشد ابعاد جسم متمكن و اما اين كه جوهر مجرد از ماده است براى آن است كه اگ

 باشد.نمايند و اين هم باطل است. پس آن جوهر، مجرد مىابعاد مكان مادى تداخل مى

اند و را به مكانى كه مجرد و خالى از جسم متمكن هست معنا كرده« مجرداا عن المادة»برخى جمله 

ست جوهرى قائم به خويش و اين خالف ظاهر عبارتست بلكه مقصود آن است كه مكان فضايى ا

مجرد از ماده و داراى ابعاد ثالثه و جسم متمكن را احاطه نموده است. پس تجرد مقابل ماديت است 

 با توضيحى كه گذشت.

 تعريف مقوله أين

 متن

 البحث الثانى: قد عرفت أّن األين هيأة ... نظير ما تقّدم في اإلضافة.

 ترجمه

شود از نسبت يك چيز به مكان. و سخن در اين هيئتى است كه حاصل مىقبالا دانستى كه مقوله أين، 

 هيئت حاصله از نسبت است نه خود نسبت، نظير سخنى است كه درباره اضافه گذشت.« أين»كه 

 شرح

درباره اضافه گفتيم كه اضافه هيئت حاصل از نسبت متكرر دو چيز است نه نسبت ميان آن دو. اكنون 

عبارت است از هيئت حاصل از نسبت يك چيز به مكان خاصى نه خود « أين»له نيز مى گوييم كه مقو

آن نسبت، زيرا وجود نسبت، وجود رابط است و هيچ استقاللى از خود ندارد و مفاهيمى كه غير 

مستقل هستند ماهيت ندارند، زيرا ماهيت عبارت است از مفهوم مستقلى كه در پاسخ از ما هو گفته 

 شود.مى

هيئت حاصله از « أين»دانست، بلكه « أين»نمى توان نفس نسبت يك شى به مكان را مقوله  از اين رو

ء به مكان است. وقتى كتاب روى ميز قرار دارد از قرار گرفتن كتاب روى ميز و نسبتى نسبت يك شى

 ناميم.مى« أين»آيد كه آن را مقوله كه با آن پيدا مى كند هيئت و حالتى به وجود مى

 قوله أينتقسيم م

 متن

 [ قد يقسم األين ... الوقت في مكانه الحقيقّي.البحث الثالث: ]في أقسام األين

 ترجمه

ء در تقسيم مى شود به اول حقيقى و ثانى غير حقيقى. اول حقيقى عبارت است از بودن شى« أين»

بودن آب در كوزه. اى كه گنجايش ديگرى با او در آن مكان نباشد، مانند مكان خاص به خود به گونه

َأين دوم مانند آن كه بگوييم فالنى در اتاق است. در اين جا اتاق كه فقط مكان براى او نيست، بلكه 

عالوه بر اين كه مكان او هست گنجايش ديگرى را نيز دارد. دورتر از مثال اول اين كه بگوييم فالنى 
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ست و مقسم اين تقسيم در حقيقت در خانه يا شهر است. البته اين تقسيم، يك تقسيم حقيقى ني

 مى باشد )نه معناى فلسفى آن(.« أين»معناى توسعه يافته و عرفى 

تقسيم ديگرى در مقوله أين واقع گرديده است كه نزديك به تقسيم ياد شده است. و آن عبارت است 

ا و نوعى مانند بودن در هو« أين»و آن بودن در مكان است و « أين جنسى»به « أين»از تقسيم 

 شخصى مانند بودن اين شخص در اين وقت در مكان حقيقى خود.« أين»

 شرح

واقع شده است و آن را به أين اول حقيقى و ثانى غير حقيقى « أين»تقسيم تسامح آميزى در مقوله 

اى تقسيم نموده است. أين اول حقيقى عبارت است از مكانى كه اختصاص به يك متمكن دارد به گونه

يگرى را ندارد. مانند آن كه بگوييم آب در كوزه است. بديهى است وقتى كوزه از آب پر كه گنجايش د

 باشد گنجايش اشياى ديگر را ندارد.

و ثانى غير حقيقى عبارت است از مكان غير اختصاصى به اين معنا كه عالوه بر گنجايش متمكن 

خانه يا در شهر كه عالوه بر گنجايش اشياى ديگرى را نيز دارد مانند بودن زيد در اتاق يا در 

 گنجايش او گنجايش آحاد ديگر وجود دارد.

به معناى فلسفى آن واقع نشده، « أين»تسامح آميز بودن تقسيم بدين جهت هست كه اين تقسيم در 

بر آن با مسامحه است. زيرا « أين»بلكه در معناى توسعه يافته و عرفى آن واقع گرديده است و اطالق 

گوييم زيد در اتاق انى است كه ابعاد او مساوى ابعاد جسم متمكن است و وقتى مىمكان حقيقى مك

 يا خانه يا شهر است همه اتاق يا

خانه يا شهر زيد را كه متمكن است در بر نگرفته است و مكان بودن اين امور براى زيد امر تسامحى و 

اى كه ار گرفته است به گونهغير حقيقى است فقط آن نقطه مكان زيد هست كه زيد در آن نقطه قر

اند و همه اين امور را اى دادهآن نقطه گنجايش غير زيد را ندارد عرف مردم در معناى مكان توسعه

 اند.براى زيد مكان قلمداد كرده

أين جنسى، نوعى و »را به « أين»كه تقسيم ديگرى هم در معناى مكان صورت گرفته و آن اين

اى كه اين مفهوم براى عبارت است از بودن در مكان به گونه« ن جنسىأي»اند تقسيم نموده« شخصى

است كه فقط نوعى و قسمى « أين نوعى»همه اقسام مكان جنس محسوب گردد در مقابل اين مفهوم 

شخصى است مانند بودن « أين»باشد مانند بودن در آب يا در هوا يا در خاك قسم سوم از مكان مى

جنسى و « أين»حقيقى است و « أين»شخصى همان « أين»كه در واقع زيد در مكان خاص به خود 

 ثانى غير حقيقى است.« أين»نوعى همان 

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . مقوله أين را تعريف كنيد.1

 است، توضيح دهيد.اى را كه براى مكان بيان شده. چهار اماره2
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 . اقوال مختلف درباره حقيقت مكان را نام ببريد.3

 كند وارد است؟چه اشكالى بر سخن كسى كه مكان را به هيوال يا صورت معنا مى .4

 ترين اشكالى كه بر تفسير مكان به سطح وارد است، چيست؟. مهم5

 . اشكال تفسير مكان به ُبعد جوهرى چيست؟6

 .. أين اول حقيقى و ثانى غير حقيقى و أين جنسى و نوعى و شخصى را توضيح دهيد و مثال بزنيد7

 الفصل الّثامن عشرفي المتى

 

 مقوله متى، زمان

 متن

 .ء ... هيأة حاصلة لها هي المتىفي المتى: وهو الهيأة الحاصلة للشي

 ترجمه

ء به زمان است. به زودى خواهد آمد كه براى هر حركتى از آن متى هيئت حاصل از نسبت يك شى

كه به آن اختصاص دارد و با امتدادهاى  جهت كه وجود سيال تدريجى دارد مقدار غير قارى هست

 باشد.غير قار در ديگر حركات مغاير مى

بنابراين براى هر حركت خاصى كه واحد بالعدد هست، زمان خاصى است كه آن هم واحد بالعدد 

 باشند.ها مىها قابل انطباق بر بعضى ديگر از زماناست، مگر آن كه بعضى از اين زمان

گيريم همان زمان حركت يومى است كه ما به وسيله آن حركات را اندازه مى زمان عمومى دايمى كه

هاست و به سبب آن نسبت بعضى از حركات به بعض ديگر مالك اندازه گيرى ساير زمان ها و حركت

را از نظر تقدم و تأخر يا بلندى و كوتاهى تعيين مى كنيم. و براى حوادث به حسب نسبتى كه با 

