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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 1جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : مقدمه ي ورود به مباحث فلسفيموضوع
شکافانه به شکل مو  ابید وعالمه طباطبایي کتاب بدایه را براي تدریس در حوزه نگاشته است. این کتاب حاوي نکات بسیاري است 

  ایي ندارند.اب آن آشن کتاب  لسفه است چیزي است که غالبا قبل از شروع اینمطالعه و مباحثه شود. علي اخلصوص که موضوع آن که ف
 در مقدمه ي کتاب بدایه که قبل از شروع اصل کتاب توسط مدرسه ي منتظریه نوشته شده آمده است:

هرین من  خلیقته وآله الطامد خريله حمى رسو مقدمة يف تعریف هذا الفن وموضوعه وغایته احلمد هلل ، وله الثناء حبقیقته ، والصالة والسالم عل
هو  -عراضه الذاتیة أه عن یالذي یبحث ف -أهل بیته وعرتته . احلكمة اإلهلیة علم یبحث فیه عن أحوال املوجود مبا هو موجود ، وموضوعها 
 املوجود مبا هو موجود وغایتها معرفة املوجودات على وجه كلي ومتییزها مما لیس مبوجود حقیقي.

ه سه چیز که ر این مقدمود. داست که خارج از اصل علم است و براي آن ارائه مي شود که مبتدي، اب بصريت وارد علم ش مقدمه چیزي
  .ه استعبارت است از تعریف فلسفه، حمور حبث آن و فایده ي و علت اینکه چرا ابید فلسفه را خواند ذکر شد

 .داشت وجهت آهنا به فلسفه نخواند هنگام ابید و است شده ذکر خمتلفي اتاصطلح فلسفه براي: گوییم  مي قبل از توضیح مقدمه ي فوق
ي  اند فلسفه مو آنچه بشر مي د ي علوم و معارف بشري جمموعه به که  است این است آمده فلسفه اتریخ در که  گونه  مهان اولني اصطالح

  ع داشت.ف اطالکه از مهه ي این معار گفتند. البته حکمت و فلسفه اب هم مرتادف اند. فیلسوف و حکیم نیز کسي بود  
 آن معارف به دو دسته ي متمایز تقسیم مي شد که فلسفه ي نظري و عملي بود. )اي حکمت نظري و عملي(

مي توانست  وید شناخت ابي که حکمت نظري عبارت بود از جمموعه اي از معارف که دانسيت، شناختين، نظري و فکري بود. یعين چیزهای
  موضوع آن هم عبارت از حقائق عامل بود.شناخته شود. 

 حکمت نظري خود به سه خبش تقسیم مي شد:
طع نظر قودن و اب سطح ب حبث در آن گاهي مربوط به احکام کلي هسيت بود. یعين هسيت اب قطع نظر از حجم، عدد، خط و .1

بود و ات این حبث  ويل و برتراله ي ین شاخه در مرحاز جسم بودن. به این شاخه فلسفه ي اهلي مي گفتند فلسفه ي اويل مي گفتند. زیرا ا
ث مي شد. ودش است حبخو از اشکل مني گرفت نوبت به سایر شاخه ها مني رسد. در این شاخه از فلسفه، احکام ابري تعايل که هسيت 
خاصي داشت  سيت جایگاههي  لهاب این حال مهان گونه که گفتیم حبث در این شاخه اختصاص به خداوند ندارد ويل چون خداوند در سلس

 به این شاخه، فلسفه ي اهلي گفته مي شد.
خبش دیگري از حکمت نظري عبارت بود از رايضیات که به آن حکمت اي فلسفه ي رايضي مي گفتند. به این شاخه از  .2

شد که در عامل ماده و عامل  فلسفه، فلسفه ي وسطي مي گفتند زیرا از نظر امهیت در مرحله ي وسط بود زیرا حبث هایي در آن مطرح مي
جسماين پیدا مني شد. زیرا در آن از عدد، سطح، خط و حجم حبث مي شد. معروض آهنا هرچند ماده است یعين عارض بر دو کتاب مي 
. شود و مي گوییم دو کتاب وجود دارد ويل عدد يف نفسه ماده نیست. مثال عدد دو ماده نیست بلکه وصف براي دو جسم مادي مي ابشد
 اب این چون به دید فالسفه، ماده انزل ترین مرحله ي هسيت است بنا بر این این خبش از فلسفه ي نظري را که هنوز به ماده نرسیده است را

مرحله ي وسطي مي انمیدند. حاجي در منظومه مي فرماید: عامل ماده در نظر دانشمندان مانند سنگ مثانه در وجود انسان است. یعين اگر  
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 را به انساين تشبیه کنیم ارزش عامل ماده مانند مهان سنگ مثانه است. به این معنا که عامل هسيت فوق آن چیزي است که ما اب کل هسيت
 حواس خود درک مي کنیم.

وع ر این موضب. بنا خبش دیگري از حکمت نظري مربوط به عامل مادي و طبیعي بود که به آن حکمت طبیعي مي گفتند .3
اختصاص  عامل هسيت يرحله مم خارجي بود. به این خبش فلسفه ي اخري مي گفتند زیرا حبث در آن به انزل ترین حکمت طبیعي، اجسا

 داشت.
وضوع آن عمل مام مي شد. د اجندر فلسفه ي عملي از شناختين ها حبث مني شد بلکه موضوع آن عبارت از چیزها و کارهایي بود که ابی

 بود و خود به سه خبش تقسیم مي شد:
اجنام  ارهایي راکید چه  خبشي از آن به جنبه ي فردي انسان اختصاص داشت یعين انسان يف حد نفسه در احکام فردي اب .1

 دهد و از چه کارهایي اجتناب کند. این خبش به اخالق مشهور بود.
 خبشي از آن مربوط به وظیفه ي انسان در خانواده بود. انم آن را تدبري منزل مي گذاشتند. .2
ت ُمُدن مي  ن را سیاسه انم آکآن مربوط به آن بود که در حاکم و مردم در رابطه اب حکومت چه وظیفه اي داشتند  خبشي از  .3

 گذاشتند. که در آن از تدبري و اداره ي کشورها حبث مي کردند.
ج مني ابشد قسیمات خار تاین  اگر کسي به تقسیمات فوق که مربوط به فلسفه ي عملي و نظري است توجه کند مي بیند که هیچ علمي از

 ناسي، گیاه شناسي وشوم، زمني مي، جنبه عنوان منونه در مباحث طبیعیات، کلیه ي مباحثي که مربوط به عامل طبیعت بود اعم از فیزیک، شی
قدماء سفي د و کتب فلده بو شموارد بسیار دیگر وجود داشت و از این جهت بود که متامي معلومات بشر در این نوع فلسفه گنجانده 

تب نیز به کشي از آن  ت و خبحاوي متامي معلومات بشر بوده است. خبشي از این کتب به گونه اي است که مهه ي آن در دسرتس ما هس
 تدریج به فراموشي سپرده شده است. به عنوان منونه در منظومه و در شفا مباحث طبیعیات وجود دارد.

 د که در مورد فلسفه وجود داشت.آنچه ات به حال گفتیم مربوط به اصطالح اول بو 
عي حتت ي علوم طبی در سابق کلیه د و موضوع مستقلي پیدا کردند. مثالش خارج فلسفه از تدریج به علوم که  است این اصطالح دوم فلسفه

اثر رواج جتربه و  بود که بر بب آنفلسفه ي طبیعي قرار داشت ويل اآلن ماده ي يب جان موضوع براي علم فیزیک واقع شده است. این به س
سأله بیشرت ندارد مک علم چند یبتدا اوسعت مسائل، این علوم به شکل مستقل مورد مطالعه قرار گرفتند. علم به این گونه رشد مي ايبد که 

مثال عمل ي شود م و زايد منلمي کعويل به تدریج به مسائل آن افزوده مي شود. تکامل یک علم فقط به این معنا است و اال یک مسأله ي 
قسیم روند و به به سراغ ت ي ضربضرب امروزه به مهان صورت اجنام مي شود که در گذشته اجنام مي شد این گونه نیست که امروزه به جا

ت که ابتدا دانه مانند درخ ودارد مهان نتیجه برسند. تکامل علوم به معناي اضافه شدن مسائل آن علوم است و اال علم يف نفسه حرکت ن
  بعد درخت مي شود نیست. است و

و به آن اضافه  ا مطرح کردر جرب  يرايضیات هم در ابتدا حمدود بود و مربوط به چهار عمل اصلي و مانند آن مي شد ويل خوارزمي مسأله 
 منود. موضوع این مبحث چون عدد بود به مسائل علم رايضي اضافه شد و به شکل جداگانه مطرح نشد.

طالق شد. یعين ظري قبلي اه ي نريب به تدریج از فلسفه جدا شدند، در این اصطالح، فلسفه به خبشي از فلسفبه هر حال وقيت علوم جت
فظ فلسفه سخن لز وقيت از زه نیفلسفه ي طبیعي و فلسفه ي رايضي حذف شد و فقط فلسفه ي اول که فلسفه ي اهلي بود ابقي ماند. امرو 

 ر آن از فلسفه ي اويل حبث مي شود.به میان مي آید مراد مهني اصطالح است که د
روش فلسفه ي فوق تعّقلي است )بر خالف اصطالح اول که در آن از روش هاي خمتلف استفاده مي شود مثال در فلسفه ي از جتربه 

که در آن   استفاده مي شد و اي در تدبري منزل و اخالق و سیاست مدن از تدبر در شرع و وحي استفاده مي شد.( فقط فلسفه ي اويل بود
از روش عقلي استفاده مي شد که در آن از معلوم به جمهول پي مي بردند و از معارف بدیهي به معارف نظري منتقل مي شدند. علت آن 
هم این است که در این فلسفه از احکام کلي هسيت به طور مطلق حبث مي شود و چنني فلسفه اي حتت جتربه در مني آید زیرا جتربه مربوط 
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ي است که اب جتربه و مشاهده به دست آید و حال آنکه هسيت به معناي مطلق قابل جتربه نیست و جزء مسائل ما وراء طبیعت به چیز 
است. این مسائل چنان دامنه دار است که دست جتربه به مهه ي آن مني رسد. بر مهني اساس است که فلسفه را در مقابل علم استعمال مي  

ه جمموعه علومي اطالق مي شود که اب روش جتريب قابل اثبات و نفي است ويل فلسفه اب عقل قابل اثبات و نفي کنند به این معنا که علم ب
  مي ابشد.

ا ر ي است که انسان آن ام چیزهایناي متالبته ما به این تقسیم راضي نیستیم ويل در غرب این تقسیم رواج ايفته است. به نظر ما علم به مع
ا حذف  گر فلسفه ر ا ي که ابر این اساس فلسفه خود علم است و حيت اساس علم به حساب مي آید به گونه  شناخته و فهمیده است و

 کنیم هیچ علمي موضوع پیدا مني کند.
هیچ چیزي در  سم مي گویده آلیبر مهني اساس است که در فلسفه، مکاتب خمتلف احنرايف جهان بیين نفي مي شود. مثال مکتب فکري اید

یرا در فیزیک ز ني مي رود بم از هارد. حال اگر کسي اب فلسفه این مکتب فلسفي را رد نکند دیگر موضوع براي علم فیزیک جهان وجود ند
مکتب  وتب رد شود ین مکااز ماده ي يب جان حبث مي شود و ایده آلیست منکر وجود ماده ي يب جان است. ابتدا ابید در فلسفه 

 ر علوم حمقق شود.رائلیسم اثبت شود ات موضوع براي سای
  خالصه اینکه این اصطالح امروز متداول است.

 این در .شناسي روان ي  سفهفل و حقوق ي فلسفه فیزیک، ي فلسفه علم، ي فلسفه مجله از شود مي فلسفه به معاين دیگريي هم اطالق
 و ندارد ارتباطي فوق اصطالح دو از یک یچه به فلسفه این. شود مي متصل علم هاي شاخه از یکي به گاه  و علم به گاه  فلسفه اطالق،
ورد مفیزیک را  نشمندي مهانثال در فیزیک، از ماده ي يب جان حبث مي شود ويل گاه مي بینیم که دام گاه  که  است این  آن معناي

ک گفته مي فیزیسفه ي ث، فلموشکايف قرار داده است به گونه اي که خود علم فیزیک موضوع حبث او مي شود. در این حال به آن حب
ن چگونه تدالل در آاه اسشود. فلسفه ي فیزیک علمي است که از خود فیزیک گزارش مي دهد مثال مي گوید: موضوع فیزیک چیست؟ ر 

  است؟ بني مسائل آن چه رابطه اي وجود دارد؟ و آخر اینکه آاي قطع آور هست اي نه.
 ند.قوق مي گویه ي حن علم حتت موشکايف قرار گريد به آن فلسفمهچنني موضوع حقوق و فقه احکام مکلفني است. اگر خود ای

 این فلسفه ي اصطالحي است که اخريا مطرح شده است.
زه در شرع که چرا رو   معنا که در عرف استعمال مي شود و آن اینکه مي پرسند فلسفه ي روزه چیست به این فلسفه ي دیگري هم هست

 حکم را صادر کرده است. واجب شده است و خداوند به چه منظوري آن
 اینک اب قطع نظر از این اصطالحات به اصطالح دوم مي پردازمي که موضوع حبث ما در این کتاب است.

سيت هث است نه حباین  تعریف فلسفه ي عبارت از علمي است که از احوال هسيت و وجود حبث مي کند. هسيت به شکل مطلق موضوع
این  قسام خمتلفثال اد جسم يب جان بلکه فوق این مباحث و از اصل هسيت حبث مي کند مخاص که جسم است و نه جسم خاص مانن

نکه وجود بني ارند اي ایرار دقهسيت چیست، مراتب آن یکسان است اي متفاوت است و متام آهنایي که موجود هستند در یک حد از وجود 
 موجودات ابلسویه تقسیم نشده است.

ب حبث مي کند. ثال از کتامکند   ه علمي است که از احوال موجود یعين چیزي که داراي وجود است حبث ميبعضي تعبري کرده اند که فلسف
دارد  ت دیگري همصوصیاخواضح است که چنني چیزي فلسفه نیست زیرا فلسفه از کل عامل هسيت حبث مي کند. کتاب، غري از هسيت 

احوال موجود مبا  ه فلسفه ازن اینکآبر این در فلسفه ي قیدي اضافه شده است و مانند حجم داشنت، جلد داشنت و سفید و غريه بودن. بنا 
سم و حجم آن  دارد به ج  حجمهو موجود حبث مي کند قید )مبا هو موجود( یعين از حیث هسيت و نه چیز دیگر یعين اگر جسم است و اي

 خاص. کاري ندارد. اب این قید، در واقع ما از هسيت حبث مي کنیم نه از موجود
هو  د و مي گوید:بر مي گرد ک چیزیبر این اساس هبمنیار تصریح مي کند و مي گوید که حبث از وجود اب حبث از موجود مبا هو موجود به 

 علم یبحث عن احوال املوجود مبا هو موجود اعين الوجود.
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 ود است.مبا هو وج موجود آن نیز وجود اي: به هر حال وقيت فلسفه حبث از عامل هسيت مي کند واضح است که موضوع موضوع فلسفه
ر فلسفه یرا وقيت دز یست. ن: هدف از آن فرق گذاشنت بني چیزي است که واقعا موجود است و چیزي که واقعا موجود اما هدف فلسفه

ستند و هیچ نوع هي ي که ومهیزهایخواص و مشخصه هاي وجود را درايفتیم مي توانیم بني چیزي که در خارج عینیت و حتقق دارند و بني چ
براي اینکه  ويل عقالء دارندنواقعیت ندارد و هکذا چیزهایي که اعتباري هستند فرق گذاشت. اعتبارايت چیزهایي هستند که واقعیت 

داشت. مثال اد ناعتبار و قرارد احتیاج به دیگر زندگیشان تسهیل شود آاثر واقع را بر آهنا ابر مي کنند. این امور، واقعي نیستند زیرا اگر بودند
ه در کتاب کدر زماين   کتاب  ملکیت یک امر اعتباري است و در خارج عینیت ندارد. وقيت فیلسوف آن را بررسي مي کند مي بیند این

هست این است   هتنها چیزي ک کردم.نفروشي بود و اآلن که من پول داده ام و آن را گرفته ام هیچ تفاويت نکرده است و من هم هیچ فرقي 
رف قرارداد صقالیي است عانوين قمن مالک آن شده ام به این معنا که دیگران حق تصرف در این کتاب را ندارند. این قانون که یک که 

ز ین ملکیت اعتباري ااال نه. ا شد واست و بس و اال این کتاب در وجود هیچ وابستگي به من ندارد به این گونه که اگر من ابشم آن هم اب
. وقيت خداوند اده مي شودسبت دنیت حقیقي که مالک بودن خداوند بر عامل هسيت است اعتبار شده است و جمازا به فرد آجنا که به ملک

بلکه واقعیت  ارداد نیستاس قر مالک هسيت است به این معنا است که هسيت و بقاء موجود مهه وابسته به اوست. مالکیت خداوند بر اس
لت احتیاج عیدایشش به در پ این است که او علت پیدایش مهه چیز است و معلول مهان گونه که چنني است و ملکیت خداوند به معناي

 دارد در بقاء آن هم به علت احتیاج دارد.
گر کسي حبث علت و ا ونه اي که به گ امور ومهي اموري است که حيت عقالء هم آن را اعتبار نکرده اند. مثال شانس از این قبیل امور است

هرگز چیزي  واه نیستند گند و  ررسي کند متوجه مي شود هیچ چیز بدون علت حمقق مني شود. این علت ها گاه در دسرتس هستمعلول را ب
 تصادفا حمقق مني شود.

 بنا بر این در فلسفه ابید موجودات واقعي را از ومهي و اعتباري جدا کنیم.
  :رمایدف مي جواب مقام در عالمه مرحوم. اردد اي فایده چه فوق تفکیک که بعد ممکن است این سؤال مطرح شود

  : انسان ابلبداهه خودش را مي شناسد و مي داند که خودش وجود دارد.اوال
  ارد.جود د: اگر کسي مغرض و دیوانه نباشد يف اجلمله این را قبول دارد که در خارج از خودش هم چیزي و اثنیا
ل ي رود به دنبال خیانبال شري مدم که ال چیزهایي است که واقعا وجود دارد. حيت کودک ه: انسان مهواره طالب واقعیات است یعين دنباثلثا

د و اگر انسان آن مي ترس اقعیتو تصور شري و شري موهوم نیست. بلکه خود شري را مي خواهد. هکذا اگر انسان از چیزي مي ترسد از و 
وست خیال ه در ذهن اه آنچدارد و اال اگر کسي قطع پیدا کند ک از تصور چیزي مي ترسد به سبب آن است که تصور مي کند واقعیت

 حمض است دیگر مني ترسد.
ت مي ارد را داراي واقعیواقعیت ند یي کهاب این حال انسان، گاه چیزهایي که واقعیت ندارد را داراي واقعیت مي پندارد و ابلعکس گاه چیزها

 پندارد.
  از آن مصون مبانداتتیاج دارد و احانند اینکه انسان در تکلم دچار خطا مي شود و به علم حنبراي رفع این مشکل به علمي احتیاج است مه

 شتباه دور کند.ا از این ار ه او و اي در علم منطق گفتیم که انسان در تفکر و استدالل دچار اشتباه مي شود به علمي احتیاج دارد ک
 مي رومي:اب توجه به این مقدمات به سراغ مقدمه ي کتاب بدایه 

هرین من  خلیقته وآله الطاله حممد خريى رسو مقدمة يف تعریف هذا الفن وموضوعه وغایته احلمد هلل ، وله الثناء حبقیقته ، والصالة والسالم عل
 أهل بیته وعرتته.

 احلكمة اإلهلیة علم یبحث فیه عن أحوال املوجود مبا هو موجود
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است   ست. و علميملي اعکمت رايضي و طبیعي است و به طور کلي در مقابل حکمت حکمت اهلي اي مهان فلسفه ي اهلي در مقابل ح
ري ندارمي صیات آن کار خصو که از احوال موجود مبا هو موجود حبث مي کند یعين در آن به خصوصیت جسم و جمرد بودن و حجم و سای

 يت حبث مي کنیم.بلکه فقط به آن جهت از آن کار دارمي که موجود است. یعين در آن از احوال هس
  و املوجود مبا هو موجوده -لذي یبحث فیه عن أعراضه الذاتیة ا -وموضوعها 

 ي شود.است حبث م ات آنموضوع آن موجود است و موضوع چیزي است که در آن علم از اعراض ذايت و از حممواليت که مربوط به ذ
 د حقیقي.وغایتها معرفة املوجودات على وجه كلي ومتییزها مما لیس مبوجو 

عتبارايت و که مهان ا  نیست هدف آن هم عبارت است از شناخت موجودات به طور کلي و متییز آهنا از چیزهایي است که موجود حقیقي
 ومهیات است.

  توضیح ذلك : أن االنسان جيد من نفسه أن لنفسه حقیقة وواقعیة ،
واقعیيت وجود  وودش حقیقت بال خقودش این امر را درک مي کند که در توضیح اینکه اوال انسان بدون استدالل و برهان و از انحیه ي خ

 دارد.
 وأن هناك حقیقة وواقعیة وراء نفسه ،

چند ممکن است در لم دارد هر عاین  مقدمه ي دوم اینکه در عامل واقعیت غري از خودش واقعیت دیگري هم وجود دارد. انسان يف اجلمله به
 آن را مي داند. بعضي مصادیق اشتباه کند ويل اصل

 وأن له أن یصیبها
 مقدمه ي سوم این است که انسان طالب حقیقت و واقعیيت که در وراء او وجود دارد.

ئ  لكونه هو ذلك الشدفع عنه إالال ینفال یطلب شیئا من األشیاء وال یقصده إال من جهة أنه هو ذلك الشئ يف الواقع ، وال یهرب من شئ و 
ن كذلك ، واإلنسان وهم واحلسباا هو حبسب الواقع لنب ، ال ما هو حبسب التإمنا یطلب م -مثال  -ي یطلب الضرع يف احلقیقة ، فالطفل الذ

  الذي یهرب من سبع ، إمنا یهرب مما هو حبسب احلقیقة سبع ، ال حبسب التوهم واخلرافة ،
وجود است واال به در خارج م ارد ودنکه آن شيء واقعیت نتیجه اینکه انسان دنبال چیزي مني رود و چیزي را طلب مني کند مگر به سبب ای

 سد و از چیزي متأثریزي مني تر چا از سراغ توهم مني رود. مثال انسان اگر دنبال پول مي رود به دنبال پول واقعي است نه توهم پول. هکذ
  مني شود مگر اینکه از واقعیت آن شيء فرار مي کند.

. هکذا اگر دن مني شودشب سري مي رود به سراغ شري واقعي مي رود نه شري ومهي زیرا آن شري موجبر این اساس کودکي که دنبال شري 
 انسان از چیزي مي ترسد از چیز واقعي مي ترسد.

،   خلارج ابطال خرافیااق واقع يف هو ح لكنه رمبا أخطأ يف نظره ، فرأى ما لیس حبق حقا واقعا يف اخلارج ، كالبخت والغول ، أو اعتقد ما
 كالنفس اجملردة والعقل اجملرد ،

ندارد. مانند رد حق مي پت ندااب این حال گاه انسان که دنبال واقع است گاه خطا مي کند و چیزي را که حق نیست و حقیقت و واقعی
ز ماترايلیست اال بسیاري ت. مثشانس، خبت و غول. اي اینکه گاه معتقد مي شود چیزي که در خارج حقیقت دارد پوچ، خرافه و ابطل اس

ه سراغ جتربه رفته باترايلیست مت که ها منکر روح جمرد و عقل جمرد هستند و حال آنکه اینها وجود مادي و عیين دارد. این به سبب آن اس
کسي مي  . مثال وقيت  کايف نیست  ربیاتاست و هرچیزي که اب جتربه اثبت نشود را قبول ندارد. این در حايل است که جتربه حيت در قلمرو جت

 گوید آب در صد درجه به جوش مي اید براي اثبات آن هم ابید به سراغ تعقلیات برود.
د و هم در مقام حتیاج ندار اده اعقل جمرد موجودي است که هم در مقام ذات و هم مقام عمل جمرد است. یعين هم ذاات جمرد است و به م

 عمل به ماده کاري ندارد.
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اين نیست چرا که د، عقل انسل جمر ح قرآن و رواايت از آن به فرشته و ملک تعبري مي شود. مراد از عقاین مهان چیزي است که در اصطال
  عقل انساين یکي از مراتب و ابعاد روح است.

ر اگ اج به مغز دارد وندیشد احتیهد بینفس انساين چیزي است که در مقام عمل به ماده احتیاج دارد هرچند ذاات جمرد است. انسان اگر خبوا
مل به ماده احتیاج عه در مقام نات و خبواهد کاري اجنام دهد به دست و اپ و سایر اندام مادي احتیاج دارد. ويل عقل جمرد نه در مقام ذ

 ندارد.
م والعلا لیس كذلك ،  الواقع ممجود يففمست احلاجة ابدئ بدء إىل معرفة أحوال املوجود مبا هو موجود ، اخلاصة به ، لیمیز هبا ما هو مو 
"  و" وىلاأل الفلسفة"  :ویسمى أیضا  جود ،الباحث عنها هو احلكمة اإلهلیة . فاحلكمة اإلهلیة هي العلم الباحث عن أحوال املوجود مبا هو مو 

  لوجودل العالیة عللال ومعرفة ، ريهاغ من احلقیقیة املوجودات متییز: وغایته" .  موجود هو مبا املوجود: "  وموضوعه" .  األعلى العلم
ییز دهد. و علمي  ري موجود متغا از ر بر این اساس قبل از هر چیز، نیاز انسان به این مست مي کشاند که حاالت هسيت را بشناسد و موجود 

در مقابل )اويل است  يلسفه که از این مطالب )احوال موجود مبا هو موجود( حبث مي کند مهان حکمت اهلیه است که انم دیگر آن ف
ینکه ایقي است و ري حقغوسطي و سفلي(. موضوع آن هم موجود مبا هو موجود است و غایت آن متییز موجودات حقیقي از  فلسفه ي

 بدانیم علت عالیه ي وجود چیست.
 همسا وهو هللا عز وابألخص العلة األوىل اليت إلیها تنتهي سلسلة املوجودات ، وأمسائها احلسىن ، وصفاهتا العلیا ،

ه وجود آمده اند. بت و معلول ب عللم تسلسل موجودات را مي شناسیم یعين زجنريه وار بودن وجود آهنا و اینکه مهه از ابهکذا در این ع
  حال اگر کسي این زجنريه را بررسي کند به علت اصلي و علت اويل منتهي مي شود.

ان خداوند دانیم که مهرا ب ين و صفات علیاي آومهه ي هدف از حبث هاي فلسفي مهني است که به علت اصلي منتهي شومي و امساء حس
  متعال است.

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 2جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 اشرتاک معنوي وجود: موضوع
 بعد از آنکه در مقدمه، تعریف و موضوع و غایت فلسفه ذکر شد. اینک وارد اصل مسائل فلسفي مي شومي.

ه در منطق آمده ان گونه کشد. مهاي وجود که یک لفظ معنا دار است، معنایش بدیهي است اي کسيب و نظري مي اباولني مسأله این است که آ
صدیق هر کدام به ه تصور و تونه کاست مفاهیم و معاين بر دو قسم اند مهان طور که قضااي و تصدیقات نیز بر دو قسم تقسیم شوند. بدین گ

  بدیهي و نظري تقسیم مي شود.
  ست.اخته شده اهن شنذو تصور بدیهي معنایي است که بدون نیاز به اینکه معناي دیگري معرِّف آن واقع شود خودش براي  مفهوم

بتدا د و آن را فهمید. اید فکر کر عين ابمفهوم نظري و کسيب آن است که ابید از راه أتمل و واسطه قرار دادن یک مفهوم دیگر آن را کسب کرد. ی
 د.جه شو اغ مفاهیمي رود که اب آن آشنا است و آهنا را واسطه کند ات این مفهوم نظري را متو انسان ابید به سر 

این است که مني شود مهه ي مفاهیم نظري ابشند. اگر چنني بود دیگر هیچ مفهومي که فهمیده شده ابشد و ما اب آن آشنا ابشیم  نکته ي دیگر
يل که اب او برخورد مي کنیم نظري بود به این معنا که خودش به مفهوم دیگري احتیاج داشت ات وجود مني داشت. زیرا اگر مفهوم الف اي مفهوم او 

واسطه شود آن مفهوم فهمیده شود )مانند مفهوم انسان که به مفهوم حیوان و انطق احتیاج دارد( در این حال مفهوم دوم که واسطه است اگر 
ذا و این مستلزم دور و اي تسلسل است. چاره اي نیست مگر اینکه ابالخره یک مفهوم نظري ابشد خودش به مفهوم سومي احتیاج دارد و هک
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ري بدیهي وجود داشته ابشد. تسلسل به این گونه است که این سلسله ات يب هنایت ادامه ايبد و دور به این گونه است که براي شناخت مفهوم نظ
 نظري دوم به سراغ مفهوم نظري اول بیاییم. که هر دو ابطل است. اول به مفهوم نظري دوم مراجعه کنیم و براي شناخت مفهوم

 ا واضح نشود.یزي براي مرگز چنتیجه اینکه اگر مهه ي مفاهیم نظري بودند ما مهواره مي ابیست در یک دایره از جهل ابقي مبانیم و ه
نسان معناي آهنا براي ا طه شوند اتي واسه ابشد مفاهیم دیگر بنا بر این ذهن ابید به یک سري مفاهیم بدیهي جمهز ابشد؛ مفاهیمي که نیاز نداشت

 واضح شود.
ن وجود است. اینکه آ وفهوم هسيت مشود  به سراغ مفهوم وجود مي آییم و مي گوییم: اولني مفهومي که براي انسان ابلبداهه درک مي اب این بیان

 نسان به شکل بدیهي پدیدار مي شود.شيء هست و آن شيء نیست چیزي است که از مهان اوائل کودکي براي ا
ت د نه تنها بدیهي اسمفهوم وجو  ر ایناین مفهوم عمومي ترین و شناخته شده ترین مفهوم است زیرا وجود، هر نوع هسيت را شامل مي شود. بنا ب

  حيت حمال است براي آن بتوان معّرف آورد زیرا:
ست در نتیجه این معاریف عروف تر متر از معرَّف ابشد و فرض این است که وجود از در منطق آمده است که معرِّف ابید اجلي و روشن : اوال

 معرِّف هم ندارد.
  کیل مي شود.ي تنها تش  خاصهايدر منطق آمده است که معرِّف ترکیيب از جنس و فصل، اي از جنس و خاصه است و اي از فصل تنها : اثنیا

  تعریف هم گاه حدي است و گاه رمسي.
ن حد انقص آل ابشد به قط فصفعریف جنس قریب و فصل قریب ابشد به آن حد اتم و اال حد انقص مي گویند. مثال اگر در تعریف اگر در ت

 مي گویند.
  هکذا اگر در تعریف از خاصه استفاده شده ابشد به آن رسم مي گویند.