 آيد كه آن مقوله متى است.د هيئتى به وجود مىزمان پيدا مى كنن

 شرح

شود. اول تعريف مقوله متى است. مقوله متى عبارت است از در اين فقره از عبارت سه نكته طرح مى

هيئت حاصله از نسبت يك چيز به زمان. مثالا هيئتى كه از نسبت ما به زمان حاضر پديد مى آيد آن 

 ناميم.را متى مى

قرارى است داراى زمان خاص حركتى با توجه به اين كه ماهيت حركت سيالن و بى مطلب دوم، هر

به خود است. مثالا شخصى از منزل به سوى مدرسه راه افتاده است حركت او از مبدأ تا منتها داراى 

مقدار و زمان خاص به خود است. هم چنين ماشين يا كشتى يا هواپيمايى كه از مبدأ تا منتها طى 

اى كه در بستر خاك قرار كند حركت آنها داراى زمان معينى است. يا هسته گياه از لحظه طريق مى

گذراند. يا نطفه از لحظه استقرار در رحم مادر تا رويد زمان معينى را مىگيرد تا وقتى كه مىمى

د. از دهگذارد چند ماه به حركت خود ادامه مىاى كه به صورت يك انسان كامل پا به دنيا مىلحظه
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توانيم بگوييم تمام حركت ها داراى اندازه و زمان معينى هستند و هر زمان يك واحد اين رو مى

 گويند.شخصى است كه اصطالحاا آن را واحد بالعدد مى

شود. مثالا شخصى كه از منزل تا مدرسه پياده ديگر منطبق مىلكن گاهى زمان چند حركت بر يك

دارد تا به مقصد برسد. در همين زمان ماشينى از مبدئى به  حركت مى كند يك ساعت زمان نياز

آيد كه آنها كند و هواپيمايى از مكانى به سوى مكان ديگر به پرواز در مىسوى مقصدى حركت مى

رسند. پس حركت شخص پياده و ماشين و هواپيما هر سه در هم در همين يك ساعت به مقصد مى

 ديگر منطبق گشت.ر سه حركت بر يكيك واحد زمانى انجام گرفت و زمان ه

ها زمان خاص به خودشان را دارند اما عرف عقال براى سنجش مطلب سوم اين كه گرچه تمام حركت

شمارى كه در جهان واقع مى شود از حركت شبانه روز كه هاى بىگيرى حوادث و حركتو اندازه

كشتى مثالا چند روز به طول گويد حركت اين كند و مىبيست و چهار ساعت هست استفاده مى

 انجامد تا به مقصد برسد، يا اينمى

حادثه چه مقدار زمان نياز دارد تا به وجود آيد، يا اين هسته برويد. و نيز عرف بااستمداد از حركت 

تواند به كوتاهى يا بلندى يا ديرى و زودى حوادث پى ببرد و بگويد مثالا عمر اين شبانه روزى مى

هاى گذشته قبل يا بعد، ديرتر يا زودتر تر يا بلندتر است يا اين انسان در زمانانسان كوتاهانسان از آن 

 است.كردهزندگى مى

 متاى حقيقى و غيرحقيقى

 متن

 من الكالم في األين ... فاليسع إاّلجسما واحداا. يقرب الكالم في المتى

 ترجمه

گفته شد. يك قسم از متى، متاى اول حقيقى « أين»سخن درباره متى نظير سخنى است كه درباره 

شود. بخش ديگرى از متى آن است كه است كه اختصاص به حركت دارد و غير آن را شامل نمى

شود مانند اين كه اين حركت در ساعت يا روز يا ماه يا سال يا شامل آن حركت و غير آن حركت مى

 شود.قرن كذا واقع مى

ص اين هست كه اشياى فراوان با انطباق خود بر يك زمان خاص فرق بين أين و متى در اين خصو

خاص كه گنجايش بيش از يك جسم « أين»توانند در آن زمان اشتراك داشته باشند بر خالف يك مى

 را ندارد.

 شرح

شود. حقيقى او محسوب مى «أين» گفتيم كه مكان خاصى كه زيد را مثالا دربرگفته، «أين» در مقوله

شود غيرحقيقى او محسوب مى «أين» كنيم اينه يا شهر يا استان را مكان زيد معرفى مىاما اگر خان

زيرا خانه يا شهر يا استان عالوه بر آن كه مكان زيد است مكان خيلى چيزهاى ديگر نيز هست. پس 
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آيد اگر مكان بودن اين عناوين براى زيد مجازى و غيرحقيقى است. همين سخن در مورد متى نيز مى

 مثالا يك اتومبيل مسافت قم تا تهران را در ظرف زمانى -زمان خاصى را به حركت خاصى نسبت داديم

كند به عبارت ديگر تمام دو ساعت با تمام حركت اتومبيل منطبق هست نه كمتر و دو ساعت طى مى

براى  شود و اين متا، متاى اول حقيقىاين دو ساعت متاى حقيقى اين حركت محسوب مى -نه بيشتر

 باشد.اين حركت مى

اما اگر اتومبيل مسافت قم تا جمكران را يك ربع ساعت طى كرد ولى ما به جاى آن كه بگوييم 

اتومبيل يك ربع ساعت مسافت را طى كرده بگوييم حركت اين اتومبيل از قم تا جمكران در ساعت 

هاى است نسبت اين زمانشدهشنبه يا در ماه شعبان يا در سال كذا واقع هشت مثالا يا در روز سه

شود، زيرا حركت اتومبيل در تمام ساعت متفاوت به حركت اتومبيل متاى غيرحقيقى محسوب مى

است، بلكه در بخشى از آن ساعت يا روز يا ماه شنبه يا ماه و سال كذا واقع نشدههشت يا تمام روز سه

هاى بخشى از زمان را پركرده و حركت ها به آن حركت كهواقع شده است. از اين رو نسبت اين زمان

هاى ديگر آن زمان را پر كنند متاى غيرحقيقى و متاى مجازى ناميده توانند بخشديگر هم مى

 شود.مى

يك فرق هست و آن اين كه در زماِن خاِص يك حركت مانند زمان  «أين» و «متى» در اين جا ميان

ى فراوان ديگر هم واقع شود، اما در مكان خاص مانند هاتواند حركتحركت ماشين از قم تا تهران مى

تواند در آن مكان قرار بگيرد و به عبارت ديگر، مكان زيد در اتاق، در همان لحظه هيچ چيز ديگر نمى

پذيرد برخالف زمان كه در آن صدها و هزارها مكان، يك امرى است كه بيش از يك متمكن را نمى

آن كه در ساعت هشت مثالا هزاران ماشين يا موجود زنده در حركت  تواند واقع شود، مانندحركت مى

پذيرد برخالف زمان كه گوييم مكان ظرفى است كه يك مظروف را مىباشند از اين روست كه مى

 شمار باشد.هاى بىتواند ظرف براى مظروفمى

 تقسيم متى به تدريجى و دفعى

 متن

 الوصوالت والمماّسات واالنفصاالت.وينقسم المتى نوَع انقسام بانقسام ... ك

 ترجمه

شود. برخى از آن تدريجى پذيرد تقسيم مىمتى در يك تقسيم ديگر به انقسامى كه حوادث زمانى مى

باشد، الوجود بوده بر نفس زمان منطبق است. برخى ديگر آنى الوجود بوده به طرف زمان منسوب مى

 ها.ها، انفصالها، تماسمانند وصل

 شرح

وادث زمانى دوگونه هستند؛ تدريجى و دفعى. حوادث تدريجى مانند حركت ماشينى كه از قم به ح

اى كه از كند تا به مقصد برسد يا گلولهمقصد تهران در جريان است و مسافت را تدريجاا طى مى
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به « آن»كند تا به مقصد برسد. اما حوادث دفعى در تفنگ خارج شده مسافت را تدريجاا طى مى

 شوند.ناى طرف زمان واقع مىمع

شود تا به هدف برسد سه ثانيه طول مى كشد. اين فرض كنيم زمانى كه يك گلوله از تفنگ خارج مى

سه ثانيه كه زمان فرضى ما هست يك طرف آغاز و يك طرف انجامى دارد كه خارج از خود زمان يعنى 

اى كه گلوله شود. لحظهمىسه ثانيه است و به اصطالح فلسفى طرف اين زمان فرضى محسوب 

شود كه ما آن را لحظه فصل اى كه به هدف واصل مىخواهد از جاى خود حركت كند و نيز لحظهمى

 ناميم.و وصل مى

خارج از زمان مفروض يعنى سه ثانيه است و در طرف زمان مفروض قرار دارد. ما آن مقطع را كه 

شود ثه فصل و وصلى كه در آن طرف واقع مىو حاد« آن»طرف و جانب زمان فرضى است اصطالحاا 

نهيم. در فصل و وصل يا لحظه جدايى و تماس حادثه آنى الوجود به معناى دفعى الوجود نام مى

تدريج وجود ندارد؛ زيرا اگر فصل و وصل و مانند آن تدريجى باشد معنايش اين است كه اين گلوله 

را ترك نكرده است و به عبارت ديگر در عين حال  مثالا از جاى خود حركت كرده اما هنوز مكان خود

خواهد ترك كند كه اين خود كه مكان خود را ترك كرده هنوز مكان خود را ترك نكرده و تدريجاا مى

كه طرف و جانب پايانى زمان فرضى « آن»ها در ظرف ها و وصلنوعى تناقض است. بنابراين فصل

 وقوع آنها دفعى است. شوند نه در خود زمان فرضى واست واقع مى

گوييم كه متى و هيئت نسبتى هم كه با توجه به مقدمه فوق در تقسيم حوادث به تدريجى و آنى مى

حوادث با زمان دارند بر حسب تقسيم خود حوادث به تدريجى و آنى به متاى تدريجى الوجود و متاى 

جود مانند حركت گلوله به شود. هيئت حاصله از نسبت حوادث تدريجى الوآنى الوجود تقسيم مى

شود. همان طور كه هيئت حاصله از نسبت حوادث آنى الوجود مانند زمان، متاى تدريجى ناميده مى

شود. بنابراين همان گونه كه وصل و فصل اين گلوله به طرف زمان متاى آنى الوجود ناميده مى

عضاا تدريجى و بعضاا دفعى و آنى هم ب حوادث بعضاا تدريجى و بعضاا دفعى و آنى الوجود هستند متى

 باشد.الوجود مى

 تقسيم متى به مابالذات و مابالعرض

 متن

 الى ما بالذات ... الواقعة فيها الحركات. -كما قيل -وينقسم أيضاا

 ترجمه

شود. مابالذات عبارت است از متاى حركاتى در تقسيم ديگر، متى به مابالذات و مابالعرض تقسيم مى

ر زمان منطبق هستند و مابالعرض عبارت است از متحركاتى كه به واسطه حركات بر زمان كه ذاتاا ب

 شوند.منطبق مى
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اما جوهر ذاتى اشياء بر اساس عدم حركت جوهرى داراى متى نيست، لكن بر اساس حركت جوهرى 

 آن گونه كه بخواست خداوند خواهد آمد فرقى بين حركت و متحرك در اين جهت وجود ندارد.

 پذيرد.شود، تقسيم مىتى در تقسيمى ديگر به انقسام مقوالتى كه حركت در آنها واقع مىم

 شرح

شود. مابالذات متاى حركاتى است كه ذاتاا بر متى به مالحظه ديگر به مابالذات و مابالعرض تقسيم مى

 گردند و مابالعرض متاى متحركاتى است كهزمان منطبق مى

باشد. مقصود از زمان در اينجا زمان عمومى است نه اسطه حركات آنها مىانطباق آنها بر زمان به و

زمانى كه عبارت است از مقدار خود حركت همان گونه كه در تعريف متى مقصود از زمان، زمان 

 عمومى است.

 همان طور كه قبالا گفتيم هر حركت، زمان مخصوص به خودش را دارد.

نمايد حركتش همراه با زمان خاص افت را تا مقصد طى مىكند و مسماشينى كه از مبدئى حركت مى

خواهيم گويند زمان عارض بر حركت و حركت معروض زمان است. حال مىبه آن هست. لذا مى

بگوييم هيئت نسبت حركت ماشين به زمان متاى بالذات و هيئت نسبت خود ماشين كه متحرك 

 باشد.است به زمان، متاى بالعرض مى

واسطه بر زمان منطبق است آن متاى م اين است كه اگر چيزى مانند حركت، بىمالك اين تقسي

باشد. ولى اگر چيزى به واسطه حركت، بر زمان منطبق گشت مانند متحرك كه انطباق آن بالذات مى

 باشد.بر زمان به واسطه حركت است در اين صورت، نسبت متحرك به زمان متاى بالعرض مى

در صورتى كه حركت در جواهر را نپذيريم اختصاص به اعراض خواهد داشت البته تقسيم بندى فوق 

و براى جواهر، متى وجود نخواهد داشت. لذا تقسيم بندى فوق )تقسيم متى به بالذات و بالعرض( بر 

اساس عدم حركت جوهرى است. اما اگر حركت جوهرى را پذيرفتيم فرقى بين نفس حركت و 

ء است عين حركت ساس حركت جوهرى، متحرك كه جوهر ذات يك شىمتحرك نخواهد بود، زيرا بر ا

است و نسبت متحرك به زمان همان نسبت حركت به زمان خواهد بود. و منشأى براى تقسيم متى به 

مابالذات و مابالعرض وجود نخواهد داشت. بر اين اساس تمام عالم ماده داراى حركت بوده داراى 

 براى متاى بالعرض وجود نخواهد داشت. متاى بالذات خواهند بود و جايى

 اما اگر حركت جوهرى را نپذيرفتيم متحرك، چيزى غير از حركت خواهد بود و

نسبت حركت به زمان چيزى غير از نسبت متحرك به زمان خواهد بود. طبعاا تقسيم متى به مابالذات 

 ومابالعرض معنا پيدا خواهد كرد.

به حسب ذات خود متى ندارد اين سخن بر اساس مبناى  گويد جوهركه مؤلف حكيم مىاما اين

دانند بر آن اساس دانند و جواهر را ثابت مىمشائيان است كه حركت را فقط به اعراض منحصر مى

وقتى جوهر ثابت بود داراى امتداد سيال نخواهد بود از اين رو زمان كه كم متصل غير قاراست بر او 
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ر حركت و عارض بر آن است وقتى جوهر جسمانى حركت عارض نخواهد گشت زيرا زمان مقدا

 نداشت زمان هم بر او عارض نخواهد گشت.

باشد و عرض لكن از آنجا كه برخى از اعراض جسم داراى حركت و سياالن و بالتبع داراى زمان مى

كند و در آن صورت باشد حكم احدالمتحدين به ديگرى سرايت مىهم به نوعى با جسم متحد مى

وييم جسم داراى زمان است؛ لذا وجود عرض واسطه در عروض متى براى متحرك )يعنى جسم( گمى

گويند متحرك كه همان موضوع باشد ولى خود جوهر جسم ذاتاا داراى متى نيست. مشائيان مىمى

حركت است بايد يك امر ثابتى باشد كه حركت بر آن عارض گردد و همين امر ثابت همان چيزى 

ه به فعل درمى آيد اگر موضوع حركت متغير باشد ما بالقوه غير از چيزى كه به فعليت است كه از قو

آيد خواهد بود در اين صورت اساساا حركت موجود نخواهد شد. به عبارت ديگر مشائيان درمى

گويند جوهر جسم چون بايد به عنوان موضوع حركت امر ثابتى باشد و ثابت بما هو ثابت با زمان مى

سيالى است نسبتى ندارد از آن رو براى جوهر متى فرض ندارد. همان گونه كه جواهر مجرده كه امر 

 باشند.)عقول( نسبتى با زمان ندارند و متى نمى

توان گفت كه اين جوهر سيال به زمان خودش نسبت آرى اگر قائل به حركت در جوهر شديم مى

كند در آن صورت جوهر داراى متاى بالذات دارد و زمان مقدار حركت اين جوهر ممتد را تبيين مى

 خواهد بود و فرقى بين حركت و

 متحرك وجود نخواهد داشت طبعاا تقسيم متى به متاى بالذات و بالعرض معنا نخواهد داشت.