ود، بعدا مي گوییم: وج ايل است کهدر ح ند معرِّف واقع شود. اینبه هر حال یکي از این امور ابید در تعریف وجود داشته ابشد ات آن شيء بتوا
اي او قابل تصور کل رمسي بر شه به هیچ یک از این امور را ندارد نه جنس دارد نه فصل و نه خاصه. بنا بر این معرِّف نه به شکل حدي و ن

  نیست.
ت و . )یعين چیزي که ذاثابت العنيد هو الالوجود اي املوجود مبا هو موجو چرا بعضي وجود را تعریف کرده اند. مثال متکلمني مي گویند: : ان قلت

وان از آن گزارش ست که مي تیزي احقیقت و واقعیتش ثبوت دارد یعين هست( اي بعضي گفته اند: الوجود هو الذي ميکن ان خيرب عنه )یعين چ
 سیاه و مانند آن.(داد. زیرا وقيت چیزي معدوم است مني توان در موردش گفت سفید است اي 

قیقي است و گاه عریف گاه حته است مراد ما این است که مني توان از وجود، تعریف حقیقي ارائه کرد و اال مهان طور که در منطق آمد: قلت
يء است که شقّوم لفظي. تعاریف فوق لفظي است نه حقیقي. تعریف حقیقي عبارت است از حقیقت و ماهیت شيء و چیزهایي که م

م است و آن مفاهیم این مفاهی ان بهاننده ي شيء مي ابشد. مثال در تعریف انسان مي گوییم: جسم حساس متحرک ابالرادة انطق. قوام انسشناس
ي را به لفظ دیگر هل لغت لفظنند اجنس و فصل انسان است و در نتیجه انسان اب آهنا تعریف مي شود. ويل اگر گفتیم: اللیث هو االسد و ما

 م ما در واقع یک تعریف لفظي اي شرح االمسي ارائه داده امي.تبدیل کنی
اریف منعکس مني در این تع وجود در مورد وجود هم مهني قاعده جاري مي شود که صرفا یکي از آاثر و لوازم آن را بیان مي کنند و حقیقت

  شود.
  مرحوم عالمه مي فرماید:

  ا عشر فصالاملرحلة األوىل يف كلیات مباحث الوجود وفیها اثن
  م ،عرف له من حد أو رسخر ، فال مشئ آ الفصل األول يف بداهة مفهوم الوجود مفهوم الوجود بدیهي معقول بنفس ذاته ، ال حيتاج فیه إىل توسیط

ه شود ات واسط شيء دیگري رد کهیعين مفهوم وجود بدیهي است به این معنا که تصور مي شود و به خودي خود به ذهن مي آید و احتیاج ندا
 معناي آن را متوجه شومي. بنا بر این معِّرف چه از نوع حد ابشد اي رسم براي آن وجود ندارد زیرا:
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الذي  لثابت العني " أو "وجود ، هو املوجود ، أو املوجود مبا هو من أن : " ا -لوجوب كون املعرف أجلى وأظهر من املعرف . فما أورد يف تعریفه 

  حلقیقي .امن قبیل شرح االسم ، دون املعرف  -ميكن أن خيرب عنه " 
ود ارائه عریف هایي که از وجتنا بر این رد. باوال معرِّف ابید روشن تر و واضح تر از معرَّف ابشد و حال آنکه تعریفي روشن تر از وجود، وجود ندا

المسي هستند و اعاریف شرح بیل تخرب داد مهه از ق مي شود مانند اینکه مي گویند: وجود عیين است اثبت اي چیزي است که مي توان از آن
وضیح آن بیان  تجود را در و ن تر تعریف حقیقي به حساب مني آیند. اینها مهه از قبیل لوازم وجود است که بعضي در صدد هستند لوازم روش

  کنند.
  عرف للوجود .منها ، فال كب مس ، واملعرف یرت على أنه سیجئ أن الوجود ال جنس له وال فصل له وال خاصة له مبعىن إحدى الكلیات اخلم

  دلیل دوم این است که بعدا مي گوییم: وجود نه جنس دارد و نه فصل و نه خاصه.
یچ ا ندارد نه اینکه همي شوند ر  واقع بعد مرحوم عالمه تذکر مي دهد که مراد این است که وجود یکي از کلیات مخس یعين چیزهایي که در تعریف

  دارد زیرا کتاب فلسفه در مورد ویژگي ها و احوال وجود مبا هو وجود حبث مي کند.ویژگي اي ن
  ارد.به هر حال معِّرف چون از یکي از کلیات مخس تشکیل مي شود و وجود، آهنا را ندارد پس هیچ معرِّيف ند

ان موجود است و ود است، آمسید موجمي گوییم: ز  شکي نیست که کلمه ي وجود اي موجود را در موارد خمتلفي به کار مي برمي. مثال: فصل دوم
یک معناي  وشرتک دارد معناي محيت خداوند موجود است. در این موارد وجود، حممول موضوعات خمتلفي قرار مي گريد. نتیجه اینکه وجود 

  شخصي و جزئي ندارد که خمصوص آن ابشد و قابل انطباق بر کثريین نباشد.
 عنوي.اي م ن وجود که مشرتک است از چه نوع اشرتاکي هبره مي برد. اشرتاک آن لفظي استحال حبث در این است که ای

وارد به یک معنا مدر مهه ي  کند وناشرتاک معنوي آن است که معناي لفظ هرچند بني افراد و موارد خمتلفي مشرتک است ويل اصل معنا تفاوت 
بکر  ان معنا مي گوییم:ن است به مهانسا عنوي اند یعين به مهان معنا که مي گوییم: زیدابشد. )بر این اساس متامي کلیات مانند انسان مشرتک م

 انسان است و هکذا.(
ورد دیگر من معنا در که آ  مشرتک لفظي آن است که بر موارد خمتلف اطالق مي شود ويل در هر مورد به یک معناي خاصي اطالق مي شود

ق مي شود و مي رف است اطالدر ظ ره مي کنیم و مي گوییم: این شري است. مهني لفظ به شريي کهمالحظه نشده است. مثال به شري درنده اشا
 توان به آن اشاره کرد و گفت: این شري است. مهچنني است در مورد شري آب که مي گوییم: این شري است.

ن معاين متباین ویند که چو گاس مي  ابشد. بر این اسدر قبلي معنا، مشرتک بود ويل در این مورد فقط لفظ، مشرتک است ويل معنا متفاوت مي 
بیشرت احتیاج  به یک وضع وي کهاست، وضع هم در آن متفاوت مي ابشد چرا که مني توان مهه را در یک حلظه وضع کرد. بر خالف مشرتک معن

 ند.کطبیق پیدا  لف تراد خمتندارد. مثال انسان را بر حیوان انطق وضع مي کنند ويل این معنا این قابلیت را دارد که بر اف
  به سراغ وجود مي رومي. اب توجه به این مقدمه

 در مورد وجود سه قول وجود دارد:
 وجود مشرتک معنوي است یعين معناي وجود یکي بیشرت نیست.: قول اول
گر در به عبارت دی رد.امعنا وجود د وجود مشرتک لفظي است یعين در هر موردي به یک معنا است. بنا بر این به اندازه ي موجودات،: قول دوم

د بر این انسان موجو  ان است بناي انسمهه ي موارد حممول، به معناي مهان موضوع است یعين وقيت مي گوییم: انسان موجود است، موجود به معنا
حممول واقع مي  وقيت وجود ر اینباست یعين انسان انسان است و فقط لفظ آن تغیري ايفته است مهان طور که مي گویید: لیث اسد است. بنا 
 ست.عنا امشود این در واقع محل شيء بر خودش است )محل اويل( بنا بر این قول وجود، مشرتک لفظي بني میلیاردها 

دارد لفظي اعتقاد  به اشرتاک ائل همقوجود فقط دو معنا دارد یکي در مورد خداوند و دیگري در مورد غري خداوند از موجودات. این : قول سوم
 ويل مشرتکي لفظي که دو معنا بیشرت ندارد.
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 که حق مهان قول اول است. عالمه قائل است
 دلیل بر اینکه مهه بر یک معنا است سه چیز است:

 عرض. عرض هم هر است و اياي جو  واجب را به اقسام خمتلفي تقسیم مي کنیم و مي گوییم: وجود اي واجب است اي ممکن. ممکن هم: دلیل اول
 م است اي کیف و هکذا.اي ک

ند پدیدار مي شود مان تلفي از آنام خمتقسیم، دلیل بر این است که مقَسم یک معناي مشرتکي دارد که وقيت قیود خاصي به آن اضافه مي شود اقس
 قید سیاه و د ابست و بعاشرتک اینکه انسان را به سفید پوست و سیاه پوست تقسیم مي کنیم که عالمت آن است که حقیقت انسان در مهه م

ارائه مني شد  قسیم صحیحينیم تکسفید پوست به اقسام خمتلفي تقسیم مي شود و اال اگر یک لفظ که چند معنا داشت را مي خواستیم تقسیم  
 بلکه فقط معاين خمتلف آن را مي ابیست ذکر مي کردمي که به آن تقسیم مني گویند.

یدمي و احتمال دل دارد را مرت طو  شد مثال از دور چیزي مانند سیاهي که ایستاده است و یکاگر چیزي اصل وجودش براي ما اثبت : دلیل دوم
در حقیقت آن شک  ور هست ويلدر آن ددهیم ستوين ابشد، انساين ابشد و اي چیزهایي دیگر. از دور به وجود آن یقني دارمي و مي دانیم چیزي 

اب این حال مهه  دارمي ويل ده شکشرتک دارد زیرا هرچند در چیزي که وجود بر آن محل دارمي. مهني دلیل بر آن است که وجود، یک حقیقت مش
ر ر ستون شک داشتیم دگري. اگر داي دیرا موجود مي پندارمي. اگر قرار بود که وجود در مورد ستون به یک معنا ابشد و در مورد انسان به معن

 ي شد زیرا وجود بهجود حاصل منبه و  ته ابشیم هکذا در مورد انسان. قهرا دیگر یقنيواقع در وجودي که بر ستون محل مي شود هم ابید شک داش
جود ستون پس و ارم هم در شک د یکي از آن معاين و احتماالت حاصل شده بود و وقيت مني دامن انسان است اي ستون پس هم در وجود انسان

ست یقني دارم. زي موجود ار، چیت که ابلبداهة در اصل اینکه در آن دو در اصل وجود که مشرتک بني آن دو است شک دارم. این در حايل اس
یکسان  وارد خمتلفدر م این عالمت آن است که شک در موضوع به شک در حممول سرایت مني کند و وجود در مهه یکي است و معناي آن

 است و اب تغیري کردن موضوع حممول تغیري مني کند.
جود دارد و ر مورد آن قول د ستند. وجود و هسيت چون موارد خمتلف دارد در آن تشکیک شده است و سهوجود و عدم نقیض هم ه: دلیل سوم

  یست در جاي دیگر.شد و یک ننجا ابويل در مورد نیسيت و عدم دیگر اختالف و متایز و دوگانگي وجود ندارد. معنا ندارد که یک نیست در ای
ي  ند معنا داشت الزمهيت دو اي چگر هساو شد، آن هم ابید یک معنا بیشرت نداشته ابشد. زیرا ا  حال که نیسيت یک معنا دارد، وقيت هسيت نقیض

ود معناي اول بود دو چیز گر وجآن ارتفاع نقیضني مي شد. به این بیان که در یک طرف عدم را حلاظ مي کنیم و در طرف دیگر وجود را. ا 
مي  قیض اب عدمنست و  عدم است. معناي دوم وجود هم هر چه ابشد موجود اوجود هر چه ابشد چیزي است که موجود است و نقیض اب

 ود به معناي دوم همست زیرا وجود نیابشد. حال در مورد معناي اول وجود مي توانیم بگوییم که عدم نیست در مهان حال مي توانیم بگوییم وج
تفاع نقیضني است. ین مهان ار د و اعناي اول نه معدوم است و نه موجو نیست )فرض این است که وجود آن غري از وجود دوم است( بنا بر این م

 پس معناي وجود در مهه ي مصادیق یکسان ابید ابشد.
   .الفصل الثاين يف أن مفهوم الوجود مشرتك معنوي حيمل الوجود على موضوعاته مبعىن واحد اشرتاكا معنواي

  ات خمتلف محل مي شود.مفهوم وجود مشرتک معنوي است و به یک معنا بر موضوع
ر مكن إىل وجود اجلوهملا وتقسیم وجود ،ومن الدلیل علیه : أان نقسم الوجود إىل أقسامه املختلفة ، كتقسیمه إىل وجود الواجب ووجود املمكن 

ملعلوم أن التقسیم ومن ا ريه(غف و کم، کی)ووجود العرض إىل أقسامه ، مانند جسم، عقل جمرد()ووجود العرض ، مث وجود اجلوهر إىل أقسامه ،
  یتوقف يف صحته على وحدة املقسم ووجوده يف األقسام .

است که مقَسم در  ت عالمت آنقسیمادلیل اول بر اینکه وجود مشرتک معنوي است این است که وجود را به اقسام خمتلف تقسیم مي کنیم. این ت
آن قسم را جزء  داشت نبایدجود ناشته ابشد و اال اگر در یک جا مقَسم و مهه ي آهنا یکي است و این مقَسم واحد در مهه ي اقسام وجود د

 اقسام آن قرار داد.
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نا ، ويف كونه ذا كونه واجبا أو ممك  ترددان يف عا مثومن الدلیل علیه : أان رمبا أثبتنا وجود شئ مث ترددان يف خصوصیة ذاته ، كما لو أثبتنا للعامل صان
لى ما كان ، قاء العلم بوجوده عرضا ، مع بأو ع لو أثبتنا لإلنسان نفسا مث شككنا يف كوهنا جمردة أو مادیة ، وجوهرا ماهیة أو غري ذي ماهیة ، وكما

  رة .سب االعتقاد ابلضرو وضوعاته حبمتغري فلو مل یكن للوجود معىن واحد ، بل كان مشرتكا لفظیا متعددا معناه بتعدد موضوعاته ، لتغري معناه ب
ز راه برهان ایزي را مي بینیم و ه از دور چکمعنا   است که گاه وجود شیئي را از راه جتربه اب برهان اثبات مي کنیم. از راه جتربه به ایندلیل دوم این 

ت عامه دارد اي ممکن، قدر  ست ايابه این گونه که اثبت مي کنیم خداوند وجود دارد ويل شک دارمي خصوصیتش چگونه است مثال خداوند واجب 
د که جود، یک مفهومي دار و عالوه بر  ال زیدعامل است اي جاهل و هکذا. اي اینکه آاي آن صانع ماهیت دارد اي نه )آاي مانند انسان است که مثنه، 

 رد؟(از کیفیت آن هسيت و حدود آن حکایت مي کند که مهان جسم حساس متحرک ابالراده انطق است اي ماهیت ندا
ت اي عرض یعين اي جوهر اسآادي و که انسان نفس و روح دارد و بعد شک مي کنیم که روح آن جمرد است اي ممهچنني اب دلیل اثبات مي کنیم  

ارد. یعين اول دح آن وجود و رو  آاي وجودش مستقل است اي متکي به بدن مي ابشد و بر آن عرضه مي شود. و در هر حال مي دانیم روح دارد
ي کند و این ن تغیري منجود آصیات آن شک مي کنیم بنا بر این هنگام این شک علم به اصل و وجود چیزي را اثبت مي کنیم و بعد در خصو 

واحد  ايناگر وجود مع شک، موجب تغیري در آن علم مني شود. این عالمت آن است که اصل وجود در مهه ي این تفاوت ها یکي است.
بر حسب  ر موضوعاتشدغیري تد بود در این حال معناي آن بر اثر نداشت و وجود مشرتک لفظي بود و معناي آن به تعدد موضوعاتش متعد

ود  باعتقاد ما بر این  ي شد و اگراصي ماعتقاد ما، تغیري مي کرد. یعين اگر اعتقاد ما بر این بود که روح جمرد است معناي وجود آن یک چیز خ
صل وجود ا ابید در ک دارميشما در مهه ي این احتماالت که نفس مادي است معناي وجود آن تغیري مي کرد و چیز دیگري مي شد. و چون 

 هم شک مي داشتیم و حال آنکه اصل وجود براي ما قطعي است.
لنقیضان ، احد ، وإال ارتفع او قیضه معىن هو ن ومن الدلیل علیه : أن العدم یناقض الوجود ، وله معىن واحد ، إذ ال متایز يف العدم ، فللوجود الذي

  وهو حمال .
جود  و این اگر قرار بود  رد. بنا برا ندایل سوم این است که عدم اب وجود مناقض است. از طريف عدم معناي واحدي دارد زیرا در عدم متایز معندل

ک از آن معاين مي یر مورد هر یرا دز که نقیض آن است معناي واحدي نداشته ابشد الزمه اش این بود که ارتفاع نقیضني رخ دهد که حمال است. 
رتفاع نقیضني ایگر و این دعناي توان گفت که آن معدوم نیست و هکذا موجود به معناي دیگر هم نیست. پس نه معدوم است و نه موجود به م

 است.
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 3جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 اشرتاک معنوي در وجود و تفاوت آن اب ماهیت: موضوع
انند، هست، بودن، مي شود )م ر بردهآاي وجود در مواردي که استعمال مي شود به این گونه که لفظ اي معناي وجود به کاحبث در این بود که 

 وجود داشنت و مانند آن( آاي یک مفهوم واحد دارد اي به چند مفهوم مي آید.
  بیشرت ندارد.این بود که معناي وجود یک چیز بیشرت نیست و در متام موارد یک معنا  گفتیم قول اول

  دو قول دیگر هم وجود داشت که قائل به اشرتاک لفظي بودند.
این بود که وجود بني اشیاء مشرتک لفظي است به این معنا که براي هر شیئي یک معنا دارد که خمتص به خود آن است. موجود بودن در  قول دوم

ا بر این به تعداد اشیاء موجود در خارج، یک معناي جدید براي وجود، انسان موجود است اب موجود بودن در فرس موجود است فرق دارد. بن
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وجود وجود دارد. اشاعره به این قول قائل هستند. بنا بر این مطابق این قول به تعداد انواعي که در خارج هستند یک معناي خاصي براي وجود، م
 مي ابشد.
ست و خداوند جود سليب او عناي مي شود که به م  وجود که به خداوند اطالق این بود که وجود مشرتک لفظي بني دو چیز است. یک قول سوم

به آن قائل  قمي  سعید قاضي موجود است یعين معدوم نیست و یک وجود که به هر چه غري خداوند است اطالق مي شود. )این قويل است که
 است.(

 ست که او جاهل نیستعناي این ام به مي گویید: خداوند عامل است. عامل البته او در متام صفات ابري به این قول قائل است و مي گوید: وقيت
رف سلب اخذ شده ححممول آن  ين درو اال علم به آن معنایي که ما متوجه مي شومي نیست. به عبارت دیگر این موجبه ها مهه معدوله است یع

 است.
شود. بنا بر این  بت داده مياو نس صفايت که مربوط به خملوقني است بهمنشأ این شبهه این است که در مورد خداوند مني توان گفت که مهان 

 صفات او ابید به معناي دیگري ابشد و غري آن معنایي ابشد که در مورد ما استفاده مي شود.
داوند و موجودات خ هکذا بني ر استکه قائل به اشرتاک لفظي هستند این است که بني موجودات علیت و معلولیت برقرا دلیل این دو قول اخري

ت  علت و معلول سنخیاست که بني ش اینممکن این رابطه برقرار است بنا بر این اگر وجودي که به مهه اطالق مي شود به یک معنا ابشد الزمه ا
 و مشاهبت وجود داشته ابشد و این حمال است.

ابشد که در   از وجوديود غريه علت هستند استعمال مي شبنا بر این به سبب اینکه این سنخیت حمال است ابید وجودي که بني اشیایي ک
ست که در مورد یک معنا ا دش بهمعلول است. چون مهه ي ممکن ها به یک سلسله علت و معلول به خداوند مي رسند بنا بر این هر چیزي وجو 

 علتش به آن معنا نیست. بنا بر این وجود، به تعداد مراتب وجود معنا دارد.
یي ابشد که در ري از معناید غگوید که سنخیت بني معلول و علت حمال است بنا بر این وجودي که در مورد خداوند است اب  قول سوم هم مي

 میان معلول که ممکنات هستند استعمال شود.
هم ندارد بلکه  لحيت اشکا یست وکه در هنایه به آن اشاره نشده است این است که سنخیت بني علت و معلول نه تنها حمال ن جواب اصلي آن

در مبحث خود  عدا این راود )بشواجب است و ابید علت و معلول اب هم سنخیت داشته ابشند. حيت اگر این سنخیت نباشد به حمال منجر مي 
 توضیح مي دهیم.(

اگر به معنایي غري  خداوندورد در م به شکل نقضي جواب مي دهیم و از طریق برهان خلف اقدام کرده مي گوییم: وجود اب قطع نظر از این جواب
قول هم مني تواند  ائل به اینکه ق  از وجود در مورد موجودات ابشد این قول به چیزي منجر مي شود که خالف بداهت و وجدان است به گونه اي

ه ر در مورد خداوند بل اگست. حااوجود آن را قبول داشته ابشد و آن اینکه در مورد ممکنات وقيت مي گوییم فالن چیز هست یعين حتقق دارد و م
ست نباشد ابید هبه معناي  داوندمعناي دیگر ابشد مي پرسیم پس به چه معنا است. زیرا هست و نیست متناقض هستند و اگر وجود در مورد خ

 ل است. بنا بر اینانقیضني حم رتفاعبه معنایي ابشد که مصداق نیست و عدم ابشد. زیرا امکان ندارد چیزي نه هست ابشد و نه نیست چرا که ا
  ل ابشد.ن قائهللا تعايل موجود یعين هللا تعايل معدوم و این چیزي است که قائل به قول دوم و سوم مني تواند به آ

ت که اصل شناخت ه اش آن اسالزم اگر هم بگویید که وجود در مورد خداوند به معنایي به کار برده مي شود که ما معناي آن را مني فهمیم
 سد. بنا بر این عقلر داوند مني فات خصورد سؤال قرار گريد. زیرا وقيت اصل وجود ابري تعايل اثبت نشود دیگر نوبت به حبث در مورد خداوند م

وجه در مورد خداوند مت اي وجود راه معنابید تعطیل شود و بگوییم او مني تواند معناي موجود را متوجه شود. این در حايل است که عقل ابلبداه
 د.مي شو 

و بني الواجب ة واملعلول مطلقا أة بني العللسنخیاوالقائلون ابشرتاكه اللفظي بني األشیاء ، أو بني الواجب واملمكن ، إمنا ذهبوا إلیه حذرا من لزوم 
  واملمكن .
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اين که قائل به اي کس م( وول دو کساين که قائل هستند وجود بني اشیاء مشرتک لفظي است و در هر نوع به معناي متفاويت وضع شده است )ق
ت و معلول )در قول خیت بني علند سناشرتاک لفظي بني واجب و ممکن هستند )قول سوم( آهنا این قول را انتخاب کرده اند براي اینکه دیده ا

و خواستند  ( حمال استل سومدوم چه علت و معلوم هر دو ممکن ابشند و چه علت واجب و معلول ممکن ابشد( و بني واجب و ممکن )در قو 
 از این الزمه ي حمال فرار کنند.

، لزم االشرتاك  فهم من وجود املمكنعىن الذي یه املورد أبنه یستلزم تعطیل العقول عن املعرفة ، فإان إذا قلنا : " الواجب موجود " فإن كان املفهوم من
 املعنوي.

تعطیل کرد و   ید عقل راابت که ول( الزمه ي این دو قول این اسرد این قول به این است که )عالوه بر وجوب وجود سنخیت بني علت و معل
 گفت که او مني تواند به شناخت دست ايبد. زیرا وقيت مي گوییم: واجب، موجود است در سه احتمال است:

عنوي است که ما اک من اشرت مه ي آاگر مهان چیزي به ذهن خطور کند که از وجود در )املمکن موجود( به ذهن خطور مي کند الز : احتمال اول
 به آن قائلیم.

  وإن كان املفهوم منه ما یقابله ، وهو مصداق نقیضه ، كان نفیا لوجوده ، تعاىل عن ذلك ،
دم است. زیرا عد که مهان ود ابشاگر مفهوم از )الواجب موجود( چیزي ابشد مقابل وجود ممکن است قهرا ابید مصداق نقیض وج: احتمال دوم

  ال است و اگر چیزي مصداق وجود نباشد ابید مصداق عدم ابشد.ارتفاع نقیضني حم
 اگر چنني ابشد این قول به نفي وجود از خداوند منجر مي شود یعين ابید بگوییم )الواجب معدوم(

 وإن مل یفهم منه شئ ، كان تعطیال للعقل عن املعرفة ، وهو خالف ما جنده من أنفسنا ابلضرورة
طیل کنیم و بگوییم عقل را تع ه ابیدد که ما از وجود در )الواجب موجود( چیزي مني فهمیم الزمه ي آن این است کاگر هم بگویی: احتمال سوم

هم درک مني   يت وجود راحاوند عقل مني تواند شناخت چیزي را درک کند و هرچه عقل درک مي کند در حمدوده ي ممکنات است و در مورد خد
 یزي است که ما ابلضروره درک مي کنیم.کند. اگر چنني ابشد این خالف آن چ

د ائل به قول فوق ابیکند ويل ق  ار ميحيت مادي ها که منکر واجب الوجود است او معناي وجود واجب الوجود را متوجه مي شود و بعد آن را انک
 تر مي شود.دیون هم بدز ماا حيت معناي واجب الوجود را هم متوجه نشود. بنا بر این اگر کسي به این الزمه قائل ابشد قول او حيت

 فصل يف زايدة الوجود علي املاهیة:
 این فصل در مورد مسأله اي است که از آن به زايده ي الوجود علي املاهیة تعبري مي کنند.

  ما اب مفهوم وجود آشنا هستیم. اما ابید ماهیت را تعریف کنیم.
و دیگري  ودن آن استبسيت و ما آن را به دو چیز حتلیل مي کند که یکي هما مي بینیم که هر چیزي را که در ذهن تصور مي کنیم ذهن 

ان موجود ثال هم آمسند. مکخصوصیيت است که قالب و حد و مرز آن هسيت است. به گونه اي که آن هسيت را از هسيت هاي دیگر جدا مي  
 است و هم زمني و هم انسان و فرس ويل کسي انسان را اب فرس اشتباه مني کند.

 ن مفهومي که موجب مي شود هسيت انسان از چیزهاي دیگر جدا شود به آن ماهیت مي گویند.آ
شیئي   يت ابه انسان وقکاست   مصدري است جعلي که از )ما( استفهامیه و )هي( که به معناي آن است تشکیل شده است. علت آن این ماهیة

گر از متام ابشد. ا   يمت آن ز متام حقیقت شيء است و گاه از بعض حقیقمواجه مي شود از آن به ما هو سؤال مي کند. این سؤال گاه ا
يء و چیز م بني آن شهز آن احقیقت شيء سؤال شود و متام حقیقت بیان شود به آن نوع مي گویند و اگر بعضي حقیقت بیان شود و بعضي 

ي آهنا ماهیت  ند. به مههي گویشيء ابشد به آن فصل م دیگر مشرتک ابشد به آن جنس مي گویند. اگر هم بعض حقیقيت ابشد که خمتص به آن
 نیز اطالق مي شود.

ر  هقص مي گویند زیرا یي ماهیت انتنها بنا بر این نوع، ماهیت اتم است زیرا متامي چیسيت شيء را نشان مي دهد ويل به جنس و فصل هر کدام به
 کدام جزئي از ماهیت شيء را نشان مي دهند.
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  مفهوم ماهیت اب مفهوم وجود هر دو یک مفهوم است اي دو مفهوم جداگانه اند. که آاي حال ابید دید
م: زید قائم، یوقيت مي گوی ستند.هالبته خمفي مناند که سخن در انسان موجود نیست زیرا انسان موجود، وجودش و ماهیتش هر دو از یک نوع 

و چیز بودند در در خارج یرا اگز یکي است. زید و قیام دو چیز نیستند مفهوم زید که انساين است که یک سري خصوصیات خاص دارد اب قیام 
 مني شد قیام را بر زید محل کرد و هر دو را یکي دانست و گفت زید مهان قائم است.

نسان اب ست آاي اان موجود ا انسآين که حمل حبث است این است که آاي در ذهن هم آهنا دو مفهوم هستند اي یک مفهوم بیشرت نیستند. مثال
 موجود دو مفهوم است اي یک مفهوم.

ه مي  که قائل به این بود  لبته اشاعر د. اعني هم هستن  قائل به این هستند که مفهوم وجود مهان مفهوم ماهیت است و این دو از نظر مفهوم اشاعره
جود، در هر و   د بگویندا ابیاست که آهنگفت: موجود مشرتک لفظي است و وجود در هر شيء به یک معناي متفاويت است. بنا بر این واضح 

 یکي است. یت آنشيء به معناي مهان چیز است و االنسان موجود به معناي االنسان انسان است پس وجود در هر چیز اب ماه
 نیستند. مهین دو عني ایت و که ماهیت یک مفهومي دارد که اضافه بر وجود است و وجود هم مفهومي دارد اضافه بر ماه ما قائل هستیم

  بر این ادعا سه دلیل اقامه شده است:
بود. اآلن هم اگر  قضیه صادق و این مي توان گفت االنسان لیس مبوجود و این قضیه صادق است. زماين بود که انسان خلق نشده بود: دلیل اول

 ست.احیح صیه ي کاذب مهه از بني بروند این قضیه صادق است. حيت اگر مهه ابشند ابز هم این قضیه به عنوان یک قض
اي خبشي از ذات  د متام ذاتي شو منحال اگر وجود عني ماهیت و اي جزء ماهیت بود هرگز مني شد از ماهیت، وجود را سلب کرد. زیرا از شيء 

  لب کرد.سز آن آن را سلب کرد. مثال در )االنسان حیوان انطق( مني توان حیوان انطق بودن و اي حيت حیوان بودن را ا
نیم )اي يب اي عقلي ارائه کدلیلي جتر  ت ابیدوقيت یک ماهیيت را در نظر مي گريمي براي وجود آن و براي اثبات اینکه آن ماهیت موجود اس: ل دومدلی

. ن را هم اثبت کندکه وجود آ  نیست از طریق حواس مخسه و اي از طریق برهان عقلي اثبت کنیم موجود است( بنا بر این صرف تصور ماهیت کايف
تیاج به علت يء دیگر احايت شذبنا بر این وجود، چیزي غري از ماهیت است. اگر قرار بود وجود عني ماهیت ابشد در منطق آمده است که 

  ندارد.
د که به عدم هم معنا ندار  د دیگرمهه قبول دارند که نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوي است. اگر ماهیت عني اي جزء وجود ابش: دلیل سوم

 ه حمال است.کقیضني بود  ماع ننسوب شود بلکه ابشد مهیشه به وجود نسبت داده مي شد و اگر به عدم نسبت داده مي شد الزمه ي آن اجتم
  الفصل الثالث يف أن الوجود زائد على املاهیة عارض هلا

یت موضوع د یعين ماهي شو بر ماهیت م این حبث در این است که وجود چیزي اضافه بر ماهیت است و عني آن نیست و چیزي است که عارض
 قرار مي گريد و وجود بر آن محل مي شود.