شود مانند مقوله كم، كيف، وضع و أين نيز تقسيم متى به انقسام مقوالتى كه حركت در آنها واقع مى

شود. اگر فرض مىناميده« متاى كمى»مثال نسبت كميت يك جسم به زمان خود  پذيرد. به عنوانمى

كنيم كه درختى اآلن دو متر دارد و در حال رشد هست هيئتى كه از تغيير كّمى اين جسم در زمان 

شود. همان گونه كه هيئتى كه از نسبت كيف يك جسم آيد متاى كّمى ناميده مىخاصى به وجود مى

شود. و نيز نسبت ناميده مى« متاى كيفى»آيد گ يك عدد سيب به زمان خود پديد مىمانند تغيير رن

 شود.ناميده مى« متاى وضعى»وضع يك جسم به زمان خود مانند نسبت ايستادن زيد به زمان خود 

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . متى را تعريف كنيد.1

 .. متاى اول حقيقى و ثانى غير حقيقى را توضيح دهيد2

 . انقسامات ديگر متى را بيان نماييد.3

 . چرا جوهر بنابر عدم حركت جوهرى، متى ندارند، ولى بر اساس حركت جوهرى متى دارد؟4

 الفصل التاسع عشرفي الوضع

 

 تعريف وضع و تقسيم آن به طبيعى وغيرطبيعى
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 متن

 ء من نسبة ... ما بالفعل وما بالقّوة.الوضع هو الهيأة الحاصلة للشي

 ترجمه

ء به بعض ديگر و نسبت مجموع به شود از نسبت بعض اجزاء يك شىوضع هيئتى است كه حاصل مى

 خارج، مانند هيئت قيام و قعود و بر پشت خفتن و بر رو خوابيدن.

ما بالطبع مانند استقرار درخت بر روى تنه و «. ماال بالطبع»و « مابالطبع»شود به وضع تقسيم مى

 است نسبت به خود اتاق.الطبع مانند حال كسى كه در اتاق سكنا گزيدهساقه خود. و الب

 شود.تقسيم مى« مابالقّوه»و « ما بالفعل»و نيز وضع به 

 شرح

گويند هيئتى است كه از نسبت بعض اجزاء به بعض ديگر و مجموع اجزاء در تعريف مقوله وضع مى

يا نشسته است به هيئتى كه از نسبت اعضاى  آيد. مثالا در مورد كسى كه ايستادهبه خارج پديد مى

 آيد و به انسان شكلديگر پديد مىبدن به يك

آيد دهد و نيز به هيئتى كه از نسبت مجموع اجزاء به بيرون از خود پديد مىايستاده يا نشسته مى

 شود.مقوله وضع گفته مى

م از اين جهت هست كه گاهى دانياين كه در مقوله وضع نسبت اجزاء به خارج از خود را شرط مى

نسبت اجزاء در دو حالت مانند كسى كه از رو يا پشت خوابيده نسبت يكسانى است و دست و پا، سر 

و گردن و يا ساير اجزاء در هر دو صورت يك نواخت هستند. در اين صورت، نسبت مجموع به خارج 

دهد و در واقع دو بيدن را مىاست كه به يكى هيئت از رو خوابيدن و به ديگرى هيئت از پشت خوا

 آورد.هيئت و دو وضع متفاوت را به وجود مى

شود. وضع بالطبع عبارت است از وضعى كه تقسيم مى« ال بالطبع»و « بالطبع»مقوله وضع به 

مقتضاى طبيعت جسم است. مثالا درختى بر روى تنه و ريشه خود استوار است و هيئت خاصى را به 

باشد. قرار گرفتن درخت بر روى تنه و ريشه مقتضاى طبيعت درخت مى است. نحوهوجود آورده

برخالف هيئت ُسكنا گزيدن فردى در اتاق كه مقتضاى طبيعت انسان، بودن در اتاق و پيدايش چنين 

 وضعى نيست.

شود وضع بالفعل مانند هيئت كسى است كه اآلن نيز تقسيم مى« بالقوه»و « بالفعل»مقوله وضع به 

شسته است و بالفعل داراى وضع خاصى است و بالقوه مانند هيئت كسى است كه اآلن نشسته بالفعل ن

 نيست ولى قّوه نشستن را دارد؛ بنابراين بالفعل داراى وضع خاصى نسبت به نشستن نيست.

 تضاد و تشكيك در مقوله وضع

 متن

 فليتأمل.قيل: الوضع مّما يقع فيه التضاّد والشّدة والضعف ... في الوضع خفاء 
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 ترجمه

 شود. تضاد مانندهايى است كه تضاد و شدت و ضعف در آن واقع مىاند وضع از مقولهبعضى گفته

انسانى كه سر او به طرف آسمان است و دو پاى او به طرف زمين كه چنين حالتى ضد حالت معكوس 

ند بدون آن كه ماند. اين دو حالت دو معناى وجودى است كه بر موضوع واحد تعاقب داراو مى

اجتماعى در آن موضوع داشته باشند و بين آنها غاية الخالف حاكم است. و نيز حالت از رو و از پشت 

 باشد(.خوابيدن )دو حالت متضاد مى

 تر )نسبت به راست و خميده بودن(.تر يا خميدهاما شدت مانند هيئت راست

خفا وجود دارد از اين رو در اين مطلب بايد  )ناگفته نماند كه( در تصوير غايةالخالف در مقوله وضع

 تأملى اعمال داشت.

 شرح

 شود.برخى معتقدند كه ميان دو فرد از افراد مقوله وضع نسبت تضاد برقرار مى

دليل آن وجود شرايط تضاد هست، كه عبارت است از اين كه اوالا متضادين دو امر وجودى باشند و 

و قابل جمع در آن نباشند. و ثالثاا بين آن دو غايت خالف حاكم  ثانياا تعاقب بر موضوع واحد داشته

 باشد.

اين حالت مثالا بر كسى كه ايستاده است و سر او به طرف آسمان و پاى او به سوى زمين است در 

مقايسه با كسى كه عكس اين حالت را دارد يعنى پاى او به طرف آسمان و سر او به طرف زمين است 

تواند بر شخص واحد تعاقب داشته باشد بدون آن كه در آن حالت به ترتيب مىحاكم است. اين دو 

قابل جمع باشد و بين اين دو حالت نهايت تخالف وجود دارد. مثال ديگر كسى است كه از رو خوابيده 

نسبت به همان شخص در حالى كه از پشت خوابيده است. اين دو حالت هم واجد شرايط تضاد 

 باشد.مى

تر. يا مانند ضعف در مقوله وضع مانند آن كه قامت يكى راست است و قامت ديگرى راست اما شدت و

 تر است.درختى كه خميده است و درخت ديگرى كه خميده

فرمايد: حق آن است كه شرط سوم تضاد كه عبارت باشد از وجود آن گاه مؤلف حكيم رحمه الله مى

 وق تحقق ندارد؛ زيراهاى فغاية الخالف بين متضادين در مورد مثال

توان مثالا بين دو حالت از رو و از پشت خوابيدن غايةالخالف مشاهده كرد. اين دو حالت گرچه نمى

 دو حالت متخالفند اما نهايت خالف بين آنها وجود ندارد.

 معناى ديگر براى وضع

 متن

 تنبيٌه: للوضع معنيان آخران غيرالمعنى ... ذات وضع بخالف الوحدة.

 هترجم
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ء قابل براى وضع غير از معناى مقوله دو معناى ديگر است. يكى از آن دو عبارت است از اين كه شى

اشاره حسى باشد. و اشاره آن گونه كه از شفاء نقل شده، عبارت است از تعيين جهت خاص جسم از 

 نمايد.ميان جهات اين عالم. بر اساس اين تعريف هر جسم و جسمانى به اين معنا قبول وضع مى

 لذا نقطه، قابل وضع است به خالف وحدت.

 شرح

يكى از دو معناى ديگرى كه براى وضع شده اين است كه جسم، قابل اشاره حسيه باشد و بتوان به 

آن اشاره كرد و گفت آن جسم، اين جا يا آن جاست و به تعبير شيخ الّرئيس بتوان به سبب آن جهت 

رد مشخص نمود و مثالا گفت آن جسم در يمين يا در شمال خاصى كه اكنون جسم بدان اختصاص دا

 يا در پيش يا در پشت قرار دارد.

بر اساس اين معناهر جسم و هر موجود جسمانى قابل اشاره حسيه هست. مثالا نقطه كه مقصود از آن 

گيرد قرار مى« تا»يا روى حرف « باء»اصطالح فلسفى آن است نه معناى خطاطى آن كه زير حرف 

بل اشاره حسيه است. نقطه به اصطالح فلسفى پايان خط است. پايان خط گرچه از سنخ فقدان قا

است، اما فقدان مطلق نيست، بلكه فقدان نسبى است؛ يعنى پايان و فقدان اين امتداد. و اين معنا 

 توان به آخر خط اشاره كرد و گفت اين نقطه، پايان اين خط هست.قابل اشاره است. يعنى مى

 وحدت، معقول ثانى فلسفى است. ظرف وجود آن ذهن است و در خارج اما

وجود ندارد تا بتوان به آن اشاره نمود. اگر وحدت بماهو وحدت قابل اشاره حسيه بود وحدت واجب 

پذيرفت، در حالى كه اين محال است؛ زيرا وحدت در واجب عين وجود تعالى نيز اشاره حسيه مى

او ممكن بود اشاره حسيه به وجود او هم ممكن بود با آن كه واجب  اوست و اگر اشاره به وحدت

 پذيرد.تعالى اشاره حسيه نمى

شود كه به جسم تعلق دارد مانند نفس يا جسمانى به چيزى گفته مى * قوله فكل جسم و جسمانى؛

 صورتى كه به ماده تعلق دارند.

 معناى ديگر براى وضع

 متن

 ّول، وهو كون ... للصورة العقلّية إشارة تسانخها.و )ثانيهما( معنى أخّص من األ

 ترجمه

اى كه معناى دوم از اول اخص است و آن اين است كه كم )متصل( قابل اشاره حسيه باشد به گونه

بتوان گفت آن كم متصل در كدام يك از جهات قرار دارد و بعض اجزاى متصل او به بعض ديگر در 

 است.كدام سو واقع شده

معناى دوم مناقشه شده به اين كه خط و سطح و نيز جسم تعليمى اگر به ماده جسمانى لكن در 

تعلقى نداشته باشند مكان ندارند )تا قابل اشاره باشند( بنابراين مجرد اتصال كمى قبل از مقارنت با 

rostamiani.ir
rostamiani.ir


 فقه و اصولتفسیر، ، فلسفه، کالم، عرفان            فروغ حکمت جلد اول

 

468 

 

ى ماده براى قبول اشاره حسيه كافى نيست. بله صورت خيالى كم كه مجرد از ماده باشد اشاره خيال

 اى كه مناسب آن باشد )اشاره عقلى( هست.پذيرد همان طور كه صورت عقلى قابل اشارهمى

 شرح

معناى دوم، نسبت به معناى اول محدودتر است؛ زيرا معناى اول، مطلق جسم را كه قابل اشاره حسيه 

قرار كند مورد بحث بود در نظر داشت اما معناى دوم فقط كم متصل را كه قبول اشاره حسيه مى

 توان گفت كه خط يادهد. براساس معناى دوم مىمى

است و بدان اشاره نمود. يا بعض اجزاى آن كه متصل به ديگر اجزاء سطح اين كتاب كجا قرار گرفته

 اند.هستند كجا قرار گرفته

اى صورت گرفته و آن اين كه خطى كه عارض بر سطح و سطحى كه لكن در معناى دوم مناقشه

اى كه بيان كننده محدوديت مقدارى جسم است تعليمى است و جسم تعليمى عارض بر جسم

باشند كه مقارن ماده باشند. متصل هستند در جايى قابل اشاره حسيه مىجملگى در عين حال كه كم

 پس در حقيقت اشاره حسيه از آن ماده است نه از كم متصل.

توان مورد ن كه صورت علمى، ماده ندارد مىبله صورت كم خيالى را كه مجرد از ماده است به دليل آ

 توان مورد اشاره عقلى قرار داد.اشاره خيالى قرار داد همان طور كه صورت عقلى كم را مى

صورت خيالى كم عبارت است از استحضار صورت جزئى يك كمّيت متصل در قّوه خيال كه ادراك 

ايم و داراى يك متر طول هست تصور نماييم. دهاى را كه قبالا دينمايد، مانند آن كه پارچهجزئيات مى

و صورت عقلى كم عبارت است از استحضار صورت كلى كمّيت متصل مانند ادراك معناى يك متر به 

 نحو كلى.

اشاره خيالى يعنى التفات و عنايت قّوه خيال به آن صورت به نحو جزئى همان طور كه اشاره عقلى 

 عاقله به آن صورت به نحو كلى. عبارت است از التفات و عنايت قّوه

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . مقوله وضع را تعريف كنيد.1

 . تقسيم وضع به وضع طبيعى و غيرطبيعى را شرح دهيد و مثال بزنيد.2

 شود؟ مثال بزنيد.. تضاد در مقوله وضع چگونه تصور مى3

 . دو معناى ديگر وضع راكه مقوله نيستند بيان كنيد.4

 في الِجَدةلعشرونالفصل ا

 

 مقوله جده

 متن

 وهي الهيأة ... كما في غيره من األمثلة.« الملك»أيضاا  وتسّمى
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 ترجمه

ء بر شود از احاطه يك شىنام ديگر مقوله جده، ِمْلك است و آن عبارت است از هيئتى كه حاصل مى

 ء محاط است.مقوله جده شىاى كه محيط با انتقال محاط جا به جا شود. موضوع ء ديگر به گونهشى

احاطه گاهى به صورت تام است مانند احاطه پوست حيوان بر حيوان و گاهى به صورت ناقص، مانند 

 احاطه پيراهن بر تن يا كفش برپا يا انگشتر بر انگشت و امثال آن.

شود به جده طبيعى مانند مثال اول )احاطه پوست حيوان بر حيوان( و اين مقوله تقسيم مى

 هايى كه ذكر آنها گذشت.رطبيعى مانند ساير مثالغي

 شرح:

مقوله ِمْلك يا ِجَده عبارت است از هيئت احاطه يك چيز بر چيز ديگر؛ خواه احاطه تام باشد مانند 

 احاطه پوست بدن بر بدن يا ناقص، مانند احاطه كاله بر سر.

ء محيط آن احاطه ى طبيعت شىدر تقسيم ديگر ِجَده گاهى جده طبيعى است به اين معنا كه مقتضا

ء اى كه مقتضاى شىاست مانند احاطه پوست بر بدن. و گاهى جده غيرطبيعى است مانند احاطه

محيط نباشد مانند احاطه كفش بر پا يا كاله بر سر كه طبيعت آن دو چنين اقتضايى ندارد بلكه خود 

 آوريم.اى را به وجود مىما، هيئت چنين احاطه

 براى ِمْلك به نقل ازمعناى ديگرى 

 اسفار

 متن

 انتهى.« وقد يعّبر عن الملك بمقولة ... من مقولة المضاف ال غير»قال في األسفار: 

 ترجمه

 است:فرموده اسفار صدرالمتألهين در

شود كه يك قسم آن طبيعى است مانند وجود قوا براى نفس و تعبير مى« له»گاهى از ملك به مقوله »

ى است مانند بودن اسب براى زيد. در حقيقت مقوله ملك )به معنايى كه مرادف با يك قسم آن اعتبار

جده باشد( با اين اصطالح )كه ملك به معناى مقوله له باشد( مغاير است؛ زيرا ِمْلك به اين معنا )مقوله 

 «له( از مقوله اضافه است نه چيز ديگر.