یعقلها ، یعتربها وحدها فعن الوجود ف -و يف جواب ما ه وهي ما یقال -مبعىن أن املفهوم من أحدمها غري املفهوم من اآلخر. فللعقل أن جيرد املاهیة 
 عینا للماهیة وال جزءا هلا . مث یصفها ابلوجود ، وهو معىن العرض ، فلیس الوجود

دارمي. اینکه نارجي کاري جود خو به این معنا که اوال حبث کال در مفهوم و آنچه از شيء در ذهن فهمیده مي شود )تصور ذهين( است و به 
شيء را بیان مي   یسيتت که چزي اسوجود غري از ماهیت است به این معنا است که عقل مي تواند وجود را از ماهیت جدا کند. ماهیت مهان چی

ي گویند که ماهیت نس و فصل مجه آن بکند )گاه متام چیسيت را بیان مي کند که نوع است و به آن ماهیت اتمه مي گویند و گاه جزء آن را که 
ت. د از عروض مهني اسال کند. مر آن مح انقصه انم دارد.( بعد مي توان آن را متصف به وجود کند یعين ماهیت را موضوع قرار دهد و وجود را بر

 بنا بر این از نظر مفهوم و در صحنه ي تعقل، وجود مني تواند عني ماهیت ابشد و نه جزء آن.
 زئه عنه .ني الشئ وجعسلب  والدلیل علیه : أن الوجود یصح سلبه عن املاهیة ، ولو كان عینا أو جزءا هلا مل یصح ذلك ، الستحالة

ز آن سلب کرد زیرا اد وجود را شمني  توان وجود را از ماهیت سلب کرد. اگر وجود عني اي جزء ماهیت بود دلیل اول بر مغایرت این است که مي
 مني شود عني شيء اي جزء آن را از خودش سلب کرد.
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 دلیل . تاج فیه إىله ال حتة الثبوت له بینوأیضا ، محل الوجود على املاهیة حيتاج إىل دلیل ، فلیس عینا وال جزءا هلا ، ألن ذات الشئ وذاتیات
سان را در خارج است که ان بب آنسدلیل دوم این است که محل وجود بر ماهیت احتیاج به دلیل دارد. وقيت مي گوییم: انسان موجود است به 

تیاج به دلیل ر احو اال دیگ نیست دیدمي و اي خودمان را درک کردمي. این احتیاج داشنت به دلیل عالمت آن است که وجود عني و جزء ماهیت
یگر ابشد جزء شيء د شیئي نداشت زیرا ذات شيء )در جایي که شیئي عني شيء دیگر ابشد مانند نوع شيء( و ذاتیات شيء )در جایي که

 د.ندار  یعين چیزي که جزء ذاتیات و از منسوبني به آن است و عني آن نیست مانند جنس و فصل.( احتیاج به دلیل
 نقیضه . إىل العدم الذي هو هاتاستحالت نسب لنسبة يف نفسها إىل الوجود والعدم ، ولو كان الوجود عینا أو جزءا هلا ،وأیضا ، املاهیة متساویة ا

عدم یکسان  ون به وجود سبت آندلیل سوم این است که انتساب ماهیت به وجود و عدم مساوي است و اگر ماهیت را يف نفسها مالحظه کنیم 
 د.اع نقیضني جایز ابشمد که اجتممي آ ني ماهیت است نه جزء آن و اال مني شد آن را به عدم نسبت داد و اال الزماست. بنا بر این وجود نه ع

 .ممکن نسبت به ماهیت و وجود عموم و خصوص من وجه است. بعضي از موجودات داراي ماهیت اند مانند کل موجودات
 بعضي از موجودات هم ماهیت ندارند مانند خداوند متعال.

اهیت حسين که مدند مانند لق نشخبعضي از ماهیت هم موجود نیست مانند ماهیت انسان قبل از اینکه موجود شود و اي ماهیت هایي که هنوز 
 در نسل دهم ما قرار دارد. ماهیت آن قابل تصور است که انسان است ويل موجود نیست.

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 4جلسه 

 رحیمبسم هللا الرمحن ال

 اصالة الوجود و اعتباریة املاهیة: موضوع
 الفصل الرابع يف أصالة الوجود واعتباریة املاهیة

 در فصل هاي گذشته در مورد مفهوم وجود سخن گفتیم:
  فصل در مورد این بود که مفهوم وجود بدیهي است اي نظري.

 فصل دوم این بود که این مفهوم آاي مشرتک معنوي است اي مشرتک لفظي.
 شد.تفاوت مي ابمت اي فصل سوم در مورد این بود که مفهوم وجود، اب مفهوم آن ماهیيت که این وجود بر آن محل مي شود یکي اس

ه در صدد اب شخصي ک ن حبثاز این فصل، حبث بر روي وجود و بر روي حقیقت هسيت و واقعیيت که در خارج است متمرکز مي شود. در ای
 سيت است.هفهوم که عینیت خارجي را مورد مطالعه قرار مي دهیم. آنچه در خارج است مصداق مفهمیدن است کاري ندارمي بل

جود است و بس و ما فا مفهوم و ست صر احبث در این است که آاي اوال در خارج چیزي به عنوان هسيت وجود دارد اي اینکه هرچه ات به حال بوده 
قت و هسيت اي ز ذهن، حقیارج اخیت داشته ابشد. مجعي که ایده آلیست هستند قائلند وراء آن چیزي به هسيت در خارج وجود ندارد ات عین

 وجود ندارد. )هرچند اصل وجود هسيت را مهگان قبول دارند(
ه احتیاج به برهان ج هست اي نر خار به هر حال اصل وجود هسيت بدیهي است و احتیاج به برهان ندارد ويل اینکه آنچه من تصور مي کنم آاي د

 دارد.
نکته ي دیگر این است که هرچه در خارج وجود دارد یک موجود بیشرت نیست مثال اگر زید در خارج است یک وجود بیشرت ندارد و اگر یک 
دیگ سنگي در خارج است یک چیز است. هر موجودي که به آن بتوانیم اشاره کنیم یک موجود بیشرت نیست. ويل وقيت آن موجود را در ذهن 

یم ذهن، آن را به دو چیز حتلیل مي کند یکي هسيت آن است که آن موجود در آن هسيت، اب دیگر موجودات مشرتک است و دیگر وارد مي کن
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ماهیت آن است که مهان قالب خاص آن است. وقيت در خارج عینیت مي ايبد وجود و ماهیت او اب هم ادغام مي شود. مثال اگر گلي را تصور  
شکل گل بودن که ماهیت آن است یکي است و این گونه نیست که وجودش در جایي و ماهیتش در جاي دیگر کنیم، در خارج وجود آن و 

 ابشد. ويل وقيت وارد ذهن مي شود این دو از هم جدا مي شوند و مي گوییم: گل در خارج هست. بنا بر این بودن را بر گل که ماهیت است محل
 ا مي کنیم.مي کنیم و اب این کار ماهیت را از وجود جد

 ز ابتدا منتفي و انو احتمال اارد ددوقيت این دو مفهوم )گل و هست( را در ذهن تصور مي کنیم از حلاظ مفهومي، چهار تصور براي آهنا وجود 
 معقول است و در دو احتمال دیگر ابید حبث کرد:

ي و بدون گل در م به تنهایهودن آن بوجود در خارج ابشد و هر دو مفهوم مصداق خارجي داشته ابشند. یعين گل به تنهایي و بدون : اول اینکه
 خارج مصداق داشته ابشد.

سيت ندارد یعين چیزي که ه ارد وواضح است چنني چیزي در خارج وجود ندارد، اگر گل بدون هسيت در خارج ابشد معناي این است که هسيت ند
 .ابشد کل و قالب خاصي نداشته ابشد و وجود صرفنیست. مهچنني امکان ندارد چیزي در خارج ابشد ويل ماهیت و ش

ه و شد )ماهیيت جداگانج دو چیز ابر خار دبه عبارت دیگر اگر قرار بود این دو در خارج اب هم ادغام نشوند الزمه اش این بود که هر چیزي ابید 
 وجودي جداگانه(

 ارد.دکه ایده آلیست به آن اعتقاد هیچ یک از آن دو در خارج مصداق ندارد. این مهان چیزي است  : دوم اینکه
 بداهت حکم مي کند که این عقیده ابطل است.

ن هسيت ارد که مهاصداق دمفهوم )هست( مصداق واقعي داشته ابشد یعين گلي که در خارج است مفهوم هستِّ آن در خارج م: سوم اینکه
ندارد.  صداق واقعيیگر مدهیت و شکل خاص آن هسيت است خارجي و گلي است که در شاخه است و آن را مي بوییم. ويل مفهوم گل که ما

  این مفهوم که انمش ماهیت است به وجود آن هسيت موجود است.
هسيت،  هکاب این فرق   هست. به عبارت دیگر، هسيت مهان طور که مصداق براي مفهوم خودش است اب مهان وجود و هسيت اش مصداق گل نیز

و صرفا  قق مي شودجود حميل ماهیت و شکل خاص آن به گونه اي است که اصالت ندارد و در ضمن و ابالصالة مصداق مفهوم هسيت است و 
ر خارج مي ايبد یک دن چیزي را يت ذهوقيت وارد ذهن مي شود به تصور ذهين، اعتبار پیدا مي کند. بنا بر این ماهیت به این معنا است که وق

 .مناید آن هسيت، حکایت کند و آن را از سایر هسيت ها متمایزاعتباري براي آن در نظر مي گريد ات بتواند از 
 سطو هستند.ار ار قائلني به این قول کساين هستند که به اصالت الوجود اعتقاد دارند. قائلني به این قول مشائي و طرفد

قعیت دارد و ارج گل، واخ در یعين این قول کامال عکس قول قبلي است و آن اینکه آين که در خارج اصالت دارد ماهیت است: چهارم اینکه
 هسيت چیزي است که ذهن، آن را اعتبار مي کند و در خارج به شکل مستقل وجود ندارد.

  یعين مفهوم هسيت مصداق عیين و واقعي ندارد و امري است که ذهن آن را اعتبار کرده است.
ین مکتب از ستند. البته اساس ایخ اشراق هشوان اشراقیون و کساين هستند که پري  قائلني به این قول قائل به اصالة املاهیة و اعتباریة الوجود هستند.

 افالطون گرفته شده است.
 ون نتوانستند آن راچیدا شد که پیشان قائل به اصالة املاهیة هستند بر اساس فطرت، به سراغ این قول نرفتند بلکه شبهه اي براي ا کساين که

 دند که اگر خبواهندند. بعد دیي کردمد. آهنا دیدند که اگر بگویند وجود، اصیل است به دو اشکال بر خورد جواب دهند به سراغ این قول رفتن
 وجود را انکار کنند مني توانند چاره اي ندیدند مگر اینکه وجود را اعتباري و ذهين بدانند.

 :اما ادله ي قائلني به اصالة الوجود
د و کساين که اصالت املاهوي هستند یک مسأله را قبول دارند و آن این است که: املاهیة من حیث کساين که اصالت الوجودي هستن:  دلیل اول

هي لیست ايل هي. یعين ماهیت يف حد نفسه و اب قطع نظر از وجود، و اب قطع نظر از اینکه علتش وجود دارد و اب قطع نظر از هر چیزي در 
نه معدوم و نسبت آن به وجود و عدم یکي است. مثال ماهیت انسان که عبارت است خارج، چیزي جز خودش نیست یعين نه موجود است و 
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ار از جسم، حساس متحرک ابالرادة انطق هم مي تواند اب وجود سازگار ابشد که مي توانیم بگوییم: االنسان موجود و هم مي تواند اب عدم سازگ
 االنسان معدوم. ابشد و آن اینکه زماين که هیچ انساين در هسيت نیست بگوییم:

ه در خارج شود به این معنا ک واهد اصیلهیت خبمتام ماهیت ها از این قابلیت برخورداند. حال که مهه، این نکته را قبول دارند مي پرسیم اگر این ما
دلیل موجود مي  مهني و به ي شودمخبواهد عینیت داشته ابشد این کار چگونه امکان پذیر است؟ اگر به سبب آن ابشد که هسيت برایش اجياد 

  د.ي ايبشود معناي آن این است که هسيت و وجود است که اصالت دارد که وقيت مي آید، ماهیت در قبال آن هسيت م
ه وجود و عدم بت که نسبت ماهی اما اگر بگویید ماهیت بدون اینکه وجود برایش حمقق شود اصالت پیدا مي کند معنایش این است که حقیقت

ه مي شود که حمال قالب انمیده، اننقلب شود و يب جهت تغیري کند و وجود براي او اصیل شود و موجود شود. این حالت در فلسفیکسان بود، م
 است.

هکذا مني گوییم   ویل مي شود اص  دو گفته است ما مني گوییم ماهیت که اصیل است به وسیله ي وجو  اصالت املاهوي از این اشکال جواب داده
مي    الت پیدابه علت اص رتباطالب، اصیل مي شود. بلکه مي گوییم: ماهیيت که نسبت آن به وجود و عدم مساوي است، اب اکه از ابب انق

ايبد و منشأ آاثر  ج عینیت مير خار دکند. یعين در ابتدا اصیل نیست و عینیت ندارد ويل وقيت اب علت که خداوند متعال است اصیل مي شود و 
 ود.شهیت خود به خود اصیل مني شود بلکه به سبب ارتباط اب خداوند است که اصیل مي مي شود. بنا بر این ما
م، آاي حال این لت مي پرسیعط اب ماهیت پیش از ارتباط به علت، نسبت به وجود و عدم مساوي بود. حال بعد از ارتبا جواب آن این است که

ون موجود شده ست ويل اکنوده است و متفاوت شده است و در سابق موجود نبماهیت فرق کرده است اي نه؟ اگر بگویید: حالش تغیري کرده ا
ان نسبتش ست که مهچنااین  است مي گوییم: پس وجود، اصیل است که موجب شده است ماهیت، موجود شود. اگر تغیري نکرده ابشد معنایش

ابشد و  عدم یکسان جود واست که هم نسبتش به و  به وجود و عدم یکي است حال اگر اصیل شود معنایش هم انقالب است و معنایش این
 هم نباشد.

  الفصل الرابع يف أصالة الوجود واعتباریة املاهیة
ودن است. ويل نشأ آاثر بمعناي میکي شک ندارمي که آاثري که براي گل قائل هستیم براي هسيت گل است نه براي مفهوم گل. اصیل بودن به 

ارج است حکایت  خیزي که در چند از آن را اعتبار کرده است ات چیسيت آن را به دیگران نشان دهد و بتواماهیت اعتباري و ذهين است و ذهن 
 کند.

  إان ال نراتب يف أن هناك أمورا واقعیة ذات آاثر واقعیة ، لیست بوهم الواهم
یال هم و پندار افراد خن امور، تو . ایي هم دارندشک ندارمي )بر خالف ایده آلیست ها( که در عامل خارج اموري واقعي وجود دارد که آاثر واقع

 ابف نیست.
ا ، ومها وما وإن احتدا مصداقني ، كل منهما غري اآلخر مفهمفهومني اثن -احد يف اخلارج و يف عني أنه  -مث ننتزع من كل من هذه األمور املشهودة لنا 

 سان وأنه موجود .الوجود واملاهیة ، كاإلنسان الذي يف اخلارج ، املنتزع عنه أنه ان
د در ذهن داراي ان یک موجو يل مهسپس از هر یک از اموري که مشاهده مي کنیم در عني اینکه در خارج هر کدام، یک موجود بیشرت نیستند و 

 دو مفهوم است. دو مفهومي که اب هم متفاوت هستند ويل در خارج یک مصداق بیشرت وجود ندارد.
  ة .الة املاهیل أبصما ، فذهب املشاؤون إىل أصالة الوجود ، ونسب إىل اإلشراقیني القو وقد اختلف احلكماء يف األصیل منه

در ذهن   نیست ويلبیشرت حکماء اختالف دارند که بني وجود و ماهیت کدام یک اصیل است. یعين مصداق خارج که در آن شک نیست یکي
یت مي مصداق ماه ست ايادو مفهوم ذهين است: آاي مصداق وجود  دو ات است حال آين که در خارج است مصداق حقیقي کدام یک از آن

 ابشد.
  مشائیون قائل شدند که وجود است که در خارج اصالت دارد و هسيت گل است که منشأ آاثر است.
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قدم بزند. شاید  و دنکدر ابغ مشي   )وجه تسمیه ي مشائیون این است که گفته اند اینها طرفدار ارسطو بودند و او عادت داشت هنگام تدریس،
 .(وم پي به جمهول بردید از معلیند ابهم وجهش این بود که اینها اب اپي عقل و استدالل مشي مي کنند زیرا روش اینها استداليل است و مي گو 

لکه ماهیت گل به بو دارد یست کنبه اشراقیون نسبت داده شده است که آهنا قائلند ماهیت است که در خارج اصیل مي ابشد. یعين هسيت گل 
  است که بو دارد.

 م به قلوب انسان هاعرفت و علو منوار وجه تسمیه ي اشراقیون این است که آهنا قائل به هتذیب ابطن هستند و مي گویند: خداوند از افاضه ي ا
 ساس، این مقدمات ازاوند بر این شامل خبل ندارد و از اجنام این کار عاجز هم نیست. او جهل هم ندارد و مي داند این انسان ها مي توانند ع

ر بگذارد انوار مذکو  وپیدا کند  ابلیتقنظر او که فاعل است اتم است و فاعلیت او اتم مي ابشد. سپس انسان ابید ابطن خود را اپکیزه کند ات 
و عقالين  ید به شیوه ي مستدلدیگران اب ل بهابر ابطن اتبش شود. البته این انوار اگر هم افاضه شود قابل انتقال بر دیگران نیست زیرا هنگام انتق

ا حضرت حّجت شنیده ر ه این حکم د بلکبیان شود. این مانند امجاعي است که بعضي در فقه ادعا مي کنند و حال آنکه اقوال علماء را ندیده ان
  ت.اند بعد براي اینکه آن را به صورت دلیلي متقن بیان کنند ادعا مي کنند که این قول امجاعي اس

 یعين اگر تقوا پیشه شود خداوند علم را افاضه کند. [1]اتَـُّقوا اَّللََّ َو یـَُعلُِّّمُكُم اَّللَّ  آنچه اشراقیون مي گویند مهان چیزي است که خداوند مي فرماید:
  لضرورة .الف اخهما معا ، فلم یذهب إلیه أحد منهم ، الستلزام ذلك كون كل شئ شیئني اثنني ، وهو وأما القول أبصالت

ول مستلزم است قزیرا این  ه استاما قول به اینکه وجود و ماهیت هر دو در خارج اصیل هستند قول است که احدي به آن اعتقاد پیدا نکرد
و گل  ي هست ابشددیگر  گل در خارج دو چیز ابشد که یکي گل ابشد و هست نباشد و  بگوییم: هر چیزي در خارج دو چیز ابشد. یعين

 نباشد و این بر خالف ضرورت است.
عدم ، فلو سبة إىل الوجود والتساویة الني ، مهواحلق ما ذهب إلیه املشاؤون ، من أصالة الوجود . والربهان علیه : أن املاهیة من حیث هي لیست إال 

ة ، ، وهو حمال ابلضرور  ود ، كان ذلك منها إنقالاببواسطة الوج -لیها اآلاثر عحبیث ترتتب  -ن حد االستواء إىل مستوى الوجود مل یكن خروجها م
 فالوجود هو املخرج هلا عن حد االستواء ، فهو األصیل .

 ارد.عي دصداق واقحق مهان است که مشاوون به آن اعتقاد دارند و آن اینکه اصالت اب وجود است و وجود در خارج م
ود شده ر خارج موجداهیت دلیل اول این است که ماهیت يف حد نفسه فقط خودش است و نسبت آن به وجود و عدم یکسان است. حال که م

 ت مساوي اب وجودیيت که نسبا ماهاست اي خود به خود است اي به وسیله ي وجود. اگر خود به خود ابشد انقالب است که حمال مي ابشد )زیر 
 د.و عدم داشت حاال ضروري الوجود شده است( و اگر به سبب وجود ابشد معنایش این است که وجود اصالت دار 

 ندفعمآلاثر " ، الیها عوما قیل : " إن املاهیة بنسبة مكتسبة من اجلاعل خترج من حد االستواء إىل مرحلة األصالة ، فترتتب 
ي کند از مز علت کسب اي که الت تساوي نسبت به وجود و عدم دارد ويل به سبب رابطه اشراقیون گفته اند که ماهیت هرچند يف نفسه حا

 ستاحالت استواء خارج شده و وجود براي آن اصیل مي شود. بنا بر این منشأ آاثر مي شود. این جواب مردود 
  إىل اجلاعل ،أبهنا إن تفاوتت حاهلا بعد االنتساب ، فما به التفاوت هو الوجود األصیل وإن مسي نسبة 

ین به سبب آن است  اکرده است   ر فرقاین جواب مردود است زیرا مي پرسیم آاي حالت ماهیت بعد از انتساب به علت تغیري کرده است اي نه. اگ
است که  ، موجب شدهوجود که وجود اصیل است و به ماهیت هسيت داده است. هرچند این وجود را علت به آن داده است ويل به هر حال

 کل کلي مي گوییم کهشدیگر. به   چیزايماهیت، موجود شود. ما در فلسفه اب الفاظ کاري ندارمي و کاري ندارمي که این وجود را علت داده است 
 این وجود به هر شکلي که به ماهیت داده شده است موجب مي شود که اصالت از جانب وجود ابشد.

ه امکان دارد  ت حال چگونده اساست که ماهیت قبل از وجود معدوم است و هنوز موجود نش )اشکال دیگري که عالمه بیان نفرموده است این
 ست وجود مي دهد.(اعتبار حمض که ا  که چیز معدوم اب وجود ارتباط برقرار کند. این معنایش این است که وجود، اصالت دارد و بعد به ماهیت

 -كما تقدم   -علیها اآلاثر ، كان من االنقالب وإن مل تتفاوت ومع ذلك محل علیها أهنا موجودة وترتبت 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/004/#_ftn1
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الب است که حمال ه ي آن انقالزم شق دیگر این است که حالت ماهیت بعد از انتساب اب علت تغیري نکند و اب این حال موجود و اصیل شود و
 مي ابشد.
ماهیت  یک ماهیت، ه است وماهیت انسان شددر ماهیات يف حد ذاته اختالف وجود دارد و به این دلیل است که یک ماهیت، : دلیل دوم

رس در جنس فانسان اب  وق کهففرس شده است. این ماهیات گاه در بعضي از ذات اب هم خمتلفند و یک سري اشرتاکايت دارند مانند مثال 
است و دیگري  اراي افرادت و دمشرتک است و در فصل متفاوت و گاه در متام ذات اب هم اختالف دارند مانند جسم و رنگ که یکي جوهر اس

 عرض که بر جوهر عارض مي شود.
 مي  م: االنسان کاتب. ايکه مي گویید ایناین ماهیايت که اب هم اختالف دارند در عني حال بر هم محل مي شوند )ال اقل در بعضي از موارد( مانن

یگر دودن ماهیت اتب بکل انسان یک ماهیت و  گوییم: زید کاتب. زید مهان انساين است که یک سري مشخصات خاص دارد. در این مثا
 ز ماهیت زید است.ااهیيت غري یک م است که این دو بر هم محل شده اند. هکذا در زید قائم که قیام حاليت است که بر انسان عرضه مي شود و

گونه شده چتلف هستند م خمهاب  این ماهیت هاي خمتلف وقيت بر هم محل مي شوند عالمت آن است که این دو یکي هستند. حال ماهیات که
  است که در خارج یکي شده اند.

اهیت وند. اگر مشب مي قائل به اصالت الوجود مي گوید که چون مصداق خارجي این دو ماهیت یکي است بدین سبب این دو یکي حمسو 
یز مستقل است و خارج دو چ ه درکاین معنا   اصیل بود مي ابیست این دو در خارج دو ات ابشند زیرا ماهیت زید و قیام هر دو اصیل است به

کایت مي کنند در حجود خارجي یک و  هرگز مني شود که هر دو یکي ابشند. ويل بنا بر اصالت الوجود، مهه ي این مفاهیم چون از مراتب خمتلف
 کند.  ن حکایت ميآاالت و حخارج یکي بیشرت نیست. مفهوم انسان از بعد جوهري و حقیقت وجود حکایت مي کند و قیام از بعد عرضي 

 بنا بر این مشکل هنگامي حل مي شود که قائل به اصالت الوجود شومي نه اصالت املاهیه.
  برهان آخر : املاهیات مثار الكثرة واالختالف ابلذات ،

کي فرس و اال ان شود و یي انسماهیات مثار کثرت و اختالف هستند و کثرت از ماهیات بر مي خیزد و ماهیات هستند که موجب مي شوند یک
 هسيت در مهه مشرتک است. و ذاات کثرت و اختالف مال ماهیات است.

ضي خبالفه والضرورة تق -جود اد يف الو حتالذي هو اال -فلو مل یكن الوجود أصیال مل تتحقق وحدة حقیقیة وال احتاد بني ماهیتني ، فلم یتحقق احلمل 
 واملاهیة موجودة به .، فالوجود هو األصیل املوجود ابلذات ، 

 در عامل اعتبار مي ند. )هرچندتلف اپس اگر وجود اصیل نباشد، وحدت حقیقي و احتاد بني دو ماهیت حمقق خنواهد شد زیرا ماهیات، کثري و خم
 توان فرض کرد که اشیاء کثري اب هم متحد هستند(

ت آن است که این شوند عالم ل ميمحنسان قائم. وقيت این دو بر هم بر این اساس دیگر مني شود یک ماهیت را بر دیگري محل کرد و گفت: اال
نیم در شاهده مي کمست و ادو در خارج احتاد وجودي دارند. اگر ماهیت اصیل بود این محل صحیح نبود و حال آن ضرورت بر خالف آن 

 .ي شودقبال آن موجود م خارج این محل ها صحیح مي ابشد. بنا بر این وجود اصیل ابلذات و است و ماهیت هم در
ا ر ین صورت هر ماهیيت وییم: در امي گ اضافه مي کنیم که اگر کسي بگوید حيت اگر وجود اصیل نباشد ابز هم مي توان ماهیات را بر هم محل کرد

و ات ابشد یز دد دو چ وجو مي ابیست مي شد به دیگري محل کرد و مي ابیست االنسان حجر هم صحیح ابشد. این نشان مي دهد وقيت وقيت
ر چه هست هین است که االمت عمانند انسان و حجر این دو بر هم محل نیم شود و اگر یکي ابشد محل مي شوند مانن انسان و قیام. این 

 دائر مدار وجود مي گردد.
 ان شاء هللا در جلسه ي بعد به دو دلیل دیگر مبين بر اصالت الوجود مي پردازمي.

  
  
 .282، آیه2بقره/سوره [1]

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/004/#_ftnref1
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 5جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 اصالت الوجود و وجود حقیقت واحده براي وجود: موضوع
فهوم یز که عبارتند از مهن به دو چدر ذ فتیم: یقني دارمي در خارج یک سري موجودات و اموري واقعي وجود دارد هم چنني ما این امور واقعي راگ

 هسيت و مفهومي که حاکي از چیسیيت از خارج است که به آن ماهیت مي گویند تقسیم مي کنیم.
آن است و  لذات مصداقست اب، در خارج عیين است به گونه اي که آين که در خارج اسپس سخن در این بود که کدام یک از این دو هسيت

دو چیز  یکي از آن وط بهابلعرض مصداق دیگري است. وقيت در خارج یک چیز بیشرت نیست چاره اي نیست جز اینکه بگوییم حقیقت مرب
 است. آاي اصالت اب وجود است و ماهیت اعتباري، اي ابلعکس.

جود حکایت کند. و اند از آن  بتو بود که حق این است که وجود اصیل است و ماهیت امري است که ذهن آن را اعتبار کرده است ات عالمه قائل
 سپس چهار دلیل بر آن اقامه فرمودند که به دلیل سوم رسیده امي.

گر دقت کنیم مي آید. ا  ر ذهندچیزي است که ایشان در این دلیل مي فرماید: ماهیت، مهان گونه که در حبث وجود ذهين خواهیم گفت مهان 
ن وجود مادي نسان و مهااارجي خبراي ما بدیهي است که آنچه در ذهن مي آید وجودات خارجي نیستند. ذهن این گنجایش را ندارد که وجود 

شنومي  انسان خارجي را مي  وقيت انمیعين ترا اب آن حجم و اندازه به ذهن وارد کند. بنا بر این علم به انسان به معناي علم به ماهیت انسان اس
اهیت شيء است مهن مي آید ذه در مي پرسیم: هذا االنسان ماهو؟ سپس وقيت توضیح داده مي شود به آن علم پیدا مي کنیم. بنا بر این آنچ

 یعين چیسيت شيء است که از آن موجود خارجي حکایت مي کند.
هن مي آید و ما به ين که به ذانسا نند، قدرت، حرکت، رشد، حجم و وزن و آاثر بسیار دیگر ويلانسان موجود در خارج یک سري آاثري دارد ما

  ارد.ارجي را ندخشيء  آن علم دارمي هیچ یک از این آاثر را ندارد. وجود ذهين در عني اینکه چیسيت آن شيء است ويل آاثر آن
ابشد  حال اگر بنا را ندارد. آاثر رد ويل وقيت به ذهن مي آید هیچ یک از آنخالصه اینکه وقيت ماهیت اب وجود خارجي هست یک سري آاثر دا

 د اب مهان آاثرش بهذهن مي آی یت بهماهیت، اصیل ابشد و آاثر، مربوط به ماهیت ابشد و این ماهیت ابشد که عینیت دارد ابید وقيت این ماه
 نیست بلکه مربوط به وجود است. ذهن آید. ابلبداهة چنني نیست از این رو اصالت مربوط به ماهیت

اثر یها شئ من تلك اآللع ، فال یرتتب -كما سیأيت   -برهان آخر : املاهیة توجد بوجود خارجي ، فترتتب علیها آاثرها ، وتوجد بعینها بوجود ذهين 
  طل ، فاملقدم مثله .بینهما ، والتايل اب یكن فرق مل -هي حمفوظة يف الوجودین و  -، فلو مل یكن الوجود هو األصیل ، وكانت األصالة للماهیة 

اثر درخت آرخت خارجي ثال دماهیت به وجود خارجي موجود مي شود مانند موجود شدن انسان خارجي و در این حال یک سري آاثر دارد. م
ه مي گوییم که قول ب ي شود. بعدم وجودمو زید خارجي آاثر زید و انسان را دارد. بعد مي بینیم مهني ماهیت بعینها به ذهن هم وارد مي شود و 

 د.شبح صحیح نیست یعين آنچه به ذهن مي آید یک امري مبهم است و هکذا قول به اینکه چیزي به ذهن مني آی
ز آن ماهیت ابشد الکه اصالت بباشد بعد مي بینیم ماهیيت که وارد ذهن مي شود هیچ یک از آن آاثر خارجي را ندارد. حال اگر موجود اصیل ن

د. فرق  فرقي ابشیت ذهينحال آنکه ماهیت هم در وجود خارجي است و هم در وجود ذهين، دیگر مني ابیست بني ماهیت خارجي و ماهو 
 ابلبداهة وجود دارد پس اینکه ماهیت اصیل ابشد هم ابید ابطل ابشد.

  مي گویند.()در قضاايي شرطیه مجله اي که کلمه ي لو بر سرش مي آید را مقدم و مجله ي شرط را اتيل
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 قیاس فوق از ابب قیاس استثنائي است یعين اتيل ابطل است پس مقدم هم ابطل مي ابشد.
  

 :دلیل چهارم بر اصالت داشنت وجود
 سبتش به صفات خمتلفه ماهیت، نکویند  متام کساين که ماهیت را قبول دارند چه قائلني به اصالت املاهیة و چه قائلني به اصالت الوجود مي گ

تولد ماين متأخر امروز مشد اي در ز ده ابشوي است. یعين ماهیت انسان مني گوید که انسان ابید مثال در زماين متقدم مثال ده سال قبل متولد مسا
هستند عالمت آن  ر دو انساننکه هشده ابشد ماهیت انسان صرفا به معناي حیوان انطق است و این هم مي سازد که مقدم ابشد و اي مؤخر. ای

انسان مي بود و  مني ابیست ر استکه در ماهیت انسان تقدم و أتخر وجود ندارد و اال اگر در آن تقدم وجود داشت، دیگر آين که متأخ  است
شد اي معلول و لت و پدر ابید عهکذا ابلعکس. مهچنني نسبت آن به علیت و معلولیت مساوي است مثال در ماهیت انسان خنوابیده است که اب

وییم. بنا بر این م انسان بگهرزند ر ماهیت انسان این نکته وجود داشت که ابید علت ابشد دیگر مني ابیست مي توانستیم به ففرزند. اگر د
 ماهیت نسبت به این شروط، ال به شرط است. مهچنني ماهیات نسبت به شدت و ضعف یکسان است.

د نه معلول و نه ه علت بودنخر، نأتچیزهایي بود که نه تقدم داشت و نه اگر بنا بود ماهیت اصیل ابشد مي ابیست چیزهایي که در خارج بود 
دیگر مني  وت داشتند. ه شدمهشدت داشتند و نه ضعف. اي اینکه اگر این امور است مهه مي ابیست تقدم داشتند و مهه علت بودند و اي 

  ابیست در آهنا تفاوت بود.
یست آن اال مي اب واهیت رند عالمت آن است که آين که اصیل است وجود است نه محال که مي بینیم در خارج، صفات خمتلفي وجود دا

مه ي آن باشد و الز هم ن وصفات خارجي به ماهیت مستند ابشد و الزمه اش این است که هم مي ابیست آن صفات به ماهیت مستند ابشد 
 تناقض است که حمال مي ابشد.