 شرح

آورند كه آن خود بر دو قسم است. تعبير مى« له» گويد گاهى از ِمْلك به مقولهمى اسفار صدرا در

گاهى يك چيز به حكم طبيعت و تكوين از آن كسى است مانند قواى طبيعى نفس براى نفس. مثالا 

شوند و در تملك نفس قوه متخيله يا متصرفه، واهمه، عاقله، يا حس مشترك، قواى نفس محسوب مى

گوييم گيرد مانند آن كه مىد از آن شخص ديگر قرار مىقرار دارند. و گاهى يك چيز به حكم قرار دا

 اين اسب از آن زيد
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 است كه اين حكم قراردادى است و ممكن است ساعتى ديگر اين اسب از شخص ديگرى شود.

كند ء را مىگويد تعبير كردن از مقوله ملك به مقوله له كه بيان مالكيت يك شىآن گاه صدرا مى

دانستيم. ملك به معناى ى قبلى كه مقوله ملك را مرادف با مقوله جده مىمعنايى است غير از معنا

 باشد نه از سنخ مقوله جده.اخير يك اصطالح جديد است و از سنخ مقوله اضافه مى

 به مقوله اضافه صحيح نيست« له»ارجاع مقوله 

 متن

 والحّق أّن الملك الحقيقّي الذي ... في مرحلة العاقل والمعقول.

 ترجمه

يك حيثيت وجودى است و عبارت است از « وجود قوا براى نفس»حق آن است كه ملك حقيقى مانند 

اى كه اختصاص به آن داشته باشد و هر گونه بخواهد بتواند در آن قيام چيزى به چيز ديگر به گونه

 تصرف نمايد. از اين رو ملك به اين معنا مطلقاا در قلمرو مقوالت نيست.

بارى مانند مالكيت فرس براى زيد. اين نيز در حقيقت، اعتبار مالكيت حقيقى است هم چنين ملك اعت

باشد و به خواست خداوند در مرحله عاقل و معقول به اين بحث و اين هم در قلمرو اضافه نمى

 اى خواهيم داشت.اشاره

 شرح

كه « له»مقوله  گويد ملك به معناىكند و مىمؤلف حكيم قدس سره بر سخن صدرا اشكالى وارد مى

شما آن را دو قسم كرديد و هر دو قسم را در مقوله اضافه داخل نموديد مطلقاا از سنخ مقوله نيست تا 

 گوييم قوا ازداخل در مقوله اضافه باشد؛ زيرا وقتى مى

خواهيم بگوييم آن نفس است مالكيت به اين معنا عبارت از بيان يك حيثيت وجودى است. يعنى مى

ز ديگر وجوداا قائم است و وجود آن متعلق به ديگرى است. مثالا قواى نفس قائم به نفس چيزى به چي

 نمايد.هست و نفس هرگونه بخواهد در قواى خود تصرف مى

باشد و اين حيثيت از سنخ بنابراين ملك به اين معنا بيان حيثيت وجودى ممكوك نسبت به مالك مى

قلمرو مقوالت، آن هم مقوله اضافه باشد. بديهى است وجود است نه از سنخ ماهيت، تا داخل در 

 مقوالت. چه جوهرى و چه عرضى همه از سنخ ماهيتند نه وجود.

اما در مالكيت اعتبارى مانند مالكيت فرس براى زيد گرچه مالكيت از سنخ مالكيت حقيقى نيست اما 

نماييم و احكام حقيقى براى آن در نظام مبادالت و در عالم قرارداد براى آن اعتبار مالكيت حقيقى مى

قائل هستيم. از اين رو آن هم بيان حيثيت وجودى است و از سنخ وجود است نه ماهيت، تا داخل در 

 قلمرو مقوالت و آن هم مقوله اضافه باشد.
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گيريم كه سخن صدرالمتألهين محل تأمل است و مقوله له، نه تنها به مقوله از آنچه گفتيم نتيجه مى

گردد. بلكه اساساا ملكيت از سنخ ماهيت نيست بلكه بيان حيثيت وجودى يك موجود نمىاضافه بر

 براى يك موجود ديگر است.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 را تعريف كنيد.« جده». مقوله 1

 . احاطه تام و ناقص و جده طبيعى و غيرطبيعى را توضيح دهيد.2

 اند چيست؟مقوله اضافه دانسته . اشكال مؤلف بر كالم صدرا كه مقوله له را3

 في مقولتي أن يفعل وأن ينفعلالفصل الحادي والعشرون

 

 مقوله أن يفعل و ان ينفعل

 متن

 أّما األّول فهو هيأة غيُر قاّرة حاصلٌة ... وتبّرد المتبّرد ما دام يتبّرد.

 ترجمه

ء مؤثر از تأثير گذارى او ى شىشود برامقوله أن يفعل عبارت است از هيئت غيرقارى كه حاصل مى

بخشد و گذارد، مانند حرارت بخشى گرم كننده مادامى كه گرما مى)در متأثر( مادامى كه تأثير مى

 بخشد.ء سرد كننده مادامى كه سرما مىسرمابخشى شى

شود براى متأثر مادامى كه تأثير مقوله أن ينفعل عبارت است از هيئت غيرقارى كه حاصل مى

ء سردشوند، شود و يا سرد شدن شىء گرم شونده مادامى كه گرم مىرد، مانند گرم شدن شىپذيمى

 شود.مادامى كه سرد مى

 شرح

هيأت تأثير گذارى مؤثر در متأثر و هيئت تأثيرپذيرى متأثر از مؤثر در أثناى تأثيرگذارى و 

كنيم كه بر رى آبى را فرض مىشود. كتمىتأثيرپذيرى، به ترتيب مقوله أن يفعل و أن ينفعل ناميده

 روى چراغ گاز قرار گرفته است. تا زمانى كه شعله چراغ،

ستاند. هيئت و حالتى از اين تأثير و تأثر دهد و كترى حرارت را از شعله چراغ مىگرما به كترى مى

 كنيم.شود كه ما از آن به مقوله أن يفعل و ان ينفعل ياد مىبراى شعله و كترى حاصل مى

 ان دو خصوصيت براى مقوله أن يفعل و أن ينفعلبي

 متن

 ومن خاّصة هاتين المقولتين: )أّوال(: كما يظهر ... من جملة ماله من الحركة.

 ترجمه

 از جمله خصوصيات اين دو مقوله اين است كه:
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 شوند.اوالا اين دو مقوله بر مقوالت ديگر چون كيف، كم، وضع و غير اينها عارض مى

 معروض اين دو مقوله از آن جهت كه معروض اين دو مقوله هست خالى از حركت نيست.وثانياا 

شود به أن يفعل و أن ينفعل كه ظهور در حركت و تدريج دارد و از اين لذا از اين دو مقوله تعبير مى

 شود.تعبير نمى -شوندكه اى بسا در تأثير و تأثر دفعى غيرتدريجى استعمال مى -دو، به فعل و انفعال

شوند كه نوعى از هايى مىخالصه آن كه اين دو مقوله عبارتند از دو هيئتى كه عارض بر معروض

 حركت براى آنها ثابت است.

 شرح

شمرند. نخست اين كه اين دو مقوله خود عارض و قائم اكنون دو خصوصيت براى اين دو مقوله برمى

 بر ديگر مقوالت مانند كيف، كم و وضع هستند.