  
تلفة يف خمملوجودة يف اخلارج ن األمور ا، لك بتها إىل التقدم والتأخر ، والشدة والضعف ، والقوة والفعلبرهان آخر : املاهیة من حیث هي تستوي نس

مل یكن الوجود هو  لفعل ، فلوها ابهذه األوصاف ، فبعضها متقدم أو قوي ، كالعلة ، وبعضها خبالف ذلك ، كاملعلول ، وبعضها ابلقوة وبعض
 ستندا إلیها ، وهي متساویة النسبة إىل اجلمیع ، هذا خلفاألصیل ، كان اختالف هذه الصفات م

دم بود دیگر ر در آن تقت. اگماهیت در حد ذات خودش و بدون توجه به هسيت اب تقدم و أتخر، اب شدت و ضعف و اب قوه و فعل یکسان اس
 اب أتخر سازگار نبود زیرا این، به اجتماع متقابلني مي اجنامید که حمال است.

ست و در خارج ه ابلفعل اکرخيت  ایي که درخت ابلقوة هست و اآلن در خارج حتقق ندارد به آن درخت اطالق مي شود و هکذا به دمثال در ج
 وجود دارد. این نشان مي دهد که نسبت ماهیت به قوه و فعل یکسان است.

ثال علت مفاوت است. اف متضعف و سایر اوص این در حايل است که اموري که در خارج موجود هستند خمتلف هستند و نسبتشان به شدت و
درخت،  ولقوه است رخت ابدهم متقدم است و هم نسبت به معلول قوي است. بعضي مانند معلول متأخر و ضعیف هستند. اي اینکه هسته، 

فات یکسان است این اختال هباهیت ابلفعل. اگر وجود اصیل نباشد الزم مي آید که این اختالفات به ماهیت مستند ابشد و حال آنکه نسبت م
 و این خلف فرض است زیرا الزم مي آید که ماهیت در عني اینکه متساوي است، متساوي نباشد.

 وهناك حجج أخرى مذكورة يف املطوالت .
 البته مازاد بر این چهار دلیل، دلیل هاي دیگر هم هست که در کتب مفصل تر بیان شده است.

  
 :وجود و اصالت ماهیتاما دلیل قائلني به اعتباریت 

 ست.این دسته مي گویند که هسيت، مفهومي است اعتباري و آنچه واقعیت دارد و منشأ آاثر است مهان ماهیت ا
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 ر این خودش هم حمالبي شود بنا نجر ماین دسته مي گویند که هرچند ما هم متایل دارمي اصالت را به وجود بدهیم ويل چون این کار به حمال م
 است.
حايل است که  ود. این درشوجود ملک: اگر وجود اصالت داشته ابشد الزمه اش این است که وجود، حتقق عیين داشته ابشد و در خارج بیان ذ

ه به ذايت ند مضروب کت مانمني توان گفت: وجود، موجود است. زیرا موجود وصف است و داللت بر ذايت مي کند که به آن وصف متصف اس
ايت است  ذد که وجود مي کن است به اینکه کتک خورده است. حال اگر بگوییم: وجود، موجود است، موجود داللتاطالق مي شود که متصف 

زمه ي آن الشته ابشد. ود داکه متصف است به صفت موجود بودن. اگر وجود براي صفت وجود ابشد الزمه اش آن است که بگوییم وجود، وج
که معناي آن این   د سفید است: وجو جود و دیگري وجودي که آن وجود دارد. مانند اینکه بگوییماین است که دو وجود داشته ابشیم یکي خود و 

راغ مهان وجودي سد. حال به ا دار ر است که وجود، ذايت که سفیدي را دارد به مهني گونه، وجود، موجود است یعين وجود، چیزي است که وجود 
ا داشته ابشد. اگر دش وجودي ر و خو  ایي وجود دارد اي نه. قهرا ابید آن هم موجود ابشدمي رومي که صفت است و مي پرسیم: آاي خودش به تنه

 چنني ابشد ابز ابید موجود ابشد و هکذا و به تسلسل مي اجنامد. تسلسل حمال است.
ن و عاقبت خنواهد ای برت استد اع نشو این شبیه مهان است که در اول حاشیه وقيت مي گفتند که در روایت است که هر چیزي که اب بسم هللا شرو 

 شروع نشده اب بسم هللا ست کهااشکال پیش مي آمد که خود بسم هللا چیزي است که مي خواهیم آن را شروع کنیم و خودش هم جزء هر چیزي 
 است و این خودش به بسم هللا دیگري احتیاج دارد ات ابرت نشود و به تسلسل مي اجنامد.

ر چیزي از روغن ند: چريب هي گفتمهر چیز ابلعرضي ابید به یک چیز که ابلذات است ختم شود. مانند اینکه  که در عامل، جواب آن این است
 است ويل چريب روغن ابلذات است.

م: وجود موجود است يت مي گوییین وقبنا بر این هر چیزي که در عامل موجود است به سبب وجود است ويل هسيت براي وجود ذايت است. بنا بر ا
 کرده است.ا درايفت نر ي آن اي آن این نیست که وجود، ذايت است که وجود به آن رسیده است. وجود، هست است ذاات و از چیز دیگر معن

جود ، ه وجود ، ولوجوده و خلارج ، فلاا يف وللقائلني أبصالة املاهیة واعتباریة الوجود حجج مدخولة ، كقوهلم : لو كان الوجود أصیال كان موجود
 ، وهو حمال . فیتسلسل

ي چیزي است که ناع)مدخول به م کساين که قائلند ماهیت اصیل است و وجود اعتباري مي ابشد به ادله اي استناد کرده اند که ابطل است.
 (پوسیده است. يت ندارد وستقامظاهرش خوب است ويل ابطنش خراب و پوسیده است مانند درخيت که ظاهرا سراپ و سرسبز است ويل در ابطن ا
د زیرا موجود وجودي دار  خودش یکي از آن ادله این است که مي گویند: اگر واجب اصیل ابشد معنایش این است که در خارج موجود است پس
صف وجود قرار   بتواند و شد اتبودن معنایش این است که در خارج وجود داشته ابشد. بنا بر این وجودي که وصف است خودش ابید موجود اب

 به تسلسل مي اجنامد که حمال است. گريد. و هکذا
 وأجیب عنه : أبن الوجود موجود ، لكن بنفس ذاته ، ال بوجود آخر ، فال یذهب األمر إىل غري النهایة

ه وجود افاضه ود از آن بو وج جوابش این است که وجود، موجود است ويل ذاات و این گونه نیست که به سبب وجود دیگري موجود شده ابشد
  هي.ه غري متنابه رسد چزیرا مني شود که خود شيء را به شيء دهند. بنا بر این این استدالل به پله ي دوم مني رسد شده ابشد 

اهیه شده ه اصالت املائل بکه التقاطي است یعين در یک جا قائل به اصالت الوجود شده است و در موارد دیگري ق قول دیگري هم هست
  است.

موارد دیگري قائل  وجود و در اصالت توان قائل به هر دو شد به مهني دلیل قائل به قول فوق در مواردي قائل بهواضح است که در یک جا مني 
 به اصالت ماهیت شده است.

يت و این دسته در ابري تعايل قائل به اصالت الوجود شده اند و گفته اند خداوند ماهیت ندارد و در مورد او هرچه حتقق و عینیت دارد مهان هس
وجودش است ويل ما سواي او، در متامي ممکنات ماهیت اصیل است و هسيت براي آهنا اعتباري و ساخته پرداخته ي ذهن است. بنا بر این اگر 

عنا موجود را در هر دو به کار مي برمي به یک معنا نیست. اگر مي گوییم: هللا تعايل موجود، در اینجا موجود به معناي خودش است و به این م
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ت که خداوند چیزي هست که هسيت دارد ات دو ات شود بلکه معنایش این است که ذاات موجود است ويل در مورد ممکنات اگر مي گوییم: نیس
انسان موجود است موجود، وصف و اي اسم مفعول نیست بلکه مانند مهان است که در صرف خواندمي که گاه مشتق در مقام نسبت استعمال 

  مي شود.
اي نسبت این است  ر از راه هکي دیگیدر مقام نسبت، ايء مشدد به آخر اسم اضافه مي شود مانند اینکه مي گویند: زید هترايّن. : توضیح ذلک

ي انتساب مي آید رد به معنان مواکه مشتق را در مقام نسبت به کار مي برند. مشتق هر چند به معناي اتصاف مي آید نه انتساب ويل در ای
  معناي کسي است که اب شري رابطه و نسبت دارد نه اینکه خودش شري است.مانند البن که به 

ه زید منتسب به ت مي کند کدالل در ما حنن فیه هم وقيت در مورد ممکنات مي گوییم: زید موجود، موجود براي انتساب است نه اتصاف یعين
 ود دارد.تباط اب وجو ار  ه این معنا است که زید نسبتوجود است نه اینکه متصف به وجود است ات وجود، اصیل و عیين شود. بلکه ب

 مي شود. ابطل که وقيت اصالت املاهیة در یک مورد مانند وجود ابري تعايل ابطل شد در مهه ي موارد جواب آن این است
  

كنات ، لة املاهیة يف املماىل ( وأصاع) ت ویظهر مما تقدم : ضعف قول آخر يف املسألة منسوب إىل احملقق الدواين ، وهو أصالة الوجود يف الواجب
ر " مبعىن " الالبن " و " التام جود ، ك الو وعلیه فاطالق املوجود على الواجب مبعىن : أنه نفس الوجود ، وعلى املاهیات مبعىن : أهنا منتسبة إىل

 عرض .ابل اهیة موجودةاملنتسب إىل اللنب والتمر ، هذا . وأما على املذهب املختار فالوجود موجود بذاته ، وامل
 طراف کازرون است ميابدي هاي ااز آ این قول به مال جالل الدین دّواين منسوب است که ابتدا سين بود و بعد شیعه شد و منسوب به دّوان که

 ابشد.
جود در مورد و گوید: مي   ود کهمرحوم عالمه مي گوید که از حبث هاي قبل که اثبت کردمي اصالت اب وجود است ضعف قول ایشان ظاهر مي ش

 ک معنا نیست. اطالقي شود به یالق مخداوند اصالت دارد و در مورد ممکنات اعتباري است. بنا بر این موجود، که بر خداوند و بر ممکنات اط
 اي این است که آنعناهیات به مبر م موجود بر خداوند در هللا تعايل موجود، به معناي این است که خداوند ذات وجود است. ويل اطالق موجود

 ماهیت منتسب به وجود است نه متصف به وجود. یعين اینها اب هسيت رابطه دارند نه اینکه وجود دارند.
عناي این است که مر که به مو ات بعد اضافه مي کند که چطور مشتق در اینجا به معناي انتساب است؟ در جواب مي فرماید: مانند صفت البن

 اب دارد نه اینکه آن چیز متصف به شري بودن و اي متر بودن ابشد.چیزي اب لنب و متر انتس
ست ويل بعد از عدم یکي ا جود وو به هر حال این قول اشاره به قول کساين دارد که در سابق هم گفتیم که ماهیت قبل از وجود، نسبتش به 

 ارتباط اب علت و وقيت موجود مي شود ماهیت براي آن اصیل مي شود.
 است که وجود، ذايت و اصیل است و ماهیت در سایه ي او اجياد مي شود. جواب آن این

  
 ان للوجود حقیقة واحدة: فصل پنجم

 اهیت.مفصل سابق در مورد حقیقت وجود بود و اینکه آين که در خارج است آاي مصداق مفهوم وجود است اي مصداق 
قائق متباین حن هسيت ها اي ایه در خارج است ابلذات خود هسيت است، آاین فصل در مورد این است که وقيت گفتیم وجود اصیل است و آنچ

ت اي اینکه مهه یک ت دیگري اسحقیق اند یعين مانند نور و ظلمت هستند که اب هم تباین دارند و حقائق هر کدام کامال يب گانه و مباین اب
  تالف است.حقیقت بیشرت ندارد اب این فرق که این حقیقت مشّکک و داراي مراتب و اخ

مي )مانند مال سفه ي اسالا فالر در اینجا دو قول است بعضي از حکماء در سابق قائل بودند که وجود، حقیقت واحده است. بعد این نظریه 
يف است. غایة ما  مهان هسيت ند کهصدرا و دیگران( هم پذیرفتند. اگر آمسان موجود است و انسان هم موجود است مهه از یک چیز هبره مي بر 

  االمر این حقیقت واحده داراي تشکیک و اختالف است.
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. را هم روشن مي کند یزهاي دیگرچست و امثال نور چیزي است که در تعریف آن مي گوید: الظاهر بذاته املظهِّر لغريه. یعين چیزي که ذاات روشن 
 د.د ذاته اتریک مي ابشمثال اگر کتاب روشن است به سبب نوري است که بر آن اتبیده است و اال کتاب يف ح

ین گونه شن ابشد. اع رو مشحقیقت نور در مهه جا که نور است وجود دارد چه جایي که یک نورافکن قوي روشن ابشد و چه جایي که یک 
گري هم ر چیز دیازاد بر نو مت که نیست که قوت نور مقّوم حقیقت نور ابشد به گونه اي که نور ضعیف، نور نباشد. نور قوي، این گونه نیس

 داشته ابشد بلکه مهان نور که در آن است به شکل قوي تري وجود دارد.
 ورکیب شود زیرا نور د اب نور تتوان هکذا نور ضعیف این گونه نیست که سهمي از ظلمت داشته ابشد زیرا ظلمت به معناي عدم النور است و مني

 ظلم متقابلني هستند و اب هم قابل ترکیب نیستند.
 هر دو در حال حرکت ا رها کنیمر چوب  روشن تر، مي توان به حرکت مثال زد. اگر از ارتفاع ابال یک تکه گلوله ي سريب و یک تکه از مثال نور

ه سریع تر به زمني ک  گلوله ي سريب  هستند و به تدریج و در زمان به زمني مي رسند. این در حايل است که یکي خیلي زودتر به زمني مي رسد.
ونه نیست که گي رسد این  مني مکت دارد نه اینکه عالوه بر حرکت چیز دیگري هم داشته ابشد و هکذا آين که کند تر به ز مي رسد فقط حر 

 عالوه بر حرکت، سهمي از سکون داشته ابشد.
 د.و ضعف دار  ط شدتقائلني به وجود حقیقت واحده در وجود مهني گونه مي گویند یعين هر چه هست یک حقیقت بیشرت نیست و فق

دة مشككة ، وهو حقیقة واح لوجوداالفصل اخلامس يف أن الوجود حقیقة واحدة مشككة اختلف القائلون أبصالة الوجود ، فذهب بعضهم إىل أن 
ه ذاتالذي هو ظاهر ب يكالنور احلس  یات ،املنسوب إىل الفهلویني من حكماء الفرس ، فالوجود عندهم ، لكونه ظاهرا بذاته مظهرا لغريه من املاه

 مظهر لغريه من األجسام الكثیفة لألبصار .
تفاوت مرد خمتلف، ر موافصل پنجم در مورد این است که وجود یک حقیقت واحده بیشرت ندارد و این حقیقت واحده مشکک است یعين د

شود و اگر  مشرتک مي ده ابشاست. )وجه تسمیه ي مشکک این است که انسان را به شک مي اندازد از این جهت که لفظ اگر دو معنا داشت
تفاوت است و این مرد خمتلف، ر موایک معنا داشته ابشد به آن کلي مي گویند و کلي مشکک آن است که یک معنا بیشرت ندارد ويل این معنا د
 انسان را به شک مي اندازد که شاید این موارد متفاوت موجب شود که معنا نیست متفاوت و خمتلف ابشد.(

ت. این قول به ن خمتلف اسدیق آلوجود اختالف کرده اند و بعضي قائل شده اند که وجود، حقیقت واحده اي است که مصاقائلني به اصالت ا
 هپلویني که از حکماء فارس و ایران هستند منسوب است.

است به سبب  وه کردهجل ارد ووجود در نظر ایشان از این جهت که ذاات ظاهر است و خود به خود ظهور دارد )زیرا هر چیزي که حقیقت د
به خود ظاهر  شد که خودمي اب وجود است.( و مظهر و ظاهر کننده غري خود است زیرا ماهیات را هسيت و متجلي مي سازد، مانند نور حسي

ا  د در هو ازهاي موجو گانند  است و موجب ظاهر شدن اجسامي را مي دهد که کثیف است یعين انباشته شده ابشند. بر خالف اجسام کثیف م
 که لطیف است.

تالفها ، ظلة على كثرهتا واخألشعة واألاراتب فكما أن النور احلسي نوع واحد ، حقیقته أنه ظاهر بذاته مظهر لغريه ، وهذا املعىن متحقق يف مجیع م
دة ور الشدید ، فلیست شالنك فیها یشار  فالنور الشدید شدید يف نوریته اليت یشارك فیها النور الضعیف ، والنور الضعیف ضعیف يف نوریته اليت

من  یته ، وال أنه مركبدحا يف نور یف قاالشدید منه جزءا مقوما للنوریة حىت خيرج الضعیف منه ، وال عرضا خارجا عن احلقیقة ، ولیس ضعف الضع
 النور والظلمة لكوهنا أمرا عدمیا ، بل شدة الشدید يف أصل النوریة ، وكذا ضعف الضعیف ،

ي شود این یاء دیگر مور اشي یک نوع بیشرت ندارد و حقیقتش صرفا این است که خود به خود ظاهر است و موجب ظهمهان طور که نور حس
ال خبش هایي هم . اب این حي شودحقیقت در متامي شعاع هاي نور وجود دارد. )مراد از شعاع چیزي است که مستقیما از منبع نور درايفت م

نعکاسات نور ب است که این سبيل به سبب این نیست که در معرض مستقیم نور قرار دارد بلکه به اهستند مانند پشت شيء که روشن است و 
 (روشن است.  حالبه آجنا هم سرایت مي کند. به مهني دلیل جایي که سایه است هرچند در معرض مستقیم خورشید نیست در عني
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اساس شدت  ند. بر اینت دار ت و هر دو در اصل نوریت اب هم مشارکنور شدید، صرفا نورش شدید است و مهني نوریت در نور ضعیف هم اس
 در نور شدید مقّوم آن نیست ات موجب شود که دیگر به نور ضعیف، نور اطالق نشود.

ي تواند ت و ظلمت منمت اسمهچنني شدت در نور شدید عرضي نیست که خارج از حقیقت نور ابشد زیرا آنچه خارج از حقیقت نور است ظل
 ر ترکیب شود زیرا ظلمت امري است عدمي.اب نو 

  شدت نور ضعیف شدت در اصل نوریت است و ضعف نور ضعیف، نیز ضعف در اصل نوریت است.
  
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 7جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 تشکیک وجود و ختصص وجود: موضوع
م: خداوند متعال گر مي گوییکه ا   یت داشنت، در متام اشیاء یک چیز است به این معناسخن در این بود که آاي حقیقت هسيت و عینیت و واقع

ینکه متفاوت اجي است اي ق خار موجود است، اي اینکه آمسان موجود است، وجود در مهه ي اینها به یک واقعیت است که مهان عینیت و حتق
 فاوت است.یگر متددر آن یک حقیقت خاص دارد که اب مورد است یعين در یک مورد که مي گوییم: فالن چیز موجود است، وجود 

دو دلیل اقامه  مدعا ابید ي اینمرحوم عالمه قائل شدند که حقیقت وجود در مهه ي موارد یکسان است اب این حال مراتبش خمتلف است. برا
 ف است.شکک و خمتلراتب ممواحده داراي شود. یک دلیل مبين بر اینکه وجود، حقیقت واحده است و دیگري مبين بر اینکه این حقیقت 

ه مي کنیم و مي  طلب استفادان ممهوجود، حقیقت واحده است مي فرماید: سابقا گفتیم مفهوم وجود واحد است و اینک از  اما در مورد اینکه
ارج بیشرت مصداق در خ یککه گوییم: مصادیق آن مفهوم نیز واحد است. به این معنا که مهه ي موجودات یک حقیقت واحده دارند نه این

 نباشد.
واحد، مبا  زمه اش این است کهتزاع شود النه انسپس ایشان برهان اقامه کرده مي فرماید: اگر قرار ابشد مفهوم واحد، از حقائق متباینه مبا هي متبای

حد است معنایش این گر چیزي واا ند. نیست هو واحد کثري مبا هو کثري ابشد. از آجنایي که واحد اب کثري متفاوت است این دو اب هم قابل مجع
 است که کثري نیست و هکذا ابلعکس.

 یم. بنا بر این اگریزي وضع کنراي چبسخن در اینجا از انم گذاري نیست که بدون اینکه دقت کنیم معناي آن اسم حاکي از آن است نه انمي را 
رائه  ايل بر آن مني توان ند( استدالي گویند اینکه گاهي به فرد کچل، زلف علي مانم آنچه در خارج است را به شکل قراردادي هسيت بگذارمي، )مان

ارج است ين که در خآساس، اکرد. ويل گاه سخن از مفهوم و حکایت است یعين مي خواهیم عینیت و واقعیت چیزي را حبث کنیم. بر این 
 شکل حتقق داشنت ان، به مهنيم انسر ذهن دارمي عبارت است از مفهو عبارت است از مفهوم هسيت. مهان گونه که مفهومي که از انسان خارجي د

ست که وقيت آن اه گونه اي ت و بخارجي به معناي مفهوم هسيت است. این به آن معنا است که این مفهوم اب آين که در خارج است یکسان اس
 ست.مفهوم به ذهن مي آید مي گوییم به آن علم دارمي و این انم گذاري قراردادي نی

ت  بنا بر این اگر مفهوم واحد خبواهد از حقائل متباین که هیچ وجه اشرتاکي بینشان نیست حکایت کند ابید این مفهوم در عني اینکه واحد اس
یز کثري ابشد. این مفهوم اگر خبواهد از مصداق اول حکایت کند ابید مفهوم آن ابشد و اگر خبواهد از مصداق دوم حکایت کند ابید مفهوم آن ن
 ابشد. وقيت مصداق دوم اب مصداق اول متباین است مفهوم آن دو هم ابید اب هم متباین ابشد بنا بر این مفهوم از یک سو واحد است و آن به
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هم   و سبب ادله اي است که سابقا ارائه کردمي و هم متفاوت است زیرا اب مصادیق متباینه اي سر و کار دارد و این الزم مي آي که هم واحد ابشد
 کثري که حمال است و الزمه ي آن این است که هم واحد ابشد و هم نباشد که از ابب اجتماع متناقضني مي شود و حمال است.

مفهوم  لذوات ، والزمه كوناینة بتمام متبا واحلق أنه حقیقة واحدة مشككة ، أما كونه حقیقة واحدة ، فألنه لو مل یكن كذلك ، لكان حقائق خمتلفة
 صادیق متباینة مبا هي متباینة ، وهو حمال ،منتزعا من م -وهو مفهوم واحد كما تقدم  -الوجود 

 حق این است که وجود، حقیقت واحده است اوال و مشکک است اثنیا.
ه مهان گونه کین بود )م ذات متبا متااباما اینکه وجود حقیقت واحده است براي این است که اگر چنني نبود مي ابیست حقائق خمتلفه اي بود که 

 شد.و متباین ابهمبا  مشاء مي گوید( و الزمه ي آن این است که مفهوم وجود که یک مفهوم واحده است منتزع از مصادیق متباین
مبا هو كثري ،   ريا هو واحد من الكثمبزع الواحد و انتبیان االستحالة : أن املفهوم واملصداق واحد ذاات ، وإمنا الفارق كون الوجود ذهنیا أو خارجیا ، فل

 كان الواحد مبا هو واحد كثريا مبا هو كثري ، وهو حمال
صرفا یک اسم يب  وصداق ابشد از م اما بیان حمال بودن این است که مفهوم و مصداق ذاات یکي هستند و اال مفهوم مني توانست بیان و حاکي

ا بر این ي ابشد. بنمارجي خوم، ذهين است ويل وجود مصداق، مسمي مي شد. تنها فرقي که مفهوم اب مصداق دارد این است که وجود مفه
د مفهوم و مصداق واح مي. حال کهشده اوجود مفهوم آاثر ندارد ويل وجود مصداقي آاثر دارد ويل این به آن معنا نیست که ما خارج را متوجه ن

ضي از ذات هم حيت در بع ودارد  که هیچ جهت وحديت نذايت هستند، اگر واحد مبا هو واحد که هیچ جهت کثرت ندارد از کثري مبا هو کثري
شد کثري اب  کثري مبا هو  ا هو واحد،حد مبمشرتک نیستند )مانند انسان و فرس که در بعضي از ذات مشرتکند( انتزاع مي شد الزمه اش آن بود که وا

  ابشد و هم نباشد.اي هم کثري وباشد واحد ابشد و هم ن و این امري است حمال زیرا از ابب اجتماع متقابلني است و معناي آن این است که هم
  

د( در آن متباینه انتزاع شو  ز دو حقیقتاواهد اگر قرار بود مفهوم واحد از حقائق متباینه مبا هو متباینه انتزاع شود )ال اقل اگر خب: استدالل دوم
 چهار احتمال دارد:

 نطباق بر مصداق ابءیگر قابل افهوم دمگر آن را از خصوصیت مصداق الف انتزاع کنیم، این وقيت مفهوم وجود را انتزاع مي کنیم ا : احتمال اول
 نیست.

را لف نیست زیصداق اخصوصیت مصداق ابء را اخذ مي کنیم. واضح است در این حال مفهوم، دیگر قابل انطباق بر م: احتمال دوم
 خصوصیت آن را ندارد.

م ده است و هشعتبار او مصداق انتزاع کنیم یعين در آن مفهوم هم خصوصیت مصداق الف اگر آن را از خصوصیت هر د: احتمال سوم
یچ مصداقي هفهوم خصوصیت مصداق ابء. در این حالت در یک مفهوم، دو خصوصیت اخذ شده است. الزمه ي آن این است که این م

ر مصداق ل انطباق بن قابت اخذ شده است بنا بر اینداشته ابشد زیرا مصداق الف فقط یک خصوصیت داشت ويل در مفهوم ما دو خصوصی
 الف نیست و هکذا در مورد مصداق ابء.

ن مفهوم را و مصداق، آدک این اگر هم بگویید: خصوصیت مصداق الف و ابء هیچ کدام اعتبار نشده است بلکه از وجه مشرت : احتمال چهارم
در آهنا وجود  اک و جامعياشرت  صداق به متام ذات متباین هستند و هیچ وجهانتزاع مي کنیم این خلف است زیرا فرض این است که آن دو م

 ندارد.
حده است و ي حقیقت وادارا حال ابلبداهه مي دانیم چنني مفهومي وجود دارد پس وقيت هیچ یک از جهات فوق صحیح نشد پس مصداق وجود

 شود.به سبب مهان جهت وحدت است که مفهوم وجود از مهه ي آهنا انتزاع مي 
  

 وأیضا ، لو انتزع املفهوم الواحد مبا هو واحد من املصادیق الكثرية مبا هي كثرية.
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 حد مبا هو واحد یعينه مفهوم واکبود   بیان دیگر براي استحاله ي انتزاع مفهوم واحد از مصادیق متباین مبا هي متباین این است که اگر قرار
 مال است:ن چهار احتآد در یق کثري مبا هو کثري )که مشائیون مي گویند( انتزاع شو مفهومي که هیچ جهت کثريت در آن نیست از مصاد

  فإن اعترب يف صدقه خصوصیة هذا املصداق مل یصدق على ذلك املصداق
 واهد بود.دق خناي در صدق آن مفهوم، خصوصیت مصداق الف شرط مي شود. در این حال دیگر آن مفهوم بر مصداق ابء قابل ص

  فیه خصوصیة ذاك مل یصدق على هذا ،وإن اعترب 
 اگر در این مفهوم خصوصیت مصداق ابء اخذ شود دیگر آن مفهوم بر مصداق الف صادق خنواهد بود.

  وإن اعترب فیه اخلصوصیتان معا مل یصدق على شئ منهما ،
هوم در این ود زیرا مفشنطبق از مصادیق ماگر در آن مفهوم خصوصیات هر دو مصداق اخذ شده ابشد دیگر آن مفهوم مني تواند بر هیچ یک 

 حال چیزي است که در آن دو خصوصیت اخذ شده است ويل در مصداق آهنا فقط یک خصوصیت وجود دارد.
نتزع من امل ا هو واحد ، كالكليعا من الكثري مبا هو كثري ، بل مبمل یكن منتز  -القدر املشرتك بینهما  بل انتزع من -وإن مل یعترب شئ من اخلصوصیتني 

 اجلهة املشرتكة بني األفراد الصادق على اجلمیع ، هذا خلف
فهوم از کثري مر این حال دشود  و اگر در مفهوم، هیچ یک از خصوصیات ها اخذ نشود بلکه مفهوم از قدر مشرتک بني این دو مصداق انتزاع

  ند.(ي دار زیرا این کثريها جهت جامعمبا هو کثري انتزاع نشده است بلکه از کثري مبا هو واحد انتزاع شده است )
ودن است. در این و انسان ب بودن این مهانند کلي اي مانند انسان است که از جهت مشرتک بني افراد انتزاع شده است که مهان حیوان انطق

 مبا هو واحد هوم از کثريفل، محال خصوصیات خاص هر مصداق را کنار مي زنیم و به آنچه مهه در آن مشرتک هستند متسک کنیم. در این حا
 اخذ شده است و این خالف فرض است زیرا فرض این است که این وجودات هیچ جهت مشرتکي ندارند.

ال ل شود که مهه به حمد وجود قائر مور بنا بر این اگر کسي خبواهد قائل شود که وجودات، حقائق متباینه اند ابید یکي از احتماالت فوق را د
ت در نتیجه وجود، ف بداهت اسر خاله اینکه نباید بتوانیم مفهوم وجودي که صادق بر مهه است وجود داشته ابشد و این بمنجر مي شود. نتیج
 حقائق متباینه نیست.

  
 .اما دلیل بر اینکه وجود که حقیقت واحده است مشکک است

 دیگر آن را ندارد. رد که وجودري داوجودي کماالت و آاث این مهان چیزي است که مشاء در دلیل خود به آن اشاره کرده بود مشاء مي گفت: هر
اي واحده و هدات حقیقت ه وجو ما در آجنا گفتم که این دلیل اعم از مدعي است. به هر حال آن دلیل به نفع ما است و اثبات مي کند ک

 ارد مدعاي ما کامالتب خمتلف دمرا بت کنیم کهیکسان نیستند. به عبارت دیگر اثبت کردمي که وجودات داراي حقیقت واحده اند و اگر اآلن اث
 اثبت مي شود.

  
عف احدة ، كالشدة والضحلقیقة الو من ا وأما أن حقیقته مشككة ، فلما یظهر من الكماالت احلقیقیة املختلفة اليت هي صفات متفاضلة غري خارجة

  ، والتقدم والتأخر ، والقوة والفعل ، وغري ذلك ،
ي بر دیگري برتري اليت که یک. کمامشککه دارد به سبب ظهور کماالت حقیقیه ي خمتلفه اي است که این وجودات دارند اما اینکه وجود حقیقت

جود دیگري و ند صورت و ت ماندارد و این صفات خارج از حقیقت هسيت نیست زیرا غري از هسيت چیزي نیست. مانند اینکه وجودي شدید اس
لول مؤخر ر مانند معي دیگه ي صورت موجود است. اي مثال یک وجود مانند علت مقدم است و وجودضعیف است مانند ماده اي که در سای

 دارد. لقوةاباست و اي یک وجود مانند دانشمند، کمااليت را ابلفعل دارد و وجود دیگري مانند کودک، آن کماالت را 
 و التشكیكهذا هو ما به االشرتاك ، وابلعكس ،  فهي حقیقة واحدة متكثرة يف ذاهتا ، یرجع فیها كل ما به االمتیاز إىل
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واحده  جود، حقیقتیقت و اب توجه به هر دو دلیل )هم اینکه وجود، حقیقت واحده است و هم اینکه مشکک است.( اثبت مي شود که حق
مي شود خودش  متیاز حاصلان  آاباست که کثرت مال ذات خودش است نه اینکه از خارج به آن افاضه شده ابشد. به این معنا که هرچیزي که 

 دو هسيت هستند. ک است و هرشرتا هسيت است و این هسيت يف نفسه ما به االشرتاکا است. به عبارت دیگر ما به االمتیاز از جنس ما به اال
 شد.شته ابمعناي تشکیک چیزي غري از این نیست که یک حقیقت، واحد ابشد و در عني حال کثرت واقعي در آن وجود دا

  
 :لفصل السادس يف ختصص الوجودا

در مقابل ماهیت   بل نیسيت ور مقاداین حبث در مورد چیزهایي است که وجود به وسیله ي آهنا تعني پیدا مي کند. واضح است که حقیقت هسيت 
 که امري است اعتباري، حقیقيت است واقعي، عیين و متعني.
ت و هسيت قائم ابلذا تعني دارد ه خودشبمقابل عامل نیسيت )هرچند نیسيت عامَل ندارد( این تعني به خود ذاتش است و کل هسيت و عامل هسيت در 

 رون خودش ابشد بلکهدتواند در  ت منياست. به عبارت دیگر وقيت کل هسيت را در نظر مي گريمي، دیگر مني تواند علت داشته ابشد زیرا این عل
  رد.جود داو هسيت دیگر چیزي ندارمي و خارج از آن فقط نیسيت ابید خارج ابشد و فرض این است که ما خارج از جهان 

ي ود ابري تعايل پي مکند به وج  توجه این یکي از مقدمايت است که در برهان صدیقني از آن استفاده مي شود و مي گویند هر کس به عامَل هسيت
ال ات واجب نیستند و اه ي موجودمهت که مي کند )زیرا بدیهي اس برد. بنا بر این اي مهه ابید واجب ابشند که برهان توحید و بداهت آن را نفي

 هر کسي مي ابیست از اول مي بود( از این رو ال اقل یک واجب ابید در آن ابشد.
ا دارد. وجود خاص خود ر  تعني ، تعني مراتيب است که در درون این هسيت است. یعين هر مرتبه اي از مراتب هسيت خودش یکتعني قسم دوم

 ، وجود ملک و وجود انسان هر کدام یک وجود متعني است.عقل
جود ارج از هسيت چیزي و خاند زیرا  گرفتهنتعني هر مرتبه ابز به هسيت مهان مرتبه بر مي گردد. بنا بر این این مراتب هم تعني خود را از خارج 

 ندارد.
ه و دیگري ستاره س و یکي ماکي فر یان هسيت ها یکي انسان است یاز تعني نیز وجود دارد که تعني به ماهیات است یعين اگر در م قسم سومي

 تباین هستند و کثرتات اب هم مابلذ به سبب آن است که از هر کدام از آهنا یک ماهیيت انتزاع مي شود که غري از ماهیت دیگري است. ماهیات
ز آهنا است  اعني هر یک از ت ي متفاوت ابشد خود حاکيذاات مال ماهیات است. این کثرت که موجب مي شود چیسيت هر چیز اب چیسيت دیگر 

 که موجب شده است یکي وجود متعني انساين شود و دیگري وجود متعني فرسي.
تعني  د و هسيت مهواره ابداشته ابش تعني این تعني هاي سه گانه مانعة اجلمع نیست بلکه مانعة اخللو است یعين هر هسيت که در نظر بگريمي ابید

رد هیچ یک از آن امکان ندا . ويلت. این تعني به یکي از سه راه فوق حاصل مي شود و اي از دو راه از این سه راه حاصل مي شودمساوي اس
 سه راه موجود نباشد.

 .الفصل السادس يف ما یتخصص به الوجود ختصص الوجود بوجوه ثالثة
ه بصیص. ختصص نه خت وجود بر سه وجه است )ابید ختصص گفتاین فصل در مورد چیزي است که وجود به آن ختصص مي ايبد. و ختصص 

 معناي تعني و خاص شدن است.(
 أحدها : ختصص حقیقته الواحدة األصیلة بنفس ذاهتا القائمة بذاهتا .

خودش  م بهد ذاتش قائه وجو کاولني وجه ختصص حقیقت واحد و اصیل وجود است مهان حقیقيت که در مقابل ماهیت است که به این معناست  
خذ نکرده یز دیگري اچا از مي ابشد. این حقیقت واحده به معناي کل جهان هسيت است؛ کل آنچه داراي مراتب و تشکیکات است. تعني ر 

یرا غري از ز خودش است  يحیه اناست و به این گونه نیست که خودش امري مبهم ابشد و تعني را از جاي دیگري گرفته ابشد. این ختصص از 
  نیست ات هسيت به آن قائم ابشد.هسيت چیزي 

 واثنیها : ختصصها خبصوصیات مراتبها ، غري اخلارجة عن املراتب .
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ي است رتبه ي اعلدر م وجه دوم ختصص حقیقت واحده به خصوصیات مراتب آن حقیقت واحده است. یعين داخل مهان حقیقت واحده، یکي
وجود هزار  ،اگر یک وجود است. . تعني و ختصص هر کدام به بودن در مهان مرتبهو یکي در مرتبه ي ادين و بسیاري در مراتب متوسطه اند

ت رج از حقیقزي خادرجه اي است مهان خصوصیت هزار درجه اي بودن تعني خبش آن است. در حبث تشکیک خواندمي که خصوصیات چی
 هسيت نیستند.

 ضرضه هلا ، فیختلف ابختالفها ابلعر واثلثها : ختصص الوجود إبضافته إىل املاهیات املختلفة الذوات وع
ه ي مراتب ید و از مهآن مي سومني وجه براي ختصص وجود، ختصص آن به ماهیات است. این قسم چیزي است که از مهه چیز راحت تر به ذه
براي یک  ص خبشد ختصتوان ختصص نیز ضعیف تر است. در این حال هم ختصص وجود به خودش است نه به ماهیت زیرا یک امر اعتباري مني

است و امر  عتبار ذهيناصرف  وامري اصیل ابشد. بنا بر این این قسم، در واقع ختصص به حساب مني آید زیرا ماهیات چیزي مستقل نیست 
اول و دوم  در دو قسم ختصص اعتباري مني تواند ختصص خبش یک امر عیين ابشد. بنا بر این قسم سومي در کار نیست و هر چه هست مهان

 ابشد. مي
بب آن س هبماهیت دیگر  ماهیات صرفا از ختصص وجودات حاکي است. اینکه از یک وجود یک ماهیت انتزاع مي کنیم و از وجود دیگر،
 است که هر کدام یک وجودي است متعني و غري از دیگري است و ماهیت صرفا از آن تعني حکایت مي کند.

اصيت دارد خني و ختصص دي تعل مي شود و عارض بر آن مي شود گفته مي شود که هر وجو به هر حال چون ماهیت مانند انسان بر وجودي مح
سيت هرگز یست. ذات هايت نذو وجود به اختالف ماهیت خمتلف مي شود. البته این اختالف که از انحیه ي ماهیت حاصل مي شود اختالف 

 خمتلف نیست. اختالف مزبور به سبب اختالف ماهیات است.
 د.گر، ماهیات که ذاات اب هم اختالف دارند موجب مي شود که موجدات ابلعرض اب هم خمتلف شونبه عبارت دی

  
و مشا  ارض مي شودعاهیت که وجود عارض بر ماهیت مي شود اجياد مشکلي کرده است. مستشکل مي گوید اگر وجود بر م حال این مسأله

کاتب به این معنا   د: االنسانگویی  ي ماهیت اثبت مي شود مهان گونه که وقيت ميمي گویید: االنسان موجود این بدان معنا است که وجود برا
وجود که ست )ثبوت مایگري داست که کتابت براي انسان اثبت است. بنا بر این مفاد قضیه ي االنسان موجود، ثبوت یک شيء براي شيء 

 حممول است براي شيء دیگر که موضوع است.(
بت شدن یک اثله. یعين  ملثبتان دیگري خود را عرضه مي کند که عبارت است از: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت حال که این گونه شد یگ قانو 

ع بر این است که ي موضوع فر ل براچیز براي چیز دیگر فرع این است که خود آن چیز اثبت ابشد و وجود داشته ابشد. بنا بر این ثبوت حممو 
 موضوع ثبوت داشته ابشد.

ا دارد مهان حممول نکه مهني ر اطر ایخهست، این سؤال است که هسيت آن به چه کیفیيت است آاي مهان هسيت حممول را دارد و به حال اگر انسان 
 ست که در رتبه يا ( مهان وجوديشود. بر آن محل مي شود؟ یعين موضوع در رتبه ي سابقه )زیرا اول موضوع ابید ابشد ات بعد حممول بر آن ابر

 د؟الحقه وجود دار 
 م نباشد.د ابشد و هم ابیهاگر چنني ابشد الزمه اش این است که وجود، متقدم بر خودش ابشد این به تناقض مي اجنامد یعين انسان 
عين انسان یک بت است. یگري اثاگر هم بگویید که وجود براي انسان اثبت مي شود ويل انسان به مهان وجود اثبت نیست بلکه به وجود دی

یم انسان آن که مي پرس  رد استچون موجود است مي توان آن وجود حممول را براي آن اثبت کرد. در این شق این اشکال واوجودي دارد که 
انسان اثبت  خبواهد بر م اگرهوجودي را که دارد چگونه برایش اثبت شده است. مهان وجود هم از ابب ثبوت شيء لشيء است و مهان وجود 

 شد.ابوجود داشته ابشد و این سلسله ات آخر ادامه داد و تسلسل نیز حمال مي شود فرع بر این است که انسان 
د دور جود حممول موجود شو ه ي مهان و وسیل بنا بر این انسان قبل از اینکه وجود برایش اثبت شود مني تواند وجود داشته ابشد چون اگر خبواهد به

 سلسل مي اجنامد.است و اگر خبواهد به وسیله ي وجود دیگري موجود شود به ت
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د هر دو قضیه ي ارد. هر چندفرق  مرحوم عالمه قبل از اینکه این اشکال پیش آید مي فرماید: قضیه ي االنسان موجود اب قضیه ي زید کاتب
ت. لشيء اس ي ثبوت شيءدیگر  محلیه است ويل یکي از آهنا هلیه ي بسیطه است و دیگري هلیه ي مرکبه. مفاد یکي ثبوت شيء است و مفاد
ري که عبارت ست شيء دیگیزي اچوقيت مي گویید: االنسان موجود یعين انسان هست ويل وقيت مي گویید: زید کاتب یعين زیدي که خودش یک 

 است از کتابت براي او اثبت است.
از ابب ثبوت شيء  جود ابشدو  ري ازغاگر حممول، موجود ابشد این از ابب ثبوت الشيء است و به آن هلیه ي بسیطه مي گویند ويل اگر حممول، 

 لشيء است و به آن هلیه ي مرکبه مي گویند.
مي گوید:  ده نیست کهن قاعآما حنن فیه هم از مهان ابب است که حممول در آن وجود است بنا بر این از ابب ثبوت شيء است و مشمول 

 شيء.ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت له. زیرا سخن از ثبوت شيء است نه ثبوت شيء ل
  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 8جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 ختصص وجود و جواب از اشکايل مهم: موضوع
اهیت اجياد از عروض م ست کهابعد از آين که صحبت از ختصص وجود به میان آمد مرحوم عالمه فرمود که قسم سوم از ختصص وجود، ختصصي 

جود تعني و و ارد به آن گري دعارض مي شود این کار به وجود تعني مي دهد و وجود دیگر که ماهیت دی مي شود یعين چون ماهیت بر وجود
 ختصص دیگري مي دهد.

عروض  کذا از اببهست و بعد این مسأله مطرح شد که عروض ماهیت به چه شکل است. عالمه فرمود: این از ابب عروض شيء به شيء نی
 آن عروض مقويل بگویند. مقوله اي به مقوله اي نیست ات به

عرض مي  ه قسم دیگرنست و ابعدا خواهیم گفت که موجودات خارجي از نظر ماهیت به ده قسم تقسیم مي شوند که یک قسم از آهنا جوهر 
ود مي دیگري موج ي چیزابشد. جوهر ماهیت و وجودي است که وقيت موجود مي شود به خودش قائم است ويل عرض هنگام موجود شدن رو 

جسم امري است  . در اینجااسود وند که آن چیز دیگر اي خودش ابید جوهر ابشد و اي اینکه به جوهر منتهي شود. مثال مي گوییم: اجلسمش
نگ مایع مي شود. ر  روختهجوهري و موضوع واقع شده است ويل اسود عرض است و حممول. سیاهي غري از رنگ سیاهي که در رنگ فروشي ف

شد. سیاهي د موجود ابتوان که داراي رنگ است و سیاهي بر آن عارض شده است. ويل سیاهي به تنهایي هرگز مني  سیاه، خودش جسمي است
 عرض است و کیف انمیده مي شود.

را شکل مربع هم نیست زیرف تو مهچنني است شکل که بدون اینکه بر جسم عارض شود مني تواند موجود شود. شکل در خارج واقعیت دارد و ص
 ایره فرق دارد اب این حال فقط در قالب جسم، خود را نشان مي دهد.اب شکل د

به هر حال عالمه مي فرماید: عروض ماهیت بر جسم از ابب عروض مقويل نیست که یکي از مقوله هاي فوق بر مقوله ي دیگري عارض شود ات 
از ابب عروض شيء لشيء بود مي ابیست آن شيء  نتیجه این شود که معروض پیش از عارض وجود داشته ابشد. اگر عروض ماهیت بر جسم

قبال وجود داشته ابشد ات بعد آن شيء بر آن عارض شود. ويل وقيت مي گوییم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباري است یعين ماهیت چیزي 
موجود معنایش این نیست که نیست که در خارج ابشد و هرچه هست فقط وجود است نه چیز دیگر. بنا بر این وقيت مي گوییم: االنسان 

االنسان، اول موجود است و بعد موجود بر آن محل شود ات کار به دور اي تسلسل بینجامد )که در جلسه ي قبل توضیح دادمي( بلکه مراد این 



31 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

ت که است ثبوت الشيء است یعين هر چه هست یک چیز است و موضوع که انسان است صرفا ماهیت است و اعتباري و امري عیين نیس
وجود مستقل داشته ابشد. اینکه مي گوییم: االنسان موجود، این کار به حتلیل ذهين صورت مي گريد که انسان را از وجود جدا مي کند. این 

 تفکیک در خارج وجود ندارد.
  

  روض قبله ،املع وعروض الوجود للماهیة وثبوته هلا لیس من قبیل العرض املقويل الذي یتوقف فیه ثبوت العارض على ثبوت
ر ثبوت بوت عارض بثآن،  عارض شدن وجود بر ماهیت و ثبوت وجود بر ماهیت از ابب ثبوت مقويل نیست. ثبوت مقويل چیزي است که در

 رض شود.ي بر آن عاسیاه معروض متوقف بر این است که معروض قبل از ثبوت عارض، ثبوت داشته ابشد. یعين اول ابید جسمي ابشد ات
  وت الوجود للماهیة هي ثبوت املاهیة به ، ألن ذلك هو مقتضى أصالته واعتباریتها ،فإن حقیقة ثب

بوت الشيء است ثیت از ابب ر ماهزیرا حقیقت ثبوت وجود براي ماهیت مهان وجود پیدا کردن ماهیت به وسیله ي وجود است یعين محل وجود ب
ر این ثبوت اري. بنا باعتب ود بر آن عارض شود، ماهیت صرفا امري استنه ثبوت شيء لشيء. و به عبارت دیگر ماهیت چیزي نیست ات وج

 ت.ارض شده اسعر آن وجود بر ماهیت به معناي این است که ماهیت موجود شد نه اینکه ماهیت از قبل موجود بود و بعد وجود ب
 احلمل . ن عكسيف احلقیقة م وإمنا العقل ملكان انسه ابملاهیات یفرتض املاهیة موضوعة ، وحيمل الوجود علیها ، وهو

اهیت و مفاهیم کار ا عقل اب م)زیر  این عروض و محل وجود بر ماهیت صرفا در عقل و ذهن اجنام مي شود زیرا عقل چون اب ماهیت ها انس دارد
رسند مهدیگر را  هم مي ه بهرد کجمدارد و وجود عیين که جدا از ماهیت ابشد را درک مني کند. عقل، جمرد است و ماهیت هم جمرد است و دو 

  درک مي کنند.(
 انسان حاکي از ان است یعيند انسحيت محل مزبور از ابب عکس احلمل است یعين وقيت مي گوییم: انسان موجود است در واقع مي گوییم: موجو 

 یک هسيت است که از قبل وجود داشته است که مهان وجود است.
توجب  -ملثبت له " افرع ثبوت  بوت شئ لشئأعين أن " ث -د على املاهیة ، من أن قاعدة الفرعیة وبذلك یندفع اإلشكال املعروف يف محل الوجو 

على نفسه ،  هلا لزم تقدم الشئ عني ثبوته بوهتاثثبوات للمثبت له قبل ثبوت الثابت ، فثبوت الوجود للماهیة یتوقف على ثبوت املاهیة قبله ، فإن كان 
 لى ثبوت آخر هلا ، وهلم جرا ، فیتسلسل .وإن كان غريه توقف ثبوته هلا ع

ده ي فرعیت که مي  اینکه قاع ست ازبنا بر این اب این بیان اشکال معرويف که در محل وجود بر ماهیت است دفع مي شود. این اشکال عبارت ا
ا شد. این قاعده اقتضود بوده ابموج بلگوید: )ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت به( یعين ثبوت حممول بر موضوع، فرع این است که موضوع از ق
  مي کند که براي موضوع )مثَبت ل( از قبل ثبوت و وجودي داشته ابشد ات بعد حممول براي آن اثبت شود.

بت وجود براي آن اث هقبل از اینک اهیت،نتیجه اینکه وقيت وجود را بر ماهیت اثبت مي دانیم و مي گوییم: االنسان موجود، این متوقف است که م
د به آن مي حیه ي وجو اند که شود، وجود داشته ابشد. اگر چنني ابشد مي پرسیم ثبوت ماهیت از چیست؟ اگر ثبوت ماهیت عني ثبويت ابش
ر حممول است دز وجود که اقبل  رسد )نه به وسیله ي وجودي دیگر( الزمه اش این است که ماهیت هم تقدم داشته ابشد و هم أتخر یعين هم

  ابشد و هم مؤخر ابشد یعين وجودش را از حممول گرفته ابشد. وجود داشته
اشته ابشد. این گر، وجود دود دیاگر ثبوت ماهیت غري از ثبوت وجودي ابشد که در حممول است الزم مي آید که ماهیت، قبل از ثبوت آن وج

 .یت ابید ادامه ايبدات يب هنا هکذا بر آن عرضه شود و الزم دارد که ماهیت قبل از آن وجود، ابز ثبوت داشته ابشد ات آن وجود غري بتواند
 جواب آن این است که ثبوت وجود بر ماهیت از ابب ثبوت شيء لشيء نیست بلکه از ابب ثبوت شيء است.

  
  این اشکال ذهن عده اي را به خود مشغول کرد و در نتیجه در فکر چاره افتادند. به هر حال

گوید:   فوق که مي ياعده قمي نیست مگر اینکه ختصیص مي خورد و یک مورد مهني موضع است که در آن که هیچ عا یک دسته جواب دادند
 ده است.شرائه ا)ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت املثبت به( در این مورد استثناء خورده است. این جواب ظاهرا از فخر رازي 
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ه ماشني ابید مي کنند ک راردادکه بر اساس قرارداد است مانند این قجواب آن این است که این ختصیص ها مربوط به احکام اعتباري است  
 هنگامي که به چراغ قرمز رسید ابیستد مگر آمبوالنس.

قاعده ي  ند که ابیدکک مي  این در حايل است که احکام عقلي چنني نیست. حکم عقل به معناي درک کردن عقل است یعين عقل این را در 
طل و ابحکم عقلي  صل آنادرک عقل حيت در یک مورد هم استثناء پذیر نیست و اال عالمت آن است که  ثبوت ابید وجود داشته ابشد.

 ت نباید هرگز از آنيت چیزي اسزي ذااندرست بوده است. حکم عقل به این معنا است که فالن موضوع آن الزمه و ذايت را دارا مي ابشد اگر چی
اجي در ي است که حن چیز  درست ابشد اي عقل و هیچ استثنایي در کار نیست. این مهامنفک شود. حکم عقل دائر بني این است که اي

 عقلیة االحکام ال ختصص منظومه مي گوید:
  

ملثبت له. مستلزم زم لثبوت اء مستلحمقق دواين اپسخ داده است که قاعده ي فرعیت را ابید تغیري دهیم و بگوییم: ثبوت شيء لشي: جواب دوم
مستلزم آن است که  ست اثبت شدهیت اا نتیجه مي دهد و مهراه خودش آن را مي آورد. بنا بر این اگر وجود براي موضوع که مابودن یعين آن ر 

 ودن و مؤخر بودن آنبودن، مقدم براه مهماهیت موجود ابشد. بنا بر این فرع آن نیست ات متأخر از آن ابشد بلکه مستلزم آن است و استلزام اب 
  سازگار است.

يل جواب قاعده ي مني شود و   ابرواب آن این است که اگر هم قاعده ي فوق را تغیري دهیم و بگوییم اگر در ما حنن فیه اجرا شود اشکايلج
یت را چگونه اعده ي فرعشکل قفرعیت را چه مي دهید؟ قاعده ي فرعیت یک قاعده ي عقلیه است و عقل آن را درک مي کند و وجود دارد. م

م اشکال در آن رمي ويل عدول داقق دواين فقط مي گوید قاعده ي دیگري هم هست که به آن اشکايل وارد مني شود ما هم قبحل مي کنید. حم
 قاعده، اپسخ براي اشکال در قاعده ي فرعیت مني شود.

  
 وقد اضطر هذا اإلشكال بعضهم إىل القول أبن القاعدة خمصصة بثبوت الوجود للماهیة .

وجود بر  ان در ثبوتکه مه  جمبور کرده است که بگویند قاعده ي فرعیت عام است و در یک مورد ختصیص خورده استاشکال فوق بعضي را 
 ماهیت است.

  
ة مستلزم ثبوت الوجود للماهیو الثابت ،  هبذا وبعضهم إىل تبدیل الفرعیة ابإلستلزام ، فقال : " احلق أن ثبوت شئ لشئ مستلزم لثبوت املثبت له ولو

  ملاهیة بنفس هذا الوجود ، فال إشكال " .لثبوت ا
 يء لشيء مستلزم اینند: ثبوت شبگوی وو این اشکال بعضي دیگر را جمبور کرده است که لفظ فرعیت را در قاعده ي فوق به استلزام تبدیل کنند 
ستلزم این است  مراي ماهیت بجود و ثبوت  است که موضوع از قبل اثبت شود حيت اگر آن موضوع به وسیله ي مهان حممول اثبت شود. بنا بر این

 که ماهیت هم موجود ابشد.
  

اهیت هستند ارائه اصالت امل ائل بههرگز چیزي به اسم وجود، وجود ندارد ات قاعده ي فرعیت اثبت شود. این جواب را کساين که ق: جواب سوم
هیچ ثبويت در  ودجو نیست. اصال  ر ذهن هم چیزي به انم وجود،مي کنند. این دسته مي گویند نه تنها هرچه در خارج است ماهیت است حيت د

 هیچ حاليت ندارد. این دسته قائل به اصالت املاهیة به شکل افراطي هستند.
م به چه معنا است؟ صور مي کنیقيت تو که وقيت مي گوییم: االنسان موجود. هم انسان را تصور کردمي و هم موجود را. موجود را  جواب این است

 امکان ندارد ر کار است.هم د چیزي که وجود دارد. زیرا مشتق داللت بر مبدأ مي کند مهان طور که مضروب داللت مي کند که ضريب یعين
ا بر ي ابشد. بنبت ماثمضروب جداي از ضرب در ذهن موجود شود مضافا بر اینکه اثبت مي شود آن مصدر که ضرب است براي یک ذات 

  وجود تصور شود.این موجود مني تواند بدون 
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عناي بسیط مد که یک مست جاامستشکل مي گوید: موجود در واقع مشتق نیست که داللت بر مبدأ و ذات داشته ابشد بلکه موجود کلمه اي 
 دارد از این رو معنا موجود این است که چیزي هست که وجود دارد بلکه معنایش کلمه ي )هست( مي ابشد.

 د.ي ابشمزي نیست که ثبوت داشته ابشد بنا بر این قاعده ي فرعیت از اصل، ابطل وقيت موجود در انسان موجود چی
  

" هست " واالشتقاق  لفارسیة بنه ابعوبعضهم إىل القول أبن الوجود ال حتقق له وال ثبوت يف ذهن وال يف خارج ، وللموجود معىن بسیط یعرب 
  صوري ، فال ثبوت له حىت یتوقف على ثبوت املاهیة .

. او قائل به عدم نه در ذهن ارج وخي دیگر جمبور شدند که از اشکال فوق این گونه اپسخ دهند که وجود هیچ حتقق و ثبويت ندارد نه در بعض
شکال فوق رهایي اخواهد از  ون ميحتقق وجود در خارج شده است زیرا قائل به اصالت املاهیة است و قائل به عدم حتقق وجود در ذهن است چ

 ايبد.
ر مشتقي اب شد زیرا هابد مي مي بیند که ممکن است به او گفته شود وقيت موجود مي گویید: عالمت آن است که وجودي هست که موجو  بعد

 معناي مصدري اش تصور مي شود.
صورت  موجود فقط وشد. ابدر نتیجه جواب داده است که اصال موجود، مشتق نیست بلکه یک معناي بسیط صرف دارد که مهان )هست( مي 

 مشتق دارد ويل معنایش بسیط است.
 بر این اساس قاعده ي فرعیت از اساس، ابطل است و اشکال مزبور هم وارد مني ابشد.

  
ستند که مي  عي دیگر همجارق و این دسته نیز قائل به اصالت املاهیة مي ابشند. این دسته عده اي از متکلمني و صاحب شو : جواب چهارم

 است که به و آن زماين دارد رد که در ذهن موجود است و معناي آن هسيت است. اب این حال یک معناي دیگري همگویند: وجود معنایي دا
ز انسان و فرس و اه چیز اعم يت مهماهیت اضافه مي شود و مي گوییم: وجود االنسان. فرق این وجود اب وجود به معناي هسيت این است که هس

ا مقید کنیم، آن ر مفهومي ر د. اگنسان فقط خبشي از آن را شامل مي شود و فقط انسان را شامل مي شو آمسان را شامل مي شود ويل وجود اال
وهان قم، فقط ي گوییم: سقيت مو قید حّصه مي سازد. مانند سوهان که مطلق است و مهه ي سوهان ها در مهه ي شهرها را شامل مي شود ويل 

 یک حّصه و یک خبش از آن را شامل مي شود.
النسان، انسان او در وجود این ر  این حال که به مفهوم، قید مي زنیم قید داخل در مفهوم نیست کما اینکه قم داخل در سوهان نیست ازدر 

د است ويل در النسان تقیجود اخارج از وجود است. تنها چیزي که موجب شده است وجود االنسان اب وجود مطلق فرق کند این است که در و 
 ن مهان چیزي است کهود شود. ایه حمد. تقید به این معنا که این وجود ارتباطي اب آن قید دارد و این تقید موجب شده است کوجود مطلق نیست

  حاجي در منظومه مي فرماید:
 و احلصة الکلي مقیدا جييء

 .تقید جزء و قید خارجي
 و آن را حمدود مي کند.یعين در سوهان قم، قم خارج از سوهان است ويل تقید آن در سوهان داخل است 

شد خبواهد در خارج اب ر خود وجوديل اگنتیجه اینکه ما براي انسان دو چیز بیشرت ندارمي، یکي وجود مطلق و معناي مطلق و یکي معناي مقید. و 
ست و خود ه اضافه شدسان ا)چون قائل به اصالت املاهیت است مي گوید:( قید که انسان است در خارج موجود است، وجود هم به آن ان

یين اب آن وقيت آن ع صورت انسان اب این وجود متحد شده است. یعين انسان که امري است عیين در حقیقت وجود داخل شده است در این
 متحد شده است مي توانیم بگومي این هم موجود شده است.

ردي از هسيت فنا بر این بقید. یک مفهوم حّصه و م بنا بر این وجود، فردي از هسيت ندارد و هرچه براي وجود است یک مفهوم عام است و
  نیست که خبواهد چیزي ابشد ات براي چیز دیگري اثبت شود.
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ر خارج به انم یرا شیئي دست. ز ابنا بر این وجود بر ماهیت از ابب ثبوت شيء لشيء نیست بلکه از ابب ثبوت مفهومي در ذهن براي ماهیت 
 وجود ندارمي.

  
یكون  ىل ماهیة ماهیة حبیثلعام مضافا إاوهو املعىن  -واحلصص  -وجود العام وهو معىن ال -أبن الوجود لیس له إال املعىن املطلق وبعضهم إىل القول 

 لیس له ثبوتف -ملقید والتقیید والقید وهو جمموع ا -وأما الفرد  ، -التقیید داخال والقید خارجا 
شامل مي  ر وجودي راهست و جود چیزي نیست مگر دو چیزي یکي معناي مطلق که عام ااشکال فوق بعضي را جمبور کرده است بگویند که و 

اضافه شده  ه به انسانجود کو شود و دیگري معناي حّصه اي است که عبارت است از مهان معناي عام که به ماهیت اضافه شده است مانند 
این انسان، در  ست. بنا برارج اخدر این موارد تقیید داخل و قید  مي شود: وجود االنسان که حمدود به مهان مي شود و دیگر مطلق نیست.

یدا مي کند  پنگامي فرد جود هو وجود داخل نیست و فقط قید آن در وجود داخل است و آن را حمدود به یک حّصه که انسانیت است مي کند. 
ه اب هم سان و خود انسان مهقیدش به انتجود، بنا بر این جمموع، و  که اب ماهیت متحد شود )زیرا قائل به این قول به اصالت املاهیة اعتقاد دارد.(

ت زیرا وجود شیئي ا جاري نیساینج یک فرد از وجود را تشکیل مي دهند و چنني چیزي ثبوت ندارد و شيء نیست بنا بر این قاعده ي فرعیت در
اج داخل ابشد ات احتی ت نه اینکهارج اسخاز ابتدا از قاعده ي فوق نیست ات از ابب ثبوت شيء لشيء به مشکل بر خبورمي بنا بر این ما حنن فیه 

 به ختصیص داشته ابشیم.
  

 وشئ من هذه األجوبة على فسادها ال یغين طائال .
 و هیچ یک از این جواب ها که فاسد است هیچ فایده اي در بر ندارند.

  
 ئ لشئ " ال يف " ثبوت الشئ " ،واحلق يف اجلواب ما تقدم من أن القاعدة إمنا جتري يف " ثبوت ش

ابب دوم  زاما حنن فیه  شيء. حق در جواب مهان چیزي است که قبال گفتیم که قاعده ي فوق در ثبوت شيء لشيء جاري مي شود نه در ثبوت
 است زیرا ماهیت به تنهایي یک امري است اعتباري و ثبوت ندارد.

  
 ة ، دون اهللیة البسیطة ، كما يف ما حنن فیه .وبعبارة أخرى : جمرى القاعدة هو اهللیة املركب

يء لشيء معنا شر آن ثبوت ت و دبه عبارت دیگر قاعده ي فرعیت در هلیه ي مرکبه جاري مي شود یعين قضاايیي که حممولش غري از وجود اس
 شده است. صیات ترکیبخصو  ک سريدارد. در این قضااي وجود، مرکب است نه بسیط مثال در زید قائم، قیام وجود مطلق نیست بلکه اب ی

 در حايل که ما حنن فیه از ابب هلیه ي بسیطه است.
پرسد: هل هو؟  ؤال کند ميیزي سچعلت اینکه به آن هلیه مي گویند این است انسان براي شناخت هر چیز سؤال مي کند اگر خبواهد از وجود 

ه ي سوم مي پرسد عد در مرحلبمي و علت وجود مي پرسد که اب آن کاري ندار  یعين آاي موجود است ويل بعد از اینکه متوجه شد موجود است از
جواب آن هم  د خاص است.ت وجو آاي وجودش مادي است اي جمرد، جسم است اي غري آن، به آن هلیه ي مرکبه مي گویند که فرد در صدد شناخ

ه اي که حممولش اینکه قضی . کماهلیه ي مرکبه گفته مي شود ابید قضیه اي ابشد که حممولش وجود مرکب ابشد به این مناسبت به آن قضیه،
 وجود است چون در جواب هلیه ي بسیطه ارائه مي شود به آن هلیه ي بسیطه مي گویند.
 این از ابب مساحمه است زیرا هلیة یعين چیزي که در آن هل استفهامیه به کار رفته است.