وله كيف. به عنوان مثال سواد و بياض كه از مقوله كيف هستند معروض اين دو مقوله واقع اما مق

شوند. به عنوان نمونه اگر ذغال سياهى روى جسم سفيدى كشيده شود يا تكه گچى روى تخته مى

گذارد مقوله سياه كشيده شود، مادامى كه اين سياهى ذغال يا سفيدى گچ در جسم مقابل تأثير مى

گردد. همان طور كه مادامى كه جسم متقابل از سياهى ذغال يا عل در خارج متحقق مىأن يف

 پذيرد مقولهسفيدى گچ تأثير مى

 گردد. مانند اين مثال، كترى آبى است كه بر روى آتش قرار دارد.ينفعل در خارج متحقق مىأن

كه بر اثر گرم شدن نرم  ايماما مقوله كم. فرض كنيم تكه موم يا پالستيكى را روى آتش گرفته

كشيم. در اين جا اين شود و ما در اثناى گرم شدن آن تكه موم يا پالستيك را در جهت طول مىمى

اند. يعنى حرارت بر كميت آن جسم تأثير گذارده و مقوله أن يفعل دو مقوله بر مقوله كم عارض گشته

تداد بيشترى پذيرفته است و مقوله ان است و نيز كميت جسم از حرارت متأثر گشته و امتحقق يافته

ينفعل عارض بر مقوله كم تحقق يافته است. بنابراين وقتى هيئتى تأثيرگذارى و يا تأثيرپذيرى بر 

 گوييم اين دو مقوله بر مقوله كم عارض گشته است.گردد مىكميت جسم عارض مى

در مقابل ما قرار دارد. دست  اما عروض اين دو مقوله بر مقوله وضع. فرض كنيم كسى به وضع نشسته

آوريم و او را از حالت نشسته به كنيم هيئت تأثيرى كه در وضع او پديد مىگيريم و بلند مىاو را مى

آوريم اين همان عارض شدن مقوله أن يفعل بر مقوله وضع خيز و سپس ايستاده درمىصورت نيمه

عروض مقوله أن ينفعل بر مقوله وضع  پذيردباشد. همان طور كه هيئت تأثرى كه آن شخص مىمى

 باشد.مى

خصوصيت دومى كه اين دو مقوله دارند اين هست كه معروض اين دو مقوله از آن جهت كه معروض 

توانند باشند، نمىاين دو هستند خالى از حركت نيستند. اگر كيف يا كم يا وضع، حالت ثابت داشته

 معروض اين دو مقوله واقع شوند.
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تواند معروض باشد نمىوع رنگ يا يك نوع كميت يا يك وضع اگر در هيئت خود ثبات داشتهمثالا يك ن

شوند كه در آنها حركت و اين دو مقوله واقع شود. وقتى اين مقوالت معروض اين دو مقوله واقع مى

ت باشد و رنگ سواد يا بياض به واسطه حركت تأثير در غير خود بگذارند. يا كميتدريج وجود داشته

يك قطعه موم يا پالستيك به واسطه حركت، كم يا زياد شود يا وضع خاصى مانند نشستن به واسطه 

 حركت تغيير كند.

خالصه آن كه معروض اين دو مقوله عالوه بر آن كه بايد يكى از مقوالت ديگر باشد بايد قرين حركت 

و انفعال كه گاهى در تأثير و  و تدريج هم باشد. لذا استعمال لفظ ان يفعل و أن ينفعل به جاى فعل

 باشد.شود به جهت ظهور اين دو لفظ در حركت و تدريج مىتأثرات دفعى استعمال مى

يعنى اگر مقوالتى كه معروض مقوله أن يفعل و أن  * قوله و ثانياا أن معروضها من حيث هو معروض؛

ته باشند. حركت داشتن آنها گيرند معروض اين دو قرار نگيرند الزم نيست حركت داشينفعل قرار مى

به دليل معروض قرارگرفتن آنهاست. به عبارت ديگر مقوالت نامبرده به مالك معروض قرارگرفتن آنها 

نظر از اين لزومى ندارد كه حتماا متحرك باشند، براى اين دو مقوله بايد داراى حركت باشند وااّل صرف

كند به رى را ندارد. اگر اين اقتضا را پيدا مىهمان طور كه نفس سواد وبياض اقتضاى حركت و تغيي

 باشد.جهت معروض قرارگرفتن آن براى مقوله ان يفعل وأن ينفعل مى

اى كه متعلق اين زيرا در مقوله ان يفعل و ان ينفعل تأثير و تأثر تدريجى مأخوذ است از اين رو مقوله

شود بايد داراى حركت و تدريج باشد گيرد از آن جهت كه معروض اين دو واقع مىدو مقوله قرار مى

كه معروض اين تا حركت و تدريج در اين دو مقوله را توجيه و تصحيح نمايد ولى با صرف نظر از آن

 گيرند الزم نيست كه داراى حركت و تدريج باشند.دو مقوله قرار مى

 نقل سخنى از صدرالمتألهين

 متن

 إنتهى.« . في الخارج وعرضّيتهماواعلم أّن وجود كّل ..: »األسفار قال في

 ترجمه

 فرمايد:مى اسفار صدرا در

 بدان كه وجود هر يك از اين دو مقوله در خارج عبارت نيست از سلوك )از يك مرتبه(»

به مرتبه ديگر كه اين دقيقاا همان معناى حركت است. همان طور كه وجود اين دو مقوله عبارت 

گيرد، مثل مقوله كيف مانند تحرك به واسطه آنها صورت مى نيست از وجود مقوالتى كه تحريك و

 سواد يا مقوله كم مانند مقدار جسم نامى يا مقوله وضع مانند جلوس و ايستادن و غير اينها.

گذارد و يا بلكه وجود اين دو مقوله عبارت است از وجود هر يك از اين مقوالت مادامى كه تأثير مى

 پذيرد.تأثير مى
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جود سياهى يا گرمى از آن جهت كه سياهى )يا گرمى( است از باب مقوله كيف محسوب بنابراين و

شود و وجود هر يك از آن دو از آن جهت كه امر تدريجى است و از او، امر تدريجى ديگر پديد مى

 باشد.شود، مقوله أن يفعل يا أن ينفعل مىآيد يا خود از امر تدريجى ديگر حاصل مىمى

تدريجى مقوله كه عبارت باشد از خروج از قّوه به فعل، خواه در جانب فاعل ياجانب  و اما نفس سلوك

باشد نه چيز ديگر. با توجه به مطالب گذشته ثبوت اين دو مقوله در خارج و منفعل، نفس حركت مى

 گردد.عرضيت آن دو روشن مى

 شرح

به مرتبه ديگر، زيرا سلوك از يك هيئت تأثيرگذارى و تأثيرپذيرى عبارت نيست از سلوك از يك مرتبه 

مرتبه به مرتبه ديگر دقيقاا معناى حركت است و حركت از سنخ وجود است نه ماهيت، در حالى كه 

 اين دو مقوله از سنخ ماهيت هستند.

همان گونه كه اين دو مقوله مساوى و برابر نيستند با مقوالتى كه معروض اين دو مقوله واقع 

ف مانند سواد و بياض يا مقوله كم مانند مقدار جسم نامى يا مقوله وضع شوند، مثل مقوله كيمى

 مانند نشستن يا ايستادن.

 توضيح اين كه وجود سواد و سخونت )حرارت( دو نوع از كيف هستند واينها

شوند. اما از حيث حركت و تدريجى كه در از حيث وجود خود چيزى غير از مقوله كيف محسوب نمى

پذيرند از مقوله أن يفعل و يا أن گذارند و يا از غير تأثير مىود و در غير تأثير مىشاينها واقع مى

شوند. و از آن جا كه تأثير يا تأثر تدريجى وجود خارجى دارد اين دو مقوله نيز در ينفعل محسوب مى

اشد. بخارج وجود دارند و عرضيت اينها و اين كه قائم به مقوالت ديگرند در ظرف خارج متحقق مى

اى است كه اين دو در گيريم كه اوالا مقوله تأثيرگذارى با تأثيرپذيرى چيزى غير از مقولهنتيجه مى

شوند مانند مقوله كيف چون سواد و بياض يا حرارت و برودت و ثانياا اين دو مقوله غير از آن واقع مى

ز آن جا كه اين دو مقوله در باشد و ثالثاا امفهوم حركت كه عبارت است از خروج از قوه به فعل مى

باشند و چون معروض اينها در خارج است پس خود شوند پس عرض مىضمن مقوالت ديگر يافت مى

 باشند.اينها هم در خارج مى

 اشكال به وجود خارجى اين دو مقوله

 متن

 وأّما اإلشكال في وجود المقولتْين ... غيُر موجودين في الخارج.