فاد کان انقصه م( و دیگري ید هستبگوییم: یکي مفاد کان اتمه است )ثبوت شيء که یعين ز بنا بر این اگر خبواهیم دقیق سخن بگوییم ابید 
زي براي چیزي که چیکند    یت مي)ثبوت شيء لشیئ یعين زید کاتب است.( به آن کان انقصه مي گویند زیرا خودش خاصیيت ندارد و صرفا حکا

  اثبت شده است.
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 9جلسه 

 هللا الرمحن الرحیمبسم 

 احکام سليب وجود: موضوع
به وجوه  ک مي ابشد،ب مشکدر فصل هاي قبل سخن از احکام وجويب وجود بود مثال مي گفتیم: وجود حقیقت واحده است، داراي مرات

 متفاويت متخصص و متعني مي شود.
 نیست. دارا ي شود و وجود آهنا رافصل هفتم درابره ي احکام سليب وجود است یعين چه حممول هایي از وجود سلب م

قیقتش اب وجود دو حنه ابشد و بیگا از اینکه وجود، غري ندارد. معناي مغایرت این است که چیزي ابشد که اب وجود اولني چیز عبارت است
  چیز ابشد. بنا بر این ما در عامل چیزي ندارمي که هم ابشد و هم بیگانه و مغایر اب هسيت ابشد.

این رو  يت است. ازشد هسابکه کسي که قائل به اصالت الوجود است مي گوید آنچه در خارج هست و منشأ آاثر مي  استعلت آن این 
زي است که مي  ین مهان چیست. اهرچه غري از هسيت را تصور کنیم، غري از هسيت است یعين ابلذات، وجود ندارد بنا بر این موجود نی

 گوییم: وجود، غري ندارد.
 يب بسیار واضح و روشن استاین حکم سل

  
ريا غبطالن كل ما یفرض  قته یستلزم حقیيفالفصل السابع يف أحكام الوجود السلبیة منها : أن الوجود ال غري له ، وذلك ألن احنصار األصالة 

  له أجنبیا عنه بطالان ذاتیا .
ه مي ز مضاف الیاا بعد ر بنا بر این صفت مضاف فصل هفتم در احکام سلبیه ي احکام وجود است )سلبیه صفت احکام است نه وجود 

 آورند زیرا بني مضاف و مضاف الیه فاصله نباید قرار داد.(
ردمي اصالت، قيت اثبت کشد. و از آن احکام این است که وجود، غري ندارد زیرا چیزي نیست که ابشد ويل حقیقتش اب وجود متفاوت اب

زمه الاشته ابشد دینیت عت فقط وجود است و غري از وجود چیزي نیست که حتقق و منحصر در حقیقت وجود است یعين آنچه اصیل اس
اات ابطل است نني چیزي ذد و چي آن این است که هر چیزي که غري از وجود است تصور نداشته ابشد و پوچ ابشد و اجنيب از هسيت ابش

 ابتدا قابل حتقق نیست.یعين این گونه نیست که ابشد و بعد ابطل شود بلکه ذاتش ابطل است و از 
  

قیقت هسيت قتش مهان حه حقیکعبارت است از اینکه وجود، دومي ندارد. معناي آن این است که چیزي در عامل ابشد   دومني حکم سليب
ي شد و به جود شروع مب الو ابشد ويل دومي هسيت ابشد به عبارت دیگر سابقا گفتیم در خارج هسيت یک چیز بیشرت نیست که از واج

در کنار این  مکان ندارداییم. یويل ختم مي شود. غایت ما يف االمر این حقیقت واحده داراي مراتب و تشکیک بوده است. حال مي گو ه
 هسيت یک هسيت دیگر هم وجود داشته ابشد.

ابشند اثنیا  داشتهت هم دوئی این است که دومي در جایي فرض دارد که دو چیز داراي حقیقت واحده ابشند اوال و علت عدم امکان آن
یگري نیست و اال درند که در اص دایعين ما به االمتیاز داشته ابشند. مانند زید و عمر که هر دو انسان اند و هر کدام یک خصوصیات خ

 اگر امتیازي بني این دو نباشد تغایر و دوئیيت هم قابل فرض نیست.
هسيت یکي است ويل آاي اب هم تغایر هم دارند؟ اگر قرار بود دو هسيت  حال وقيت دو هسيت را تصور مي کنیم مي گوییم: حقیقت هر دو

یت ابشند الزم بود ما به االمتیازي بني آهنا ابشد. این ما به االمتیاز اي داخل در حقیقت هر یک است )مانند انسان و فرس در که در حیوان
خارج از حقیقت هر کدام ابشد )مانند زید و عمرو که حقیقت اب هم شریکند ويل یکي انطق و دیگري صاهق است.( اي ما به االمتیاز 
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انسانیت که حیوان انطق بودن است یکي هستند ويل امتیاز آهنا به اعراضي است که یکي دارد و دیگري ندارد مثال زید روي صنديل مشاره 
 ي یک نشسته است و عمرو روي جاي دیگر.(
در حقیقت آهنا  ت )چه داخلهنا هسکه در حقیقت هسيت شریکند و ما به االمتیازي بني آدر مورد وجود مني توان گفت که دو هسيت دارمي  

 .دارمينو چه خارج( زیرا ما به االمتیاز چیزي غري ما به االشرتاک است و حال آنکه ما غري از هسيت چیزي 
 بنا بر این براي صرف الوجود دومي و تکرار معنا ندارد.

  
  أو منضم إلیه ، ط داخل فیهل خلین أصالة حقیقته الواحدة ، وبطالن كل ما یفرض غريا له ، ینفي عنه كومنها : أنه ال اثين له ، أل

سيت دومي د ويل آن هي ابشدومني صفت سليب وجود این است که وجود، دومي ندارد یعين حقیقت دیگري نیست که حقیقتش اب وجود یک
هر چیزي  غري از آن واست   حقیقت وجود واحد است و فقط وجود است که اصیلاین ابشد. )اي این هسيت دومي آن ابشد.( زیرا وقيت

ل در ذات ود. چه داخشلوط خمهست ابطل و پوچ است این دو مقدمه اجياب مي کند که هیچ چیز دیگري وجود ندارد که بیاید اب وجود 
  وجود ابشد اي خارج و منضم به آن ابشد )مانند اعراض(.

 چیز است:متایز به یکي از سه 
 وهریگري جاي دو چیز ابید به متام ذات اب هم متمایز ابشند مانند سیاهي و سنگ که یکي عرض است و د .1
 اي ابید در بعضي از ذات اب هم امتیاز داشته ابشند مانند انسان و فرس .2
 اي به خارج از ذات مانند زید و عمر. .3

ه ین ابید متایز اي باد. بنا بر هستن نیست زیرا فرض این است که هر دو هسيت بنا بر این هسيت دوم اول اب متام ذات از هسيت اول متمایز
ر هسيت ابشد )بعض ده اي داخل رمي کبعض ذات ابشد و اي به خارج از ذات که هر دو در ما حنن فیه حمال است زیرا چیزي غري از هسيت ندا

  الذات( و اي خارج ابشد.
  

 ،ل فیه أو خارج منه ئ غريه داخنه بش وال یتكرر ، فكل ما فرض له اثنیا عاد أوال وإال امتاز عفهو صرف يف نفسه ، وصرف الشئ ال یتثىن
 واملفروض انتفاؤه ، هذا خلف .

ومي اي وجود به عنوان ده را که بر ن هرچبنا بر این وقيت چیزي صِّرف شد یعين ما به االمتیاز نداشت، نه تکرار مي شود و دو ات. بنا بر ای
 ون بني آن و اويل امتیازي نیست دومي مهان اويل مي شود و چیز دومي مني ابشد.فرض کنیم چ

ز اجود است و اي خارج و  داخل در که اي  اگر هم بگویید که دومي به اويل بر مني گردد ابید این دومي از اويل به چیزي امتیازي داشته ابشد
وجود چیزي  دید غري ازرض کر في نیست و این خلف است زیرا مشا اول آن. این در حايل است که فرض بر این است که غري از وجود چیز 

 نیست و اآلن مي گویید: غري از وجود چیزي هست که ما به االمتیاز این دو وجود شده است.
  

 وجود نه جوهر است نه عرض: حکم سوم سليب
عنا که اگر ماهیت . به این م عرضاياهیت اي جوهر است بعدا مي گوییم که ماهیت در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم مي شود و آن اینکه م

شد که اگر خبواهد نند رنگ ابگر ماا به گونه اي ابشد که اگر خبواهد در خارج موجود شود مستقال موجود شود به آن جوهر مي گویند. ويل 
 در خارج موجود شود به وجود دیگري وابسته است به آن عرض مي گویند.

آن اقسامي که  ابشد دیگر وجود وهر است نه عرض زیرا مقسم این دو ماهیت است نه وجود. وقيت ماهیت در مقابلبنا بر این وجود نه ج
 براي ماهیت است براي وجود نباید ابشد.
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است که  شد فرض اینکي ابوجه دیگر این است که عرض، چیزي است که متکي به غري است و حال آنکه اگر خبواهد وجود به غري، مت
 وجود چیزي نیست.غري از 

 بنا بر این وجود به دو دلیل مني تواند عرض ابشد و به یک دلیل مني تواند جوهر ابشد.
  

سنخ  ع ، والوجود لیس منيف املوضو  دت الومنها : أنه لیس جوهرا وال عرضا ، أما أنه لیس جوهرا فألن اجلوهر ماهیة إذا وجدت يف اخلارج وج
 وم به.ئ متقن العرض متقوم الوجود ابملوضوع والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شاملاهیة ، وأما أنه لیس بعرض فأل

ر خارج موجود ت که اگر ديت اساز احکام دیگر این است که وجود نه جوهر است نه عرض. اما اینکه جوهر نیست براي اینکه جوهر ماهی
 شود روي اپي خود مي ایستد و وجود، از سنخ ماهیت نیست.

وامش در وجود ي است که قرض چیز نیست )اوال عرض از اقسام ماهیت است ويل عالمه به آن اشاره نکرده است و اثنیا( عاما اینکه عرض 
د که به آن غريي ندار  واست  به موضوع است و ات آن موضوع نباشد عرض معنا ندارد. این در حايل است که وجود متقوم به ذات خودش

  هیات که قوام دارد قوامش به خود وجود است.غري وابسته ابشد. حيت هر چیزي از ما
  

 وجود جزء چیزي نیست.: حکم سليب چهارم
وجود است و ن حقیقت الآجزء  این حکم واضح است زیرا اگر قرار بود وجود، جزء چیزي ابشد معنایش این است که مرکيب دارمي که یک

 . را بسازدمرکيب ي ندارمي ات اب وجود ترکیب شود ویک جزء آن غري از آن است. این در حايل است که غري از وجود چیز 
ي ابشد وقيت و ماهیت م ز وجودقبال گفتید که هر ممکين مرکب از ماهیت و وجود است بنا بر این ممکن چیزي است که مرکب ا: ان قلت

 این مرکب در خارج حمقق شود چیزي است که مرکب است.
هر چه در  ابقا گفتیمشد. سته ابشیم که جزئي از آن وجود و جزئي از آن ماهیت ابمعناي آن این نیست که در خارج چیزي داش: قلت

ص براي آن م قاليب خاي کنیخارج است فقط وجود است. ماهیت فقط تصوري است اعتباري و ذهين زیرا در ذهن وقيت وجودي را تصور م
 در نظر مي گريمي و وجود صرف به ذهن مني آید.

  
  شئ ، ألن اجلزء اآلخر املفروض غريه ، والوجود ال غري له .ومنها : أنه لیس جزءا ل

غري از وجود  ابید قهرا ي شوداز دیگر صفات سليب وجود این است که وجود جزء چیزي مني ابشد زیرا جزء دیگري که براي وجود فرض م
 ابشد و این در حايل است که وجود، غري ندارد.

  
كیب من ملاهیة ، ال أنه تر إلمكاين وااوجود ماهیة ووجود " ، فاعتبار عقلي انظر إىل املالزمة بني ال وما قیل : " إن كل ممكن زوج تركیيب من

 جزئني أصیلني.
مي تواند  ست پس وجودمده اآاما این اشکايل که مطرح مي شود که هر چیز که ممکن است ترکیيب است که از ماهیت و وجود به وجود 

 جزء چیز دیگر ابشد.
ل مي شود. هن حاصذاست که ماهیت صرف اعتباري عقلي است و ماهیت اصالت ندارد و فقط اعتباري است که در جواب آن این 

یين که ماهیت عزء اصیل و جز دو معناي آن این است که هر وجود ممکين براي آن ماهیيت تصور مي شود و معناي آن این نیست که ممکن ا
 و وجود است ترکیب ايفته ابشد.

  
 وجود، جزء ندارد.: نجمحکم سليب پ
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 زیرا براي جزء سه چیز بیشرت قابل تصور نیست: جزء اي خارجي است اي عقلي و اي جزء مقداري.
یوان و انطق حنسان مثال اییم: عبارت است از جنس و فصل شيء زیرا وقيت در عقل مي خواهیم ذات چیزي را بیان کنیم مي گو  جزء عقلي

 جود واحد موجود مي ابشد. جنس و فصل از اجزاء عقلیه هستند.است. و اال در خارج این دو به و 
ب. دي است مرکموجو  عبارت از ماده و صورت است. موجودايت که جسم هستند داراي صورت و ماده هستند زیرا جسم جزء خارجي

ب و اي ت و اگر چو هس یزچیزي که در جسم در مهه ي حاالت جسم اثبت است ماده انم دارد. مثال اگر جسم، اورانیوم ابشد آن چ
ود مي گريد خويب را به چقیقت سنگ هم ابشد ابز آن شيء هست. این ماده صورت هاي خمتلف را به خود مي گريد به این گونه که گاه ح

 و گاه چیز دیگري را.
لیل عقلي و به حت اردجود دمهچنني مي بینیم که آن حقیقت چويب )صورت( آاثري دارد که غري از چیز دیگر است. هر دو در خارج و 

 ه چیزهایي هستند کهن برسد بلکبه آ نیستند. اینها چیزي است که هرچند عقل آهنا را مي فهمد ويل این گونه نیست که عقل در مقام حتلیل
 در خارج وجود دارند.

ه خط، جم است و گاحاهي گبه این معنا است که آن شيء داراي مقدار است و هر مقداري داراي جزء مي ابشد. مقدار   جزء مقداري
 قسیم است.تمرتي قابل زاء کسطح و گاه عدد. مهه ي آهنا داراي اجزاء هستند مثال دو، حاصل از دو ات یک است. مهچنني خط به اج

 ويل ن را تقسیم کنندآت نتوانند ادوا وبنا بر این خط مهواره قابل تقسیم است. بله ممکن است از نظر خارجي به حدي کواته ابشد که ابزار 
دارد و چنني  یزي که طولعين چیبه حتلیل عقلي امکان تقسیم در آن وجود دارد. بله نقطه چیزي است که قابلیت تقسیم ندارد ويل خط 

 چیزي قابل تقسیم مي ابشد.
 حال ابید اثبت کنیم که وجود هیچ یک از اینها را ندارد ات اثبت شود وجود، جزء ندارد.

ین مطلب به دو اي توضیح اد. بر نس و فصل ندارد( زیرا در این صورت جنس وجود اي وجود است اي غري وجو اما وجود جزء عقلي ندارد )ج
 نکته که در منطق خواندمي اشاره مي کنیم:

ست. فصل، اجزائش فصل ي از ادر منطق خواندمي که فصل مقّوم نوع است یعين نوع، یک ماهیت مرکيب است که قوام و یک: نکته ي اول
  سازنده ي نوع است. از اجزاء

ي گوییم: یرا وقيت مز شد. اما فصل نسبت به جنس مقّوم نیست زیرا در کنار جنس است و مني تواند در حقیقت جنس دخالت داشته اب
قسم جنس است این فصل م نا برحیوان انطق. انطق داخل در حیوان نیست زیرا حیوان عبارت است از جسم انم حساس متحرک ابالراده. ب

د آن هر کدام ائر و ماننهق، طجنس را به دو قسم تقسیم مي کند و مي گوید: حیوان بر دو قسم است انطق و غري انطق. هکذا صا یعين
 جنس را به دو قسم تقسیم مي کند.

و خود هم مري است مباه جنس کمسأله ي دومي که در منطق خواندمي این است که فصل، حمّصل جنس مي ابشد به این معنا  : نکته ي دوم
ق ابشد که  ابید انطايراده به خود وجود خارجي ندارد. ما در خارج جسم بدون فصل ندارمي. در خارج جسم متحرک حساس متحرک ابال

 انسان شود و موجود شود و اي فصل دیگري اب آن مهراه گردد.
 جنس از حلاظ وجود خارجي امري است مبهم و ابید اب فصل متحصل و متحقق شود.

  جه به این دو مقدمه مي گوییم: وجود جنس ندارد زیراحال اب تو 
ست است که امه اش این د الز اي جنس آن وجود است اي غري وجود: اگر خبواهد جنس آن وجود داشته ابش اگر خبواهد جنس داشته ابشد

 فصل که ابید حمّصل جنس ابشد مقّوم آن شود:
است در نتیجه  زء آن وجودیک ج وع مي شود در نتیجه داراي اجزاء مي ابشد کهتوضیح ذلک: زیرا اگر خبواهد جنس و فصل داشته ابشد ن

ن فیه حال در ما حن دهد. فصل که مي ابیست حمّصل آن ابشد مقّوم آن مي شود. زیرا فصل حمّصل جنس مي ابشد و به جنس وجود مي
  .ل آنقّوم آن است نه حمصّ جنس خودش موجود است بنا بر این فصل ذات او را به او مي دهد از این رو فصل م
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 اگر هم جنس آن غري از وجود ابشد گفتیم فرض بر این است که غري از وجود چیزي موجود نیست.
 است. وقيت جنس را توانستیم ابطل کنیم دیگر الزم نیست اثبت کنیم فصل هم ندارد زیرا فصل متفرع بر جنس

  
 اري كأجزاء اخلطدوإما جزء مق ورة ،اجلنس والفصل ، وإما جزء خارجي كاملادة والصومنها : أنه ال جزء له ، ألن اجلزء إما جزء عقلي ك

  والسطح واجلسم التعلیمي ، ولیس للوجود شئ من هذه األجزاء.
ست مانند ماده زء خارجي ااي ج یکي دیگر از احکام سليب وجود این است که وجود جزء ندارد زیرا جزء اي عقلي است مانند جنس و فصل

ه داري است کطح مقرت و اي جزء مقداري است مانند خط و سطح و جسم تعلیمي. )خط، مقداري است که فقط طول دارد، سو صو 
و عمق  عين ارتفاعارد یدطول و عرض دارد و از دو جهت قابل تقسیم است و جسم تعلیمي مهان مقداري است که طول و عرض و حجم 

لیمي ب و جسم تعو چو  جسم طبیعي مهان است که در خارج موجود است مانند سنگ دارد. جسم تعلیمي در مقابل جسم طبیعي است.
ذايت آن هم نیست  ست و مقداراض آن به مقدار آهنا مي گویند. بنا بر این در حقیقت جسم طبیعي، مقدار وجود ندارد زیرا مقدار از عوار 

ود یعين در علیمي مي شتباشد ندن خارج شود. اگر جسم طبیعي و اال اگر از آن مقدار کمرت و بیشرت مي شد مي ابیست جسم از جسم بو 
د و خود به م پیاده شو وي جسمقام تعلیم به طول و عرض و عمق کار دارند که امري است عرضي نه جوهري و براي حتقق خارجي ابید ر 

 خود وجود ندارد.(
  

فید لنسبة إىل اجلنس ین الفصل ابألما ، ، فیكون فصله املقسم مقو  أما اجلزء العقلي ، فألنه لو كان للوجود جنس وفصل ، فجنسه إما الوجود
 حتصل ذاته ال أصل ذاته ، وحتصل الوجود هو ذاته ، هذا خلف ، وإما غري الوجود ، وال غري للوجود.

ین صورت فصل  ا ست که درجود ااما وجود جزء عقلي ندارد زیرا در این صورت اگر قرار بود وجود، جنس و فصل داشته ابشد جنسش اي و 
فصل در  يبه وسیله  ن ذاتآکه ابید حمّصل جزء ابشد مقّوم آن مي شد. زیرا فصل در این صورت وجود ذات آن را به آن مي دهد و 
ه است. انطق رک ابالرادس متحخارج موجود مي شود. بنا بر این فصل دیگر مني تواند مقّوم شود. مثال اصل ذات در حیوان، جسم حسا

ارج مي ابشد. این خّصل آن در که حمت را به او مني دهد بلکه این ذات را در خارج موجود مي کند بنا بر این مقّوم نیست بلاین اصل ذا
ا به آن ل ذات آن ر لکه کدر حايل است که حتصل و موجود شدن وجود که جنس است مهان ذات وجود است. و نه تنها بعضي از ذات ب

فیه فصل، متام  در ما حنن د ويلفقط مقّوم بعضي از ذات است زیرا بعضي دیگر را جنس أتمني مي کن مي دهد )این در حايل است که فصل
 ذات را به او مي دهد.(

ذات را افاده مي   ن فیه فصلما حن بنا بر این این خلف است زیرا فصل مي ابیست ذات را حتصل ذات را افاده کند نه خود ذات را ويل در
  کند.

 از وجود ابشد معنا ندارد زیرا گفتیم براي وجود، غريي وجود ندارد.اگر هم جنسش غري 
 وقيت چیزي جنس نداشت فصل هم ندارد و عالمه این را به وضوح خود گذاشته و بیان نکرده است.

 
 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 10جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 احکام سليب وجود و معناي نفس االمر: موضوع
 احکام سليب وجود است و به حکم پنجم رسیدمي که عبارت بود از این که وجود جزء ندارد. حبث در
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 د. حبث جزء عقلي رااء را ندار ن اجز عالمه فرمودند: جزء گاه عقلي است گاه خارجي و گاه مقداري و ابید اثبت کرد که جزء هیچ یک از ای
 یان دو مقدمه توضیح مي دهیم:مطرح کردمي. و اما اینکه چرا جزء خارجي ندارد را اب ب

  .اثنیه يجزء خارجي مهان ماده و صورت است و ماده خود بر دو قسم است: ماده ي اويل و ماده : مقدمه ي اويل
ب است از یک که آهن مرکد اینماده ي اويل مهان جوهري است که قوة االشیاء به حساب مي آید و اب یک صورت، فعلیت مي ايبد. مانن

زد و خاکسرت ین آهن بسو ااگر  قابلیت صورت آهين و قابلیت صورت هاي دیگر جوهري و جسماين را نیز دارد. بنا بر این قوه که چیزي
 ود.گفته مي ش  اويل شود و اي به شکل دیگري در آید در هر حال قوه ي اولیه ي آن حمفوظ است. به آن قوه ي حمض، ماده ي

ثال ماده اي که . چنانکه مشوند سا ماده اب این صورت، هر دو ماده براي صورت دیگري مياب این حال ماده منحصر به این نیست و چه ب
ورت نطفه را به ست و گاه صرتک ابدن انسان از آن به وجود مي آید )مانند نطفه( در علقه و مضغه هم موجود است. آن امر واحد که مش

ه نطفه و علقه و مضغ مايل که درکاین   م دارد. اب این حال ماده ي اويل ابخود مي گريد و گاه صورت علقه و مانند آن را، ماده ي اويل ان
  است که اب هم مجع مي شود و ماده براي صورت حیواين قرار مي گريد

درت حتیلي و قي شود ويل مضافه ابنا بر این نطفه و علقه و مضغه هم ماده داشتند و هم صورت. حرکت هم داشتند. بعد حس هم به آهنا 
نساين به آن اس انطقه ي پس نفسندارد و این زماين است که به نوزاد تبدیل شده است و کمال حیواين در آن منودار شده است و  تفکر

تشکل از ماده ي مجسام ساده اایش، اضافه مي شود و انسان کامل مي شود. بنا بر این ماده منحصر به ماده ي اويل نیست. در ابتداي پید
ي اويل و قوه  ، روي مادهجدید به تدریج که جسم تکامل مي ايبد ماده به چیز کامل تري تبدیل مي شود و صورت اويل و صورت بود ويل

اويل  يروي ماده  جدید ي حمض مني آید بلکه روي چیزي مي آید که مرکب از ماده ي حمض و صورت هاي دیگر است. این صورت هاي
  د متشکل از ماده ي اويل و صورت است(.مني آیند بلکه روي ماده ي اثنیه مي آید )که خو 

  
 ین اگر ماده و صوريت. بنا بر اي ابشدمماده چه اويل ابشد و چه اثنیه، مهواره اب یک صورت مهراه است و مهواره قابل تصور : مقدمه ي دوم

 ویند.عقلي مي گ هين ودر خارج ابشد مهیشه قابل تصور مي ابشد. وقيت ماده و صورت خارجي، تصور شود به آن ماده و صورت ذ
اويل و هیوال  ين از ماده ست ایامثال در مورد آهن گفته مي شود: جوهر ذو ابعاد ثالثه که صورت آهين دارد. اینکه مي گوییم: جوهر 

ي کند مآن حکایت  يوعیه حکایت مي کند و ذو ابعاد بودنش از جسم بودنش حکایت مي کند و اینکه خواص آهن را دارد از صورت ن
 مي گوید: آهن نوعي دارد که اب نوع هاي دیگر و اجسام دیگر فرق دارد. و

ت شيء طق از صور انند و در انسان هم که مي گویید: جسم حساس متحرک ابالرادة انطق. جبز انطق مهه ماده ي انسان را مي رسا
رج غري از کل خا ردصورت انسان  غري از ماده.حکایت مي کند. مهه ي اینها را مي توانیم تصور کنیم. ماده غري از صورت است و صورت 

و غري قابل محل حالت هر د ین درانسان است و کل انسان غري از صورت او مي ابشد. حال ما اگر صورت و ماده را جداگانه تصور کنیم ا
بودن را به  دن و متحرکو اس ببر دیگري مي شوند و به آهنا ماده و صورت عقلي مي گویند. یعين اگر کسي جسم بودن، انمي بودن، حس

 ن عنوان که جزئي ازريمي به ایظر بگنعنوان اینکه جزئي از انسان تصور کنیم دیگر قابل محل بر انسان نیست. هکذا اگر نفس انطقه را در 
 انسان است این هم قابل محل بر کل نیست و حيت قابل محل بر جزء دیگر نیست.

عقلي و حقیقت  يسم و ماده جقیقت حنیم در این حال ماده به جنس تبدیل مي شود. بنا بر این ويل اگر مهني مفاهیم را قابل محل تصور ک
ريمي ماده و در نظر بگ ء جزءفصل و صورت عقلي یکي است اب این فرق که اعتبار آهنا اب هم متفاوت است. اگر آهنا را به صورت جز 

  به جنس و فصل مي رسیم. صورت مي شود ويل اگر به شکل مفهوم قابل محل در نظر بگريمي
ر و اعتبار. ويل داگانه تصو ید جاباین مهان چیزي است که مي گویند: ماده و صورت به شرط ال هستند یعين از هم ااب دارند و هر کدام 

مانند اینکه  ي شودکل متحد م  اه ابجنس و فصل ال بشرط هستند یعين مي توانند اب هزار شرط هم سازگاري داشته ابشند بنا بر این جنس گ
 مي گویند: االنسان حیوان و متحد اب بعض هم هست مانند الناطق حیوان اي احلیوان انطق.
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هن مي شود و ذیست وارد مي اب نتیجه اینکه وقيت مي گوییم: وجود، ماده و صورت ندارد. علت آن این است که اگر ماده و صورت داشت
شد. ل داشته ابو فص یقت جنس و فصل را تشکیل مي دهد پس وجود ابید جنستصور مي شد. وقيت چنني شد مهني ماده و صورت حق

شد ات جنس و ید داشته ابم نباهاین در حايل است که در حکم قبلي گفته بودمي که وجود جنس و فصل ندارد. بنا بر این ماده و صورت 
 فصل از آن اخذ شود.

رکب خارجي مجودايت که ین مو ايت است که ماده و صورت دارند بنا بر ااب این مقدمات مشخص شد که جنس و فصل فقط مربوط به موجود
س و مفهومي ه عنوان جنهنا بآنیستند و ماده و صورت ندارند، جنس و فصل خارجي هم ندارند هرچند ذهن مي تواند مفهومي عام براي 

مي کند به  ت را تعریفه طهار در ابب طهارت کخاص براي آهنا به عنوان فصل در نظر بگريد. بر این اساس مرحوم شهید در اول ملعه 
لة را مي فرماید: مبنز ي دهد که چموضیح . مرحوم آقا مجال در حاشیه تو االستعمال مبنزلة اجلنس ( مي گوید:استعمال الطهور مشروط ابلنیة)

 دارد.صل حقیقي نفس و جن اجلنس نه جنس. علت آن هم مهان است که گفتیم زیرا طهارت در خارج مرکب از ماده و صورت نیست پس
  

نس والفصل یوجب والصورة مها اجلنس والفصل مأخوذین بشرط ال ، فانتفاء اجل فألن املادة -الصورة و وهو املادة  -وأما اجلزء اخلارجي 
 انتفائهما

ستند که به س و فصل هنان جمهاما اینکه وجود جزء خارجي که عبارت از ماده و صورت است ندارد به دلیل این است که ماده و صورت 
صور شدند به د و وقيت تي شونمشرط ال اخذ شده اند. البته این نکته را خوب بود عالمه تذکر مي داد که ماده و صورت خارجي تصور 

بني  مشرتک است لي کهماده و صورت عقلي تبدیل مي شوند و این ماده و صورت عقلي مهان جنس و فصل است. جنس مفهومي است ک
 تلف احلقیقه و فصل خمتص به یک نوع خاص است.انواع خم

اده و صورت ردمي( پس مبت کبه هر حال ماده و صورت در عقل به شرط ال اخذ مي شوند وقيت وجود جنس و فصل ندارد )قبال آن را اث
 دارد.ل( هم نفص جنس وهم ندارد زیرا حقیقت اینها یکي است. وقيت ماده و صورت ذهين وجود نداشت پس ماده و صورت خارجي )

  
 جزء مقداري ندارد: اما اینکه وجود

دک ابشد. ر بسیار انيت اگجزء مقداري مانند خط، سطح و حجم مانند آن است. هر خطي جزء دارد و قابل انقسام به دو جزء است ح
 مهچنني است سطح و حجم و عدد و هرگز به جایي منتهي مني شومي که این قابلیت تقسیم از بني برود.

ست و ابتدا وارض جسم اع، از جزء مقداري ندارد زیرا در این صورت خودش مي ابیست مقدار ابشد و این در حايل است که مقدار وجود
دارند. اگر وجود رض و عمق نل و عابید جسمي ابشد ات مقدار بر آن صدق کند. )مقدار در غري اجسام معنا ندارد از این رو جمردات، طو 

اجزاء  ر ندارد پسمقدا و صورت داشت. حال که گفتیم وجود، ماده و صورت ندارد پس جسم هم نیست پس جسم داشت مي ابیست ماده
 مقداري هم ندارد.

ود  ي آمد به سبب این بجزء تعلیم سراغ اینکه مرحوم عالمه ابتدا فرمود: وجود جزء عقلي ندارد و بعد فرمود: جزء خارجي ندارد و سرآخر به
 دارد.تند یعين چون جزء عقلي ندارد پس جزء خارجي ندارد و پس جزء مقداري هم نکه اینها بر هم متفرع هس

  
إذ ال و وجود فال جسم له ، ال صورة للادة و وأما اجلزء املقداري فألن املقدار من عوارض اجلسم ، واجلسم مركب من املادة والصورة ، وإذ ال م

  جسم له فال مقدار له .
ارض جسم بودن مهه از عو  اشتندددارد به سبب این است که مقدار، یعين طول داشنت، طول و عرض و عمق اما اینکه وجود، جزء مقداري ن

شت پس يت جسم ندارد وقاست و جسم هم مرکب از ماده و صورت مي ابشد. وقيت گفتیم وجود، ماده و صورت ندارد پس جسم هم ندا
 .مقدار هم ندارد وقيت مقدار نداشت پس جزء مقداري هم ندارد
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 وجود نوع نیست.: حکم سليب ششم

سان که نوع د. مثال انقق شو نوعي یعين مفهومي کلي که خود به خود تشّخص و حتقق خارجي ندارد. هنگامي حمقق مي شود که فردش حم
 شود. است يف نفسه مفهومي است کلي که ات زید در خارج موجود نشود، به تنهایي مني تواند در خارج موجود

  است که حتقق و تعني وجود به خودش است نه به فردش. این در حايل
  

 ومما تقدم یظهر أنه لیس نوعا ، ألن حتصل النوع ابلتشخص الفردي ، والوجود متحصل بنفس ذاته .
خص ید فردي مشعين اول ابیاست  از آنچه قبال گفتیم واضح مي شود که وجود نوع ندارد زیرا وجود پیدا کردن نوع به سبب تشّخص فردي

 رد.ني دادر خارج حمقق شود ات نوع حمقق شود. این در حايل است که اثبت کردمي وجود به نفس ذاتش حتصل و تع
  

 معناي نفس االمر: فصل هشتم
فس االمر مطابقت نگویند اب   ست ميدر موارد خمتلفي از نفس االمر سخن به میان مي آید. مثال وقيت مي گویند قضیه اي صادق اي کاذب ا

 الفت دارد.اي خم
  مرحوم عالمه مي فرماید: حتقق هایي که هست متفاوت است.

 خود هسيت است. هسيت چیزي است که ابلذات حتقق و تعني دارد. یکي از حتقق ها
الب قد هست، در ن وجو ، حتققي است که به ماهیت منسوب است. حتقق ماهیت به سبب حتقق وجود است و چو یک نوع دیگر از حتقق

م رشد مي کند و ارد یعين هاثر دآم موجود مي شود. این ماهیت اگر در ذهن ابشد آاثر ندارد ويل اگر در وجود خارجي ابشد آن ماهیت ه
 هم یک سري آاثر و افعال از او سر مي زند.

ارند. در دق ارج مصداخم در ه، حتقق معقوالت اثنوي است. مانند مفهوم علت اي معلول. اینها هم مفهوم اند و نوعي دیگر از حتقق
چیسيت  یستند یعينهیت نخارج، دست علت براي حرکت انگشرت است. معلول هم مهان حرکت انگشرت است. ويل این علت و معلول، ما

ي از هسيت هستند. نواع خمتلفاق بر شيء را نشان مني دهند. این گونه از مفاهیم به نوع خاصي از هسيت اختصاص ندارند بلکه قابل انطبا
خارجي دارند  م ما حبذاير کداند در خارج، مصداق دارند ويل مصداق مشخص و ما حبذاي متمایز ندارند. مثال آتش و رنگ هاینها هرچ

 ويل علیت آتش ما حبذاي خارجي مستقل ندارد.
 هناست.آصداق مهچنني است مفهوم واحد و مانند آن. به هر حال اینها در خارج حتقق دارند و حتقق آهنا به حتقق م

  
ود وجود است خع وجود به ال واقنفس االمر به معناي واقع است. واقع هر چیز به حسب خودش است مث:  توجه به این مقدمه مي گوییماب

 و واقع ماهیت نیز به ماهیت بودن و واقع مفهوم علت و مانند آن نیز به خودش است.
  ل توضیح مي دهد و مي فرماید:سپس عالمه این را که به صورت جممل بیان کرده است بعد به صورت مفص

 وقيت قضااي و موضوع و حممول آهنا را در نظر مي گريمي بر سه قسم اند:
يف البلد(  لبلد. )منن يف اهم موضوع و هم حممول آهنا امري خارجي است مانند اینکه مي گویید: خرج م یک سري از آهنا .1

د از شهر ي شود و فر قق محمدر خارج موجود اند و هم خروج در خارج  موضوع است و )خرج( حممول است. هم کساين که در شهر هستند
 خارج مي شود.

هم موضوع، امري است ذهين و هم حممول مانند اینکه مي گویید: الکلي اما ذايت و عرض. کلي مصداق  در بعضي از قضااي .2
ند کلي است. بنا بر این کلي فقط بر مفاهیم صدق خارجي ندارد زیرا کلي صفت مفهوم است یعين مي گویند: مفهوم اگر بر کثريین صدق ک
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مي کند و در خارج چیزي به انم کلي وجود ندارد. حممول هم عبارت است از اینکه اي ذايت است اي عرضي. )ذايت مثل جنس و فصل و نوع 
 و عرضي مانند عرض عام و خاص(

ن امانند االنس ي شود.یک حکمي ذهين ابر م ، امري است خارجي ويل حممول آن ذهين است. یعين بر موضوع،گاه موضوع .3
 نوع. در این مثال براي انسان حکمي ذهين ابر کردمي.

خارج عده  ین ابید دربر ا صدق و کذب آن تطبیق آن بر خارج است زیرا هم موضوعش در خارج است و هم حممولش بنا در قضیه ي اول
مي ابشد. چه  اال کاذبه وه است این صورت قضیه ي )خرج من يف البلد( صادقاي در شهر ابشند و خروج هم از آهنا حمقق شده ابشد. در 

ه قضیه  ب مي شود ک( موجموضوع حمقق نباشد )مانند اینکه کسي در شهر نباشد( و چه حمول حمقق نباشد )کسي از شهر خارج نشود
 کاذبه ابشد.

ج که مهان ذهن که اب خار   ن استاست، صدق و کذب قضیه به ای که قضیه امري است ذهين و اي حممول آن ذهين در قضیه ي اثنیه و اثلثه
  اذبه.کاال   واست مطابقت و عدم مطابقت داشته ابشد. اگر قضیه ي فوق در حتلیل ذهين صحیح ابشد قضیه صادقه است 

 نفس االمر موجب قضااي اب دقیم: صبراي اینکه متام این اقسام سه گانه را یکپارچه کنیم و به شکل خالصه از آهنا سخن بگوییم مي گوی
ارج است و گاه در خاشیاء در  واقع صادقه بودن آهنا است و اال کاذبه هستند. بنا بر این صدق االمر به معناي واقع اشیاء است که گاه

 ذهن. بنا بر این نفس االمر به معناي واقع، اعم از ذهن اي خارج است.
  

 ر که جمرد است و به نفس االمم عاملامل ماده است که مادي هستند عامل دیگري دارمي به انبعضي مي گویند: غري از عامل و صوري که در ع
ال اگر قضیه حوجود است. امل معاین معنا است که هر قضیه اي که در خارج قابل فهم ابشد، مثل آن قضیه و صوريت از آن قضیه در آن 

وجود نیست، مر آن عامل که د  ت مي شود و اگر قضیه اي را متوجه شدمياي که ما فهمیده امي اب آن صورت مطابق ابشد، آن قضیه صور 
 قضیه ي ما کاذبه مي ابشد.

هم متوجه   که آن راقضااي که صورت هایي که در آن عامل است خودش نوعي علم است از این رو مي پرسیم صدق آن جواب آن این است
ين( دارند این  قضاايي ذه ن )درابقت اب عني )در قضاايي خارجي( و اي ذهمي شومي به چیست؟ اگر بگویند صدق آهنا به این است که مط

 کار مستلزم دور است.
یگري در نظر بگرمي فس االمر دنم یک اگر هم بگویند که صدق آهنا اب مطابقت آهنا اب خارج و واقع آهنا نیست ابید براي آن نفس االمر ه

 و هکذا و این کار به تسلسل مي اجنامد.
  

  التحقق ،و ني الثبوت عوجود لثامن يف معىن نفس األمر قد ظهر مما تقدم أن حلقیقة الوجود ثبوات وحتققا بنفسه ، بل الالفصل ا
 فصل هشتم در معناي نفس االمر است.

قق ست که حتجود چیزي اکه و   سابقا گفتیم که براي حقیقت وجود، ثبوت و حتققي اثبت است که براي خودش است. این بدان معنا نیست
 هم دارد که حتقق مال خود اوست )ات دو چیز ابشد( بلکه وجود او و حتقق او عني هم هستند.

  
ثبوات  -تب علیها اآلاثر هين فال ترت ذال يف جواب ما هو ، وتوجد اترة بوجود خارجي فتظهر آاثرها ، واترة بوجود وهي اليت تق -وأن للماهیات 

 كاان متحدین يف اخلارجوحتققا ابلوجود ، ال بنفس ذاهتا ، وإن  
جي موجود مي شوند ار خ گاه به وجود  مهچنني گفتیم که ماهیات که عبارتند از چیزهایي که در جواب ما هو و چیسيت اشیاء قرار مي گريند،

ارند، این ا ندر اثر خارجي آر آن مانند انسان خارجي و در این حال آاثر خارج را دارند و گاهي به وجود ذهين موجود مي شوند که دیگ
 ت نه ماهیت.ال وجود اسمینیت ماهیات نیز به حتقق وجود، موجود مي شوند. هرچند در خارج، وجود و ماهیت متحد اند ويل اصالت و ع
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هیم الوجود اضطره إىل ذلك ، كمفتعمل لضرورة تنتزع من اخلارج ، وإمنا اعتربها العقل بنوع من الت وهي اليت مل -وأن املفاهیم اإلعتباریة العقلیة 

 یضا هلا حنو ثبوت بثبوت مصادیقها احملكیة هباأ -والوحدة والعلیة وحنو ذلك 
 ي خارجي ندارند( کهال ما حبذارا اصمهچنني گفتیم که مفاهیم اعتباري عقلي )مفاهیمي که ذهن ساخته است و از خارج انتزاع نشده اند زی

ت و مانند آن( این ، وحدت، علم وجوداست زیرا به آهنا احتیاج داشت )مانند مفاهیعقل آهنا را به نوعي از تعمل و فعالیت انتزاع کرده 
ند خودشان در ي کنیم هرچمکایت حمفاهیم نیز حتقق دارند و حتقق آهنا به ثبوت مصادیق آهنا در خارج است مهان مفاهیمي که از آهنا 

 خارج موجود نیستند.
  

د ت الوجو الشامل لثبو  وت العام ،الثب ها أخذ املاهیة يف أفرادها ويف حدود مصادیقها . وهذاوإن مل تكن هذه املفاهیم مأخوذة يف مصادیق
 فس األمر .نل : إن كذا كذا يف قتها ، فیقا" نفس األمر " اليت یعترب صدق القضااي مبطاب واملاهیة واملفاهیم اإلعتباریة العقلیة ، هو املسمى ب

اهیت نیستند که مد ن( مهچنني مانیسيت شيء را نشان مي دهند )زیرا اب هر چیسيت سازگار هستند.هرچند این مفاهیم، ماهیت نیستند و چ
ورمي ويل در تعریف یف آن مي آر تعر حدود مصادیق افراد آن را نشان دهند. مثال در تعریف زید مي گوییم: انسان یعين ماهیت انسان را د

 آن را نشان مني دهد.آتش، علت بودن را ذکر مني کنیم زیرا علت، چیسيت 
ضااي به مطابق دق و کذب ق. و صاین ثبوت عام که شامل ثبوت وجود، ماهیت و مفاهیم اعتباریه ي عقلیه است، را نفس االمر مي انمند
نفس  ید عادل يفز المر و اي انفس  آهنا اب نفس االمر و عدم مطابقت آن اب نفس االمر است. بنا بر این اگر بگوییم: االنسان ضاحک يف

 االمر مراد مهني است یعين در واقع، انسان ضاحک است و زید عادل است.
  

من يف البلد "  نا : " خرجوقول "توضیح ذلك : أن من القضااي ما موضوعها خارجي حبكم خارجي ، كقولنا : " الواجب ) تعاىل ( موجود 
  د العیين ،وقولنا : " االنسان ضاحك ابلقوة " وصدق احلكم فیها مبطابقته للوجو 

ه هم کوجود است.  معايل توضیح اینکه: بعضي از قضااي هم موضوعشان خارجي است و هم حکمشان. مانند اینکه مي گوییم: واجب ت
لد و هم بشد که هم  خارج خداوند در خارج، موجود است و هم موجود، وجود خارجي دارد. اي اینکه مي گوییم: هر کس در شهر بود

او در  ضاحک بودن لقوةابخارج است. مهچنني وقيت مي گوییم: انسان ابلقوة ضاحک است که هم انسان و هم  خارج شدن از بلد در
 خارج حمقق است.

 صدق این قضااي به این است که این قضااي در خارج اب وجود خارجي و عیين منطبق ابشند.
  

ان نوع " وصدق و " االنس رضي "علنا : " الكلي إما ذايت أو ومنها ما موضوعها ذهين حبكم ذهين ، أو خارجي مأخوذ حبكم ذهين ، كقو 
"  " الثبوت النفس األمري مر ، فس األاحلكم فیها مبطابقته للذهن ، لكون موطن ثبوهتا هو الذهن ، وكال القسمني صادقان مبطابقتهما لنف

 أعم مطلقا من كل من " الثبوت الذهين " و " اخلارجي " .
نسان هرچند اوع است که ننسان و ذهين است مانند اینکه مي گوییم: کلي اي ذايت است اي عرضي. و اي اینکه اگاه موضوع و حکم هر د

 خارجي است و حکم و حممول آن ذهين است.
ن،  واقعا در ذه  او عرضي،ا ذايتصدق حکم در هر دو قضیه به این است که آن حکم اب ذهن مطابق ابشد. یعين وقيت مي گوییم: الکلي ام

ت اب آن حمقق ا به مطابقق آهنلي موجود ابشد و دو قسم داشته ابشد. این به سبب آن است که خارج این قضااي مهان ذهن است که صدک
 مي شود.
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ت ذهين )اعم از ثبو  خارج است. هين وبنا بر این نفس االمر هم ذهن را شامل مي شود و هم خارج را. از این رو نفس االمر اعم از ثبوت ذ
 ود.(شا ثبوت خارج را هم شامل مي شود و اعم از ثبوت خارجي است زیرا ثبوت ذهين را هم شامل مي است زیر 

  
ر بق ما عنده من الصو ارجیة تطاة واخلوقیل : إن نفس األمر عقل جمرد فیه صور املعقوالت عامة ، والتصدیقات الصادقة يف القضااي الذهنی

 املعقولة.
)در  اايي صادقهدق قضارت است از عقل جمرد که در آن مهه ي صور معقوالت موجود است و صو گفته شده است که نفس االمر عب

 قضاايي ذهنیه و خارجیه( اب تطابق اب صوري که در آن عقل جمرد موجود است.
  

 نها تطابقه .عنها خارج ضامیملوفیه : أان ننقل الكالم إىل ما عنده من الصور العلمیة ، فهي تصدیقات حتتاج يف صدقها إىل ثبوت 
ي یک سري است و حاو  ل علماشکال آن این است که نقل کالم مي کنیم به مهان صوري که نزد آن عقل است و مي گوییم: آن صور قاب

یگري احتیاج دارد فس االمر دنه یک بقضاايیي است که مي تواند صادقه ابشد بنا بر این خودش ابید در خارج ثبويت داشته ابشد در نتیجه 
  آن مطابقت کنند.ات اب

 بنا بر این اگر آن خود یک نفس االمر دیگر است ادامه مي ايبد و به تسلسل منجر مي شود.
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 11جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 احکام وجود و عدم: موضوع
 مرادف بودن وجود اب ثبوت: فصل هنم

ست بنا بر دم چیزي نیعست و اوجود مساوق و مرادف اب وجود است یعين هر چه وجود دارد اثبت  این فص در مورد این است که اثبت کنیم
 این ثبوت ندارد.

اي آن استدالل  زم نیست بر و ال این امر بدیهي است که عدم چیزي نیست که وجود داشته ابشد. انسان این را اب فطرت خودش متوجه مي شود
 کرد.

 غري اثبت. بعضي است، معتزله قائل شده اند که معدوم بر دو قسم است: بعضي اثبت اند و که این مسأله فطري در عني حال
ست ل حق پیش مي آمده ائلني در قو اي قا)سابقا هم گفتیم خطاي احنرايف و اقوال احنرايف که در فلسفه اجياد مي شود به سبب شبهايت است که بر 

 و براي فرار از اشکال، دست از قول حق برداشتند.(
داوند قبل از خلق  خمي بینند  وورند خقائل به تقسیم عدم شده اند به سبب این است که در مسأله ي علم خداوند به مشکل بر مي  اینکه معتزله

ن نکته را در ما بعد، ای)یست. نکردن موجودات، به آهنا علم داشت. حال آنکه شیئي خلق نشده بود و چیزي که خلق نشده ابشد قابل تصور 
ي  معلم، آهنا را خلق  اساس مهان د و براهلیات ابملعين االخص توضیح مي دهیم که چگونه وقيت اشیاء معدوم هستند خداوند به آهنا علم دار ابب 

 د.(بساز  کند. و خواهیم گفت که سازنده ابید علم داشته ابشد و آنچه مي خواهد بسازد را تصور کند و بعد آن را
 دو قسم هستند: عدوم ها برمن که رد کرد قائل شد که بعضي از معدوم ها هستند که ثبوت دارند به این بیامعتزله وقيت به مشکل فوق برخو 
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دارد. مهچنني نن وجود هم امکا یک قسم معدوم هایي اند که ات ابد موجود مني شوند چون حمال هستند. مثال شریک الباري معدوم است ويل
 است اجتماع نقیضني.
ین نوع معلوم ها ارار گريد. قهم ما دها هستند که اآلن معدوم هستند ويل حمال نیستند مانند کسي که قرار است در نسل قسم دیگري از معدوم 

م بل از خلقت آهنا علوقات خود قه خملبیک نوع ثبويت دارند و به مهني دلیل علم مي تواند به آهنا تعلق گريد. بر مهني اساس است که خداوند 
 دارد.

 ابشند. ند اثبت مين هستعتزله مي گویند، موجودات هر چه ابشند اثبت اند و در میان معدومات هم معدومايت که ممکبنا بر این م
ز موجود اعم است و اثبت بت ابر این اساس نسبت بني وجود و ثبوت به این گونه است که ثبوت، از وجود اعم مي شود زیرا هر موجودي اث

مانند اینکه  کیل مي شودیه تشتند. )عام و خاص مطلق مهیشه از یک موجبه ي کلیه و یک سالبه ي جزئاست و بعضي از اثبت ها موجود نیس
  مي گویند: کل انسان حیوان و بعض احلیوان لیس ابنسان.(

 ثبوت در مقابل نفي است مهان طور که وجود در مقابل عدم مي ابشد.
 عدوم هاي ممکن تعبريآهنا به م که ازوجود را شامل شود و هم مقداري از عدم را ) اگر دامنه ي ثبوت از وجود وسیع تر ابشد بگونه اي که هم

دم عموم و خصوص ني نفي و عه ي بمي شود.( بنا بر این نفي، فقط معدوم هایي که ممتنع الوجود هستند را شامل مي شود بر این اساس رابط
ط معدوم هایي را و منفي فق  نفيمي را چه ممکن و ممتنع شامل مي شود ويلمطلق مي شود و عدم اعم از نفي مي شود. زیرا عدم هر نوع معدو 

 شامل مي شود که ممتنع الوجود اند.
ي نباشد و اثبت ي شود چیز منرد و که این کار بر خالف فطرت است زیرا چیزي که معدوم است دیگر هیچ نوع ثبويت ندا جواب معتزله این است

 هم ابشد.
ر حد وسط است و نه دم چیزي که هدم و اتر هنادند و عالوه بر ادعاي فوق اضافه کرده اند که هم وجود دارمي و هم عاپ را فر  بعضي از معتزله

 موجود است و نه معدوم و انم آن )حال( است.
ا مصدري است فامل( که صر علم و توضیح اینکه یک سري صفايت وجود دارد اضايف که فقط از رابطه حکایت مي کند. مثال عالِّمیت )نه خود ع

ود  عالِّمیت دیگر موجت دارند ويلج ثبو جعلي و ارتباط بني علم و عاملِّ را مي رساند. بر خالف علم و عامل که هر دو حقیقيت هستند که در خار 
نیست  رابطه، موجود ر اینبدارمي بنا نابطه نیست زیرا ما حبذاء مستقلي ندارد و در خارج ما عالوه بر علم و زید که عامل است چیز سومي به انم ر 

 ويل در عني حال صفيت است براي شيء موجود بنا بر این ابید خودش هم موجود ابشد.
  

ن طور که وجود اثبت، مها ر اینباین عده مي گویند بني ثبوت و نفي دیگر واسطه اي نیست و واسطه ي فوق فقط بني وجود و عدم است. بنا 
  ل( را واسطه بني وجود و عدم است را نیز شامل مي شود.و بعضي از معدوم ها را شامل مي شود )حا

 اب این بیان ثبوت، سه چیز را شامل مي شود و نفي فقط معدوم هاي ممتنع را شامل مي شود.
که ه هر واقعیيت  د کر نباید فکر ک جواب آن واضح است زیرا اگر چیزي نیست دیگر معنا ندارد وجود داشته ابشد.: عالمه در جواب مي فرماید

اشته ابشد و اال دود مستقلي ید وجهست ابید یک ما حبذاء مستقلي داشته ابشد. رابطه مهواره وجودش فاين در دو طرف است. رابطه هرگز نبا
 خودش احتیاج به رابطه ي دیگري پیدا مي کند.

 رابطه هرچند وجود دارد ويل وجودش مستقل نیست.
  

 الفصل التاسع: الشیئیة تساوق الوجود
  م .وجود والعدىن الیة تساوق الوجود ، والعدم ال شیئیة له ، إذ هو بطالن حمض ال ثبوت له ، فالثبوت والنفي يف معالشیئ
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بوت ندارد. ض است و ثحمپوچ  ویعين چیز بودن مساوي است اب موجود بودن. عدم چون موجود نیست از این رو شيء نیست. زیرا عدم بطالن 
د قول معتزله است  ین عبارت ر است.( به معناي وجود و عدم است. )ثبوت به معناي وجود و نفي به معناي عدم ا بنا بر این ثبوت و نفي دقیقا

 که به آن اشاره مي شود:
  

ال م ، و النفي أخص من العد یكون حینئذو كن ، وعن املعتزلة : " أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود " ، فبعض املعدوم اثبت عندهم ، وهو املعدوم املم
 یشمل إال املعدوم املمتنع .

ز معدوم ها یرا بعضي از شد. از بعضي از معتزله نقل شده است که مي گوید بني ثبوت و وجود عموم و خصوص مطلق است و ثبوت اعم مي اب
ر به مشکلي بود که د ندقائل شد ن قولنزد آهنا اثبت هستند )هر چند وجود ندارند( و آهنا معدوم هایي هستند که ممکن است )علت اینکه به ای

وم ممکن اند و هم معد مي شود که شامل علم ابريء تعايل اب آن مواجه شدند.( بنا بر این عدم اعم از نفي مي شود زیرا عدم هم معدوم هایي را
 هایي که ممتنع مي ابشند ويل نفي فقط معدوم هایي ممتنع الوجود را شامل مي شود.

  
ة القادریكالعاملیة و   ،ال معدومة جودة و والعدم واسطة " ، ویسموهنا احلال ، وهي صفة املوجود ، اليت لیست مبو وعن بعضهم : " أن بني الوجود 

هنا معدومة " ا ، فال یقال : " إدة تتصف هبملوجو اوالوالدیة من الصفات االنتزاعیة اليت ال وجود منحازا هلا ، فال یقال : " إهنا موجودة " ، والذات 
 النفي فهما متناقضان ، ال واسطة بینهما .وأما الثبوت و 

و  آن اینکه بني وجود ي کنند.( ومضافه از بعضي از معتزله نکته ي دیگري هم نقل شده است )یعين عالوه بر کالم قبل این نکته را نیز به آن ا
گريد مانند   ود قرار ميي موجبراي امر عدم واسطه اي برقرار است که انم آن )حال( مي ابشد که نه موجود است و نه معدوم. )حال( صفت 
از  و والد. این صفات، قادر، ولد درت وعاملیت، قادریت، والدیت که مهه از رابطه بني دو چیز حکایت مي کنند مانند رابطه بني علم و عامل، ق

ه بر خارج صفت عاملیت دگویند که   ز منيهرگصفات انتزاعیه اند یعين ما حبذاء مستقلي ندارد بلکه به وجود منشأ انتزاعش موجود مي ابشد. یعين 
یز مندک چر وجود دو دجودش و شکل مستقلي موجود مي ابشد. اگر وجود مستقل بود دیگر مني توانند رابطه ابشد. رابطه، یعين چیزي که 

م هست و ا بر این هنت. باست. بنا بر این هم در خارج موجود نیست و هم چون یک شيء موجودي به آن متصف است پس آن رابطه هم هس
 هم نیست.

 اما ثبوت و نفي اب هم متناقض هستند یعين واسطه اي بني اینها نیست.
  

 وهذه كلها أوهام یكفي يف بطالهنا قضاء الفطرة أبن العدم بطالن ال شیئیة له .
ست و اصال طالن حمض ادم بد که عجواب این است که متام این مطالب یک سري خیااليت است که آهنا ابفته اند. فطرت سلیم حکم مي کن

 چیزي نیست ات ثبوت داشته ابشد.
  

 در عدم متایز و علیت وجود ندارد.: فصل دهم
جود ماه از و ن هسيت که ف جهامتایز به معناي امتیاز داشنت و از هم جدا بودن است. یعين مشخص ابشد که این غري از آن است. بر خال

ع بر این است که ق داشنت فر را فر از چیز دیگر متمایز است. ويل در جهان نیسيت چنني چیزي نیست زی خورشید و وجود زید از عمرو و هرچیز
 دو چیز ابشد ات یکي اب دیگري فرق داشته ابشد.

 بله گاه عدم به سبب اینکه اب یک سري وجودات و یک سري ملکات اي صفايت اضافه مي شود یک نوع متایزي پیدا مي کند. مثال عدم میز، اب
بني عدم کتاب فرق دارد. در این حال بني این دو عدم يف نفسه فرقي نیست ويل بني نبود میز اب نبود کتاب فرق است. این به سبب این نیست که 
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مي   دو عدم متایز است بلکه به این سبب است که بني وجود میز و وجود کتاب متایزي وجود دارد و عدم به سبب اضافه به اینها نوعي متایز پیدا
 کند.

 مهچنني است اگر عدم به ملکات اضافه شود مانند عدم بینایي اب عدم شنوایي.
 ال میز يف االعدام من حیث العدم این مهان چیزي است که حاجي در منظومه مي فرماید:

  
 ت.ود بودن اسجر مو حکم دوم عدم این است که بني اعدام، علیت هم نیست زیرا علیت به انم أتثري و اجياد است و این فرع ب

  
 م ابشد.علول همشا مي گویید: وجود علت، علت است براي وجود معلول یعين اگر علت ابشد این سبب آن است که م: ان قلت

واند ه عدم مي تکاست   از آن طرف مي گویید: عدم علت سبب است براي نبود معلول. حال که عدم علت، خود علت مي ابشد عالمت آن
 لت ابشد.وجود داشته ابشد و ع

یار است. مثال  ر کلمات بسحمات دعدم علت نیست بلکه این گفتار از روي تشابه و از ابب تشبیه به وجود گفته مي شود. این نوع تسا: قلت
ر حجره ندیدم د ار رفتم و زید  کسي مي گوید: رفتم دیدم زید در حجره نیست. واضح است که فرد زید را ندیده است پس مي ابیست مي گفت:

 اینکه دیدم او نبود. زیرا نبودن، دیدين نیست. نه
. زیرا علیت، یت هم نیستست علمنظور افراد در اینکه مي گویند: عدم علت، علت براي عدم معلول است در واقع این است که وقيت علت نی
ین فرد مي . بنا بر ال استمعلو فرع وجود علت است. این واقعیت را به شکل جمازي به این شکل مي گویند که عدم علت، علت براي عدم 

ابران علت  ي گوید عدممازا خواهد بگوید در واقع آن علیت حمقق نشده است مثال ابران نیست چون علت آن که ابر است حمقق نیست و جم
 براي عدم ابران است.

يل و مانند: زید قائم.  در محل وجود دا محلیه، نظري این را در منطق هم مي گویند که قضیه ي محلیه بر دو قسم است: محلیه و سلبیه. در قضیه ي
قائم، قائم نبودن زید لیس ب ال دردر قضیه ي سلبیه اصال محلي نیست. این کار به سبب تسامح و شباهت این قضیه اب قضیه ي موجبه است و ا

 چیزي نیست ات به زید محل شود.
العة فالنهار طانت الشمس کال ان  قسم موجبه و سالبه تقسیم مي شود. مثمنونه ي دیگر آن در قضیه ي شرطیه متصله دیده مي شود که به دو 

 وجود ندارد مانند: ني ارتباطيبه چنموجود. که در آن امري مشروط بر امر دیگري است و بني دو چیز رابطه است. این در حايل است که در سال
 نیست. یيت در کارال شرطچیزي بر دیگري نفي مي شود و اصلیس کلما کانت الشمس طالعة فاللیل موجود. در این مثال، مشروط بودن 

  
 الفصل العاشر يف أنه ال متایز وال علیة يف العدم

  فصل دهم در مورد اینکه متایز و علیيت در عدم نیست.
  

 أما عدم التمایز ، فألنه فرع الثبوت والشیئیة ، وال ثبوت وال شیئیة يف العدم .
  ال چیزي نیست ات فرق بني آهنا قابل حبث ابشد.اما اینکه متایز نیست چون اص

  
وعدم زید ،  ،وعدم السمع  ،كعدم البصر   ،نعم رمبا یتمیز عدم من عدم إبضافة الوهم إايه إىل امللكات وأقسام الوجود فیتمیز بذلك عدم من عدم 

  وعدم عمرو ، وأما العدم املطلق فال متیز فیه .
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ند کرا دارد اضافه مي   د شأنیت آنه موجو میز پیدا مي کند به این گونه که ذهن ما آن را به ملکات و صفايت کبله گاه یک نیسيت از نیسيت دیگر 
 مرو متمایز مي شود.د اب عدم عدم زیعو گاه آن را به اقسام وجود اضافه مي کند. بر این اساس عدم بیناين از عدم شنوایي متفاوت مي شود و 

 کند.  رق پیدا ميفي اب ست بلکه به سبب اضافه شدن به یک شيء موجود که بینشان فرق است ارتباطدر این موارد بني عدم فرقي نی
  
  

 ریب واجملاز ،سبیل التق ول علىوقوهلم : " عدم العلة علة لعدم املعلول " ق. وأما عدم العلیة يف العدم ، فلبطالنه وانتفاء شیئیته
 دیگر شود. لت چیزاین است که عدم ابطل و پوچ است و اصال چیزي نیست ات عاما اینکه در عدم، علیيت وجود ندارد به سبب 

یرا تعبري فوق از لت ابشد. ز عواند اما اینکه فالسفه مي گویند: عدم علت، علت براي عدم معلول است به این معنا نیست که نبود علت، مي ت
  ابب نزدیک کردن مطلب به ذهن و از ابب جماز است.

  
نظري إجراء  -كما قیل   -، وهذا  وجود املطرو لغیم " مل یكن غیم فلم یكن مطر " معناه ابحلقیقة : أنه مل تتحقق العلیة اليت بني وجود ا فقوهلم مثال :

 وسلب الشرط . سلب احلمل فیها أحكام القضااي املوجبة يف السالبة ، فیقال : " سالبة محلیة " و " سالبة شرطیة " وحنو ذلك ، وإمنا
یقي آن این است که ( معناي حقان استاین وقيت مي گویند: ابر نبود پس ابران هم نیست )که گفته مي شود نبود ابر علت براي عدم ابر بنا بر 

 ت.م نیسعلیيت که بني دو وجود که ابر و ابران است حمقق نشده است. وقيت خود آن دو وجود نباشند علیت آهنا ه
د. قریب و جماز مي ابشته از ابب مهد که به ي شرطیه است که بر آهنا احکام قضاايي موجبه را ابر مي کنناین، نظري احکام سالبه ي محلیه و سال

ست نه اینکه لب الشرط اسه که و قضیه ي سالبه در واقع سلب محل است نه اینکه سلب و عدم را محل کنم. هکذا در قضاايي شرطیه ي سالب
 شرطي معدوم را مشروط بر چیزي کنیم.