 ترجمه

است به اين كه ممتنع است كه تأثير مؤثر يك وصف ثبوتى زايد بر دو مقوله اشكال شدهدر وجود اين 

ذات مؤثر باشد و ااّل به تأثير ديگرى در اين تأثير گذارى نياز هست و ما نقل سخن به تأثير ديگر 
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دو نهايت در حالى كه محصور بين رود و وجود تأثيرات بىنهايت به پيش مىكرده سلسله نياز تا بى

 باشد.حاصر يعنى مؤثر و متأثر هست محال مى

 اند كه اگراست. و گفتهء متأثر بر ذات متأثر مطرح شدهنظير همين اشكال در زايد بودن تأثر شى

قبول اثر زايد بر ذات قابل باشد )به عنوان اين كه يك پديده مستقل هست( به يك قبول ديگر نياز 

نمايد. در حالى كه تسلسل محصور بين و تسلسل محال رخ مى كنيمداريم و ما نقل كالم به آن مى

 باشد.حاصرين مى

گيريم كه تأثير و تأثر خواه دفعى باشند و خواه تدريجى دو وصف عدمى هستند و در خارج نتيجه مى

 موجود نيستند.

 شرح

تواند ر نمىحاصل اشكال اين هست كه گرچه مؤثر و متأثر در خارج وجود دارند اما صفت تأثير و تأث

در خارج موجود باشد و وقتى تأثير و تأثر وجود خارجى نداشتند مقوله أن يفعل و أن ينفعل هم كه 

 عبارت از هيئت تأثير و تأثر است در خارج موجود نخواهد بود.

تقرير اشكال بدين شكل است كه اگر صفت تأثير يا تأثر در خارج موجود باشد به عنوان اين كه اين 

پديده مستقل هستند در وجود خود به تأثير يا تأثر ديگرى نيازمند هستند تا آن تأثير را  دو خود دو

وجود ببخشد و يا آن تأثر را بپذيرد و باز آن تأثير و تأثر ديگر به حكم آن كه خود پديده مستقلى 

يگرى نياز طور كه به تأثر دهستند در وجود خود به تأثير ديگرى نياز دارد تا در آن اثر كند، همان

 دارد تا تأثر قبل را به عنوان پديده جديد بپذيرد.

نهايت كنيم و سخن را تا بىباز ما به تأثير و تأثرهاى بعدى به عنوان وجودهاى مستقل نقل كالم مى

يعنى وجود  -نماييم كه در اين صورت سلسله تأثير و تأثرهاى غيرمتناهى واقع بين دو حاصردنبال مى

رساند و چون محال بودن تسلسل خصوصاا اگر محصور بين ا را به تسلسل محال مىم -مؤثر و متأثر

حاصرين باشد آشكار است ناگزير بايد اذعان كرد كه وصف تأثير و تأثر كه منشاء مقوله ان يفعل وان 

 باشد.ينفعل هست وجود خارجى ندارد. حاصل اشكال انكار اين دو مقوله در خارج مى

 پاسخ به اشكال

 متن

 فيدفعه أّنه إّنما يتّم فيما كان األثر الثبوتّي ... خارجّي في قضّية خارجّية.

 ترجمه

اين اشكال مردود است زيرا در صورتى اشكال وارد بود كه اثر ثبوتى، به وجود مستقل موجود 

 گشت. در اين صورت بود كه به تأثير جديد مستقل نياز داشت.مى

ت چيز ديگرى، در اين صورت به جعلى كه متعلق به متبوع خود هست اما اگر اثر ثابت باشد به ثبو

مجعول خواهد بود. و تأثير و تأثر تدريجى به نفس ايجاد كيف مانند سواد در سياه كننده و سياه 
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تر از صدق مفهوم آن بر وجود خارجى آن در باشند. و دليلى بر وجود چيزى قوىشونده موجود مى

 د.يك قضيه خارجى وجود ندار

 شرح

گويند اشكال فوق در صورتى وارد است كه تأثير و تأثر هر يك به عنوان دو پديده در پاسخ اشكال مى

مستقل موجود باشند. البته در اين صورت به تأثير و تأثر جديدى نياز هست تا اين دو پديده مستقل 

 را موجود كنند و در آنها تأثير گذارد يا آنها را بپذيرد.

گيرد ن نيست. يعنى هر يك از تأثير و تأثر به جعلى كه به متبوع اين دو مقوله تعلق مىاما مطلب چني

كند يا شوند و خود داراى وجود مستقلى نيستند. مثالا گچى تخته سياه را سفيد مىموجود مى

كند به نفس ايجاد سفيدى روى تخته و سياهى روى كاغذ كه اين سياهى ذغالى كاغذى را سياه مى

 شود.مقوله كيف هستند تأثير و تأثر حاصل مىدو از 

چنين نيست كه تأثير و تأثر چيزى غير از كيف يعنى سفيدى و سياهى بر روى تخته و كاغذ، باشد و 

 اين دو مقوله به موجوديتى جداى از وجود

ارند كيف موجود شوند تا اشكال شود كه آن دو به عنوان دو پديده مستقل نياز به تأثير و تأثر ديگر د

و آن دو تأثير و تأثر ديگر هم به عنوان دو پديده مستقل به تأثير و تأثر ديگر نياز دارد و اين سخن تا 

شود. و محال بودن تسلسل خصوصاا در جايى كه كند و به محال منتهى مىنهايت ادامه پيدا مىبى

 هى است.نهايت بين دو حاصر يعنى مؤثر و متأثر محصور باشد از امور بديسلسله بى

اما اين كه تأثير و تأثر را خواه دفعى و خواه تدريجى دو وصف عدمى بدانيم و بگوييم در خارج موجود 

توانيم تأثير و تأثر را محمول يك قضيه خارجى كه موضوع و نيستند سخنى ناصواب است، زيرا ما مى

ن آب دريا و تأثير محمول آن در خارج متحّققند قرار دهيم و بگوييم خورشيد در حال گرم كرد

ترين دليل بر گذارى بر آن است يا يخ در حال ذوب شدن و تأثر از حرارت خورشيد هست. روشن

وجود خارجى يك چيز )مانند دو وصف تأثير و تأثر( صدق مفهوم آن بر ذات خارجى آن در يك قضيه 

 خارجيه است.

در ظرف خارج تحقق دارد. همان  در اين مثال، تأثيرگذارى خورشيد بر آب دريا امر خارجى است و

 طور كه تأثرپذيرى آب دريا و يخ امر خارجى است

كند گواه بر آن است كه حقيقتاا و همين كه مفاهيم موجود در اين دو قضيه بر خارج صدق مى

گرمادهى خورشيد و گرما پذيرى آب دريا از خورشيد و ذوب شدن يخ امور خارجى هستند و دليلى 

ين دو مقوله بهتر از اين نيست كه مفاهيم موجود در اين دو قضيه كه حكايت از بر وجود خارجى ا

 خارج دارند بر آنچه در خارج وجود دارد، صدق كند.

 هاى زير پاسخ دهيدبه پرسش

 . مقوله أن يفعل و ان ينفعل را تعريف كنيد.1
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 . دو خاصيت از خواص دو مقوله فوق را بيان كنيد.2

 وله سلوك تدريجى از قوه به فعل است؟ توضيح دهيد.. آيا مفاد اين دو مق3

 . اشكال بر وجود اين دو مقوله و دفع آن را تقرير كنيد.4

 

 

rostamiani.ir
rostamiani.ir