  
  
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 12جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 سومني حکم از احکام معدوم: موضوع
 در درس قبل دو حکم از احکام عدم را بیان کردمي و اکنون به سراغ سومني حکم مي رومي.

است که مني  ارج.( چیزيخدر  دوم است و هممعدوم مطلق )قید مطلق براي بیان چیزي است که به هیچ وجه هسيت ندارد یعين هم در ذهن مع
 توان از آن خرب داد. مثال در مورد چیزي که معدوم است مني توان گفت ضاحک است اي کاتب.

خمرَب  اشته ابشد ات بتواندبتدا وجود در ا علت آن این است که خرب دادن به این معنا است که چیزي را بر چیزي محل کنیم یعين یک خمرَب عنه ابید
ل اگر ام از موضوع و حممو یام. هر کدهم ق وه را بر آن محل کنیم ات عمل اخبار و گزارش اجنام شود. بنا بر این در زید قائم هم زید ابید ابشد ب

 نباشند گزارش فوق صحیح خنواهد بود.
  داد.از رو وقيت عدم بطالن حمض مي ابشد و کامال نیست و پوچ است واضح است که از آن هم مني توان خرب 
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ت زیرا معدوم مطلق وم مطلق اسز معدکه مهني مجله ي مشا که مي گویید از معدوم مطلق خرب داده مني شود در واقع یک نوع خرب ا اشکال نشود
 ين از معدوم مطلقلق است. یعوم مطموضوع قرار گرفته شده است و حممول آن این است که از آن خرب داده مني شود این خود نوعي خرب از معد

 خرب مي دهیم که از آن مني توان خرب داد.
 در منطق خواندمي که محل بر دو قسم است: محل اويل ذايت و محل شایع صناعي.: زیرا در جواب مي گوییم

 صداقي.(ست و گاه مومي ا)محل یعين این مهان است و بنا بر این حممول اب موضوع ابید احتادي داشته ابشد و این احتاد گاه مفه
 دارند. بنا بر این مصداقي هم ودي و ذايت در جایي است که موضوع و حممول اب هم مفهوما احتاد دارند. در این حال حتما احتاد وجمحل اويل

ولیات و ین نوع محل ها از ااویند زیرا مي گ احتاد در این نوع محل، قوي است. مانند اینکه مي گوییم: االنسان حیوان انطق. به این محل، محل اويل
 ست.دیهیات است. یعين دو چیز از نظر مفهومي یکي هستند و این امر بدیهي است زیرا هر چیزي ذاات خودش اب

نند االنسان کاتب.  دارند. ما م فرقهمحل شایع صناعي در جایي است که موضوع و حممول مصداقا و وجودا اب هم احتاد دارند هرچند مفهوما اب 
نه نیست که عين این گو یوند. ل نیست ويل در خارج اب هم متحد هستند و به یک وجود، موجود مي شکاتب بودن هرگز در مفهوم انسان داخ

 ي توان گفت االنسانا اینکه منرد کمکانسان به یک وجود موجود ابشد و کاتب به وجود دیگر. زیرا اگر چنني بود دیگر مني شد بني آن دو محل  
 حجر.

  رایج است.ع محل بیشرتین نو است. به آن صناعي نیز مي گویند زیرا در صناعات و در علوم ا به این محل شایع مي گویند زیرا متعارف
 به مسأله ي تناقض مي پردازمي. حال که معناي این دو محل را متوجه شدمي

شند هکذا ابهم ید مثل یه ابتناقض در بني دو قضیه هنگامي متصور است که از هشت جهت اب هم وحدت داشته ابشند. موضوع در هر دو قض
دت در محل است. رد و آن وحکضافه  حممول، شرط، زمان، جزء و کل و موارد دیگر ات هفت مورد و صدر املتاهلني هشتمني مورد را هم به آن ا

 اويل ابشدو اي ابید ل در هر دعين محیعين دو موضوع عالوه بر آن هفت مورد حيت در نوع محل هم ابید مانند هم ابشند ات تناقض حاصل شود. ی
 و اي شایع صناعي.

لب شيء از نفس سشد. زیرا اب مي در مورد فوق هم مي گوییم: اگر کسي بگوید: املعدوم املطلق معدوم مطلق. محلي است صحیح و به محل اويل
 د.ي ابشمحمال است بنا بر این چیزي که معدوم است و در ذهن و خارج نیست در ذهن و خارج نیست و این محل صحیح 

یزي است که وضوع است چه در معني حال مي توان گفت: املعدوم لیس مبعدوم مطلق. این قضیه نیز صحیح مي ابشد. زیرا معدوم مطلق کدر 
ور مي کردمي نسان را تصورت اصدر ذهن تصور شده است بنا بر این صورت ذهين از معدوم مطلق بر معدوم مطلق صادق است )کما اینکه اگر 

 که صورت انسان است( این وجود ذهين که مفهوم معدوم مطلق است موجود مي ابشد.  مي توانستیم بگوییم
در ذهن  ه محل شایعبزیرا )بنا بر این معدوم مطلق هم معدوم مطلق است )چون به محل اول مفهوم معدوم مطلق است( و هم موجود است 

 ع مي ابشد.ل شایکي به محل اويل و دیگري به محموجود مي ابشد( و هر دو قضیه صحیح است. تناقض هم پیش مني آید زیرا ی
مي   وآن گزارش مي دهیم  يل وقيت ازارج و خبنا بر این از معدوم مطلق به محل اول مني توان خرب دارد زیرا چنني معدومي نه در ذهن است و نه در 

از آن خرب دهیم.  ه محل شایعد که بقابلیت را دار گوییم: املعدوم املطلق معدوم مطلق. در این حال معدوم مطلق، در ذهن موجود است و این 
 تناقضي هم پیش مني آید.

 یم.بعد عالمه اضافه مي کند که این شبهه در جاي دیگر هم وارد است و جواب آن مهان است که در اینجا گفت
  

 رب عن شئ بشئ .خيه ، وإمنا ه بوجلشیئیة الفصل احلادي عشر يف أن املعدوم املطلق ال خرب عنه ویتبني ذلك مبا تقدم أنه بطالن حمض ، ال 
دارد. این در ست شیئیت نیز نیچچیزي که معدوم مطلق است هرگز از آن خرب داده مني شود زیرا قبال گفتیم که عدم، پوچ حمض است و هیچ 

  حايل است که فقط از چیزي که هست مي توان خرب داد آن هم به وسیله ي چیزي که موجود مي ابشد.
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 خبارملطلق ال خيرب عنه " یناقض نفسه ، فإنه بعینه إخبار عنه بعدم اإل" املعدوم ا أبن قوهلم : -الشبهة وأما 
 خيرب عنه( خودش، الوم املطلق املعداما این شبهه به اینکه قضیه ي فوق خود حاکي از نوعي اخبار از معدوم مطلق است بنا بر این قضیه ي )

  خودش را نقض مي کند.
  

، كقولنا :  ا وخيتلفان إعتبارامول مفهومواحمل فعة مبا سیجئ يف مباحث الوحدة والكثرة ، من أن من احلمل ما هو أويل ذايت یتحد فیه املوضوعفهي مند
  حك " ،ان ضا" االنسان انسان " ، ومنه ما هو شائع صناعي یتحدان فیه وجودا وخيتلفان مفهوما ، كقولنا : " االنس

رند ويل از نظر م احتاد داهما اب است که بعضي از محل ها به شکل اويل ذايت است. در این محل موضوع و حممول، مفهو جواب اشکال فوق این 
اد موضوع و حممول احت آن است که ذايت اعتبار اب هم متفاوت مي ابشد. البته معناي آن این نیست که هر دو مفهوما اب هم یکي هستند بلکه محل

ق  مفهوم را بر مصداايودن است و بنسان اوم را بر مفهوم محل مي کنیم مانند االنسان انسان که یعين مفهوم انسان مهان مفهومي دارند خواه مفه
  محل مي کنیم مانند اینکه بگوییم: االنسان انسان یعين انسان خارجي مهان مفهوم انسان است.

د بود )هرچند غلط ل لغو خواهد، محود داشته ابشد ويل اگر عني هم ابشنبه هر حال ابید بني موضوع و حممول یک اختالف از نظر اعتباري وج
 نیست.(

حال  ست. در اینان نیويل اگر کسي کمونیست شد و گفت هیچ چیزي خودش نیست و هر چیزي نقیض خودش است بنا بر این انسان، انس
عتباري است که مول است اع و حمت و اختاليف که در موضو مي توان در جواب او گفت: االنسان انسان. این محل براي دفع توهم کمونیست اس

 مصحح محل مي شود و اال محل مزبور لغو مي بود.
ي است ن دو مفهومآبني  نوع دیگر محل، محل شایع صناعي است که در آن موضوع و حممول از نظر وجودي اب هم یکي هستند و اختالف

 قي است. اب این حالودن خود اببنسان را اگر ضاحک را از انسان جدا کنیم ابز انسان به امانند االنسان ضاحک. مفهوم این دو، دو ات است زی
 وجودا یکي مي ابشند.

ل نشود و به ي تواند محهم م حال که محل بر دو قسم است نتیجه ي آن این است که معدوم مطلق هم مي تواند بر معدوم مطلق محل شود و
 تناقض هم برخورد نکنیم.

  
 عنه بعدم الشائع ، ولذا خيرب نیة ابحلملت الذهاملطلق معدوم مطلق ابحلمل األويل وال خيرب عنه ، ولیس مبعدوم مطلق بل موجود من املوجوداواملعدوم 

  اإلخبار عنه ، فال تناقض .
یرا ن از آن خرب دارد )ز هم مي توا ست( وابنا بر این معدوم مطلق هم معدوم مطلق است و از آن مني توان خرب دارد )زیرا محل در این حال، اويل 

ه نا بر این مفهومي کرده امي. بصور کتمحل در این حال، صحیح است.( زیرا در این حال معدوم مطلق، موجود مي شود زیرا در ذهن این مفهوم را 
 در ذهن است هم معدوم است زیرا مفهوم معدوم مطلق است و هم موجود است زیرا در ذهن موجود مي ابشد.

  
ریك شريین ، وقولنا : " صدق على كثیلي " هبذا التقریب تندفع الشبهة عن عدة قضااي توهم التناقض ، كقولنا : " اجلزئي جزئي " وهو بعینه " كو 

 البارئ ممتنع " مع أنه معقول يف الذهن فیكون موجودا فیه ممكنا ،
اويل مي   نکه به محلنند ایتناقض است جواب داده مي شود. مااب توضیح فوق جواب از یک سري شبهات دیگر که تصور مي شود بني آهنا 

 ست.گویند: اجلزي جزیئ. یعين مفهوم زید که غري قابل انطباق بر کثريین است یک مفهوم جزئي است و کلي نی
ي، در عني حال کلي ئز ج بنا بر این در عني حال مي توان گفت: اجلزئي لیس جبزئي زیرا جزئي، صفت براي متامي چیزهایي است که جزئي هستند.

 ندد.مي ب مي ابشد و مي توانیم بگوییم: زید جزئي، عمرو جزئي و هکذا متامي مفاهیمي که از خارج در ذهن ما نقش
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و دومي یعين  ن سلب کرد(آا از ر جواب این است که اويل به محل اويل است )یعين هر جزئي به محل اويل جزئي است و مني توان جزئي بودن 
 ت.لي به محل شایع است زیرا معناي آن این است که مفهوم جزئي بر مصادیق بسیاري قابل تطبیق اساجلزئي ک

 بني اجلزئي جزئي و اجلزئي کلي تناقضي نیست زیرا نوع محل در این دو متفاوت است.
ي ممکن ان گفت: شریک البار حال مي تو  رعنيد مهچنني مي توانیم به محل اول بگوییم: شریک الباري ممتنع زیرا ادله ي توحید این را ممتنع میداند.

ن را در صور مي کنیم یعين آتشد و وقيت کن ابزیرا به محل صناعي، شریک الباري را تصور کرده امي و هرچه را که بتوانیم تصور کنیم ال جرم ابید مم
 ذهن خلق مي کنیم. وقيت مفهوم شریک الباري تصور مي شود یعين ممکن مي ابشد.

  
 : " الشئ إما اثبت يف الذهن أو ال اثبت فیه " والال اثبت يف الذهن اثبت فیه ، ألنه معقولوقولنا 

 اثبت را در الت که وقيت ین اسکه مي گویند: هر چیزي که تصور مي شود اي در ذهن اثبت است و اي نیست. اشکال ا شبهه ي دیگر این است
ول را در ذهن وضوع و حممید مابشده است )زیرا هر قضیه اي را که تصور مي کنیم  ذهن تصور مي کنید این عالمت آن است که در ذهن اثبت

 اثبت کنیم.(
ایع در ذهن، اثبت  به محل شست ويلابنا بر این ال اثبت هم ال اثبت است و هم اثبت است. جواب این است که ال اثبت به محل اويل ال اثبت 

 ت(مي ابشد.)مانند مفهوم معدوم مطلق که در ذهن هس
  

ائع ، والال خملوق للبارئ ابلش يل ، وممكناألو  . وجه االندفاع : أن اجلزئي جزئي ابحلمل األويل ، كلي ابلشائع ، وشریك البارئ شریك البارئ ابحلمل
 اثبت يف الذهن كذلك ابحلمل األويل ، واثبت فیه ابلشائع .

 ل مي ابشد.جواب این است که تفاوت بني اینها در اويل بودن و شایع بودن مح
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 ي موجود بعینهامتناع اعاده: موضوع
ين امکان ندارد ي ابشد. یعمتنع فصل دوازدهم در مورد این است که اگر چیزي در زماين موجود بود و بعد معدوم شد، اعاده ي آن بعینه مم

 دد.شخص آن شيء دوابره برگر 
 این حبث به مقدمايت احتیاج دارد:

اگر موجودي، در زماين موجود و بعد مهان موجود خبواهد در زمان دیگري موجود شود هیچ اشکال پیش مني آید. مانند عزیر که ابتدا  اول اینکه
ُ مِّائََة عاٍم مُثَّ  ر شده است:موجود بود و بعد از دنیا رفت و صد سال بعد دوابره در زمان دیگري موجود شد. داستان او در قرآن ذک فََأماتَُه اَّللَّ

 [1]بـََعثَه
 است. در این حال وجودي که در زمان قبل بوده است معدوم شده است و شخص آن وجود در زمان بعد به وجود آمده

دیگر، انسان هر روز که وجود دارد، وجود امروزي او فقط مثل وجود دیروزي اوست و عني آن نیست. عني بودن معنایش این است  حيت به بیان 
براي آن  که مهان دیروزي ابشد و دیگر امروز نباشد. حيت زمانش هم ابید مهان دیروز ابشد. بنا بر این اگر قرار بود دیروز ابشد دیگر امروز بودن

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/013/#_ftn1
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. بنا بر این دومي داراي زماين است که غري از زمان اويل است بنا بر این دومي، فقط مثل اويل است نه عني آن و دومي وجود معنا نداشت
 دیگري است بر خالف اويل اب این حال این دو در مهه ي خصوصیات مثل هم مي ابشند.

دیگري موجود شود.  ند به وجودي توا مهان موجود )نه مثل آن( ماگر ماهیيت در زماين موجود بوده است و بعد معدوم شده است عني دوم اینکه
ره موجود ي تواند بعینه دوابمان انسان هتا مهمثال ماهیت انسان، دیروز موجود بوده است. بعد خداوند آن را مي مرياند و از بني مي برد. بعد از مد

ان دیگري که مثل ه وجود انسباآلن  که به وجود انسان خارجي موجود بودشود. )مراد ماهیت انسان است نه وجود خارجي آن. یعين انسان بودن  
 وجود انسان قبلي است موجود شده است.(

مه در کتاب هنایه ود شود. عاله موجاین است که موجودي که قبال بوده و معدوم شده است مني تواند بشخصه و بعینه دوابر  آنچه حمل حبث است
 زي.دیرو  ند. یعين مهان وجود مني تواند بعینه هم وجود دیروزي ابشد و هم وجوداز آن به تکرر وجود تعبري مي ک

خود مي   جود از علتو ن یک آحيت انسان در دقیقه و در یک حلظه بعد مثل دقیقه ي قبل خودش است نه عني آن. وجود انسان در هر حال 
هم به علت خود  ث، در بقاءر حدو با خواهیم گفت که معلول عالوه گريد که اب وجودي که یک حلظه قبل از علت گرفته بود متفاوت است. )بعد

ند بلکه ک  آن را معدوم علت، وابسته است. و اگر این افاضه ي دائمي یک حلظه حذف شود آن وجود، معدوم مي شود و دیگر الزم نیست که
 به صرف عدم افاضه ي وجود، خود به خود معدوم مي شود.(

، یک چیز بیشرت که هر چیز  ن استعدوم شد بعینه مني تواند در حلظه ي بعد واقع شود. علت حمال بودن هم اییعين وجودي که قبال بود و م
جود که و ( ابید یک خص آننیست و اگر خبواهد هم آن وقت موجود ابشد و هم خودش در بعد موجود ابشد )نه مثل آن بلکه عني آن و ش

 واحد است در عني وحدت، کثري ابشد.
 .است بدیهي امري وقيت ابن سینا این مسأله را مطرح مي کند مي گوید: اینکه اعاده ي بعینه از حماالت است سبر این اسا

 معدوم يب معنا است ت. اعاده يته اساو تبیني دیگري هم براي آن ارائه کرده است و آن اینکه چیزي در سابق بود و معدوم شدو کامال پوچ گش
 دیدي است.و هر چیزي که اجياد شود چیزي ج

يء معدوم مي ک جزء از شیواره البته خمفي مناند که وجودهاي مادي که داراي حرکت هستند معدوم مي شوند و معناي حرکت این است که مه
 شود و مهزمان جزء دیگري از آن موجود مي شود و هیچ وقت مهه اش اب هم موجود نیست.

  
بلکه واجب مي  ا جایز استه تنهنه ي معدوم و بر این اساس گفته اند اعاده ي معدوم که معاد عبارت است از اعاد متکلمني تصور مي کنند

 ت که چیزي که معدومین معنا اسبه ا ابشد زیرا یکي از چیزهایي که در متام شرایعه حقه آمده است معاد است. معاد از اصول دین است و معاد
 اجب است.ه آن و اعاده ي معدوم تنها جایز است بلکه اعتقاد بشده است دوابره عود مي کند و بر مي گردد. بنا بر این، 

 عالمه در صدد است این نکته را روشن کند که اعاده ي معدوم اب معاد فرق دارد.
 ل اشاره کرده اند.ه چهار دلیباند  به هر حال گفتیم این مسأله بدیهي است و احتیاج به استدالل ندارد ويل کساين که استدالل اقامه کرده

  
ثرهم على عض املتكلمني ، وأكبتبعهم فیه و " ،  الفصل الثاين عشر يف امتناع إعادة املعدوم بعینه قالت احلكماء : " إن إعادة املعدوم بعینه ممتنعة

 اجلواز .
 فصل دوازدهم در مورد این است که حمال است که چیزي که معدوم شده بعینه اعاده پیدا کند.

ه ي قائل به جواز اعاد ثر متکلمنيال اکتنع است و بعضي از متکلمني هم این ایده را قبول کرده کند ويل اب این ححکماء مي گویند: این کار مم
 معدوم هستند )حيت آن را از ضرورايت مي دانند.(

  
 ف ابإلعادة .یتص ، فال عدوموقد عد الشیخ " امتناع إعادة املعدوم " ضروراي ، وهو من الفطرايت ، لقضاء الفطرة ببطالن شیئیة امل
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ات، وجدانیات، است: اولی ش رقمابن سینا امتناع اعاده ي معدوم را از ضرورايت دانسته است یعين بدیهي است و نظري نیست. ضروري بر ش
 مشاهدات، متواترات و فطرايت ...

شيء نیست  ي شود دیگرمدوم زي که معو ضروري فوق از فطرايت است زیرا فطرت انسان حکم مي کند که معدوم، شیئیت و هسيت ندارد و چی
ني آن نیست. بلکه عشود دیگر  اد ميبنا بر این دیگر مني تواند متصف به اعاده شود. اگر هم چیزي بود و بعد معدوم شد بعد هر چیز که اجي

 مثل آن است.
  

 :اما ادله ي امتناع اعاده ي معدوم
نا که خود مهان به این مع ون است مروز دوابره خبواهد موجود بشود اگر این عني آاگر چیزي دیروز بود و شب معدوم شده بود و ا: وجه اول

دش مقدم شيء بر خو  ست کهااست. الزمه ي آن این است که بني شيء و خودش عدم فاصله شود.اگر چنني چیزي جایز ابشد الزمه اش این 
اگر اینجا ابشد  آلن نیست وایعين  تناقض است زیرا اگر دیروز بودهشود. یعين شيء در عني اینکه اینجا هست دیروز هم ابشد و الزمه ي آن 

 یعين دیروز نبود.
  

شئ ونفسه ، وهو ختلل العدم بني ال بعینه لزم ن آخروالقائلون بنظریة املسألة احتجوا علیه بوجوه : منها : أنه لو جاز للمعدوم يف زمان أن یعاد يف زما
 ه يف زمانني بینهما عدم متخلل .حمال ، ألنه حینئذ یكون موجودا بعین

ر وم شده است بعینه دک زمان معدیه در کقائلني به نظریه ي فوق به ادله اي استناد کرده اند یکي از آهنا این است که اگر جایز بود که چیزي  
  زمان دیگر موجود شود الزمه اش این است که بني شيء و خودش عدم فاصله شود.

ست را عني کتايب بال بوده اقاب که مراد اعاده ي مثل شيء نیست و هکذا مراد عني عريف نیست زیرا در عرف یک کتالبته ابید توجه داشت که 
 مي دانند که بعدا وجود دارد.

م امروز در هوز ابشد و م دیر به هر حال اگر عدم بني شيء و خودش فاصله شود الزمه اش این است که یک شيء بعینه در دو زمان ابشد ه
در زماين قبل از  . یعين شيءابشد ه بني این دو، عدم فاصله شده است. اشکال آن این است که شيء ابید از نظر زماين بر خودش مقدمحايل ک

شرت نیست بنا بر جود یکي بیو ن دو این که اآلن هست وجود داشته ابشد یعين شيء، هم در آن زمان ابشد و هم نباشد زیرا اآلن هم هست و ای
ت و هم م اینجا هسهیعين  وجود در اینجا هست دیگر آجنا نیست و اگر آجنا هست دیگر اینجا نیست و حال که اآلن هستاین اگر این 

  نیست و این تناقض است.
  

ود ر کنار خودش موجدان دیروز مهشد که اگر شيء که اآلن در زمان دوم بعینه دوابره موجود شده است ابید این تواانیي را داشته اب: دلیل دوم
  شود.

یگري عني آن ده است و دشوجود علت این مالزمه هم این است این دو شيء عني هم هستند اب این فرق که یکي عني آن است و در روز بعد م
  است و در کنار آن موجود شده است.

ه است ل موجود شديء او این دو شيء )شیئي که امروز موجود شده است و عني شيء دیروز است و شیئي که در مهان دیروز در کنار ش
مثل،  واحد. یعين اگر یک ما ال جيوزو فی خودشان مثل هم هستند( بنا بر این حتت این قاعده قرار مي گريند که مي گوید: حکم االمثال فیما جيوز

 ممکن بود، مثل دیگر هم ممکن است و اگر یک مثل، حمال بود دیگري هم حمال است.
 د ابشد. دومي امکانيء هم موجو شد آن بعد از یک ابزه ي زماين دوابره موجود شود ابید بتواند در کنار خو  بر این اساس اگر عني شيء بتواند

 باید بتواند بعد ازنوجود ابشد ودش مخانپذیر است زیرا شيء واحد مني تواند در عني اینکه واحد است کثري ابشد. وقيت شيء نتوانست در کنار 
 ره بعینه موجود شود.زماين هم که معدوم شده است دواب
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فألن حكم  ال ، أما املالزمةحمافا ، وهو استئنحجة أخرى : لو جازت إعادة الشئ بعینه بعد انعدامه ، جاز إجياد ما مياثله من مجیع الوجوه ابتداء و 

لوجوه ، وأما ائ املبتدأ من مجیع ساواين الشی مااألمثال فیما جيوز وفیما ال جيوز واحد ، ومثل الشئ ابتداء ومعاده اثنیا ال فرق بینهما بوجه ، ألهن
 ال . ، وهو حمو كثريهاستحالة الالزم فالستلزام اجتماع املثلني يف الوجود عدم التمیز بینهما ، وهو وحدة الكثري من حیث 

شد که عني خودش  ابکان داشته ید امدلیل دیگر این است که اگر جایز بود یک شيء بعینه بعد از اینکه معدوم شده است دوابره موجود شود اب
 که از هر جهت مثل خودش است از ابتدا و در کنار خودش موجود شود. واضح است که این کار حمال است.

 حمال است ايکن است و ممیکي  اما علت اینکه چرا چنني مالزمه اي وجود دارد این است که حکم دو چیز که مثل هم هستند در آنچه براي
 شد.ابگر چیزي براي یک مثل ممکن و اي حمال بود ابید براي مثل دیگر هم ممکن و اي حمال یکسان است. یعين ا 

هستند. بنا  دو مثل هم ست هرحال عني یک شيء که در روز بعد به وجود آمده است اب عني آن شيء که در زمان خود شيء به وجود آمده ا
  بر این هر دو ابید ممکن و اي حمال ابشند.

ن وجود داشته ش( در یک آني خودعکنار خودش به وجود آید از حماالت است زیرا الزمه ي آن این است که اگر مثلني )شيء و اینکه شيء در  
رق است پس عني هم ن دو شيء فني ایبابشند یعين بني آهنا متایزي نیست بنا بر این یعين دو ات نیستند و یکي هستند. اگر دو ات هستند پس 

شد. این از یع جهات ابمج من صور اینکه عني شيء در کنار خودش ابشد یعين شيء که واحد من مجیع جهات است کثرينیستند. بنا بر این ت
 ت.و حمال اس لعکسابب اجتماع متقابلني است و ابزگشت آن به متناقضني است یعين چون کثري است یعين واحد نیست و هکذا اب

  
 ي آن انقالب اي خلف است.اگر معدوم بعینه موجود شود الزمه : دلیل سوم

م ایين که ست مي پرسیاوجود معني شيء یعين مهان شيء اب مهان زمان و مهه ي خصوصیاتش اآلن هم موجود است. اگر شيء اب زمانش اآلن 
اعاده یرا خلف است ز  صورت اآلن هست چیست؟ اي خود آن شیئي است که در ابتدا بوده است اي چیز دیگري است. اگر خودش ابشد در این

ست داده است اتش را از دذي این کار انقالب است یعين آن شيء نشده است. اگر عني آن نیست یعين از آجنا منقلب شده آمده است. الزمه
 و یک وجود امروزي گرفته است.

  
دوم بعینه مة : أن إعادة املعیان املالز بلف ، حجة أخرى : إن إعادة املعدوم توجب كون املعاد هو املبتدأ ، وهو حمال ، الستلزامه االنقالب أو اخل
 نقالب أو اخللف .، وهو اال بتدأتستلزم كون املعاد هو املبتدأ ذاات ويف مجیع اخلصوصیات املشخصة حىت الزمان ، فیعود املعاد عني امل

این کار حمال  ن اويل استت مهااسدلیل دیگر این است که اعاده کردن موجودي که معدوم شده است به این معنا است که آين که اعاده شده 
 است زیرا اي به خلف منجر مي شود و اي به انقالب.

 نه. اير این اي مهان است شد. بنا بويل ابابیان مالزمه به این گونه است که اعاده ي آن بعینه مسلتزم این است که دومي حيت در مورد زمان مهان 
باشد نست و اگر این مهان اغیري کرده انش تنکه قبال بوده اآلن هم شده و تغیري ماهیت داده و زماگر مهان ابشد الزمه اش انقالب است یعين اب ای

 این خلف است زیرا فرض این است که این دو یکي هستند.
  

ر هم جایز د دوابز ابشد ابیر جایاباگر اعاده ي معدوم جایز ابشد مي پرسیم چند ابر عود براي آن جایز و ممکن است؟ اگر یک : دلیل چهارم
 ابشد و هکذا سه ابر و ات يب هنایت زیرا حکم االمثال فیما جيوز و فیما ال جيوز واحد.

که بني این عددها هیچ کدام بر دیگري ترجیح ندارد و مهه ممکن مي ابشند. از این رو پرسیم بني اینها کدام یک اول حمقق مي شوند؟ هر کدام  
ابشد بنا بر این اگر شیئي که معدوم شده است خبواهد بعینه عود کند ابید بتواند ان حمدود موجود شود. انتخاب شود از ابب ترجیح بال مرجح مي 
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بنا بر این چون عددش قابل تعیني نیست پس خودش هم قابل برگشنت نیست زیرا هر چیز که موجود مي شود ابید عددش معلوم ابشد و یکي 
 ابشد.

  
ة له ، كما كذا إىل ما ال هنایالثانیة وهو ألوىل عدد العود ابلغا حدا معینا یقف علیه ، إذ ال فرق بني العودة احجة أخرى : لو جازت اإلعادة مل یكن 

 مل یكن فرق بني املعاد واملبتدأ ، وتعني العدد من لوازم وجود الشئ املتشخص .
 ه شود عدد بیشرت ازر نظر گرفتکه د  شد زیرا هر عدديدلیل دیگر این است که اعاده اگر ممکن ابشد عدد ابزگشت آن به حد معیين ابلغ مني اب

بتدا فرقي نیست. ُمعاد و م ه بنيکآن هم ممکن است و فرقي بني عوده ي اول و دوم و هزارم و بیشرت از آن نیست. کما اینکه فرض این است  
دا مي کند ابید ج تشّخص پیر خار دیرا شیئي که چون بني این عودها مرجحي نیست این عالمت آن است که خودش هم مني تواند عود پیدا کند ز 

  عددش هم مشخص ابشد و اال موجود مني شود.
  
  
  
  
 .259، آیه2بقره/سوره [1]

>  
  
  
 
 
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 14جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 امتناع اعاده ي معدوم و تقسیم وجود به ذهين و خارجي: موضوع
ه از متکلمني قائل ب داد بسیارييل تعو حبث در این است که اعاده ي معلوم جایز است اي حمال. گفتیم فالسفه قائل به حمال بودن آن هستند 

 و حيت وجوب آن هستند. جواز
ن حمال ابشد علت ردن جمدد آیدا کپآهنا در دلیل خود مي گویند: اگر چیزي که زماين موجود بوده است و اآلن معدوم شده است اگر وجود 

 آن از سه حال خارج نیست:
 ویند.گذايت مي   ا حمالماهیتا امري حمايل است و ذاات امکان ندارد حمقق شود. مانند اجتماع نقیضني. این حمال ر  .1
ین حمال، را ت حمال. امري اسابه سبب این است که ماهیت به تنهایي امر حمايل نیست ويل ماهیت، الزمي دارد که آن الزم  .2

 حمال وقوعي مي گویند.

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/013/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/43/259
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که یک   است که فرض اینال آناین دو احتمال را کسي قائل نشده است زیرا اگر چنني بود مهان اول هم مني ابیست موجود مي شد و ح
 ابر موجود شده است و بعد معدوم شده است.

یعين مهواره  الزم است عرض اي)گاه گاه حمايل به سراغ این ماهیت مي آید. یعين عرض مفارق آن گاه مستلزم حمال مي شود.  .1
رض به که آن عقت  و ، هر اب ماهیت مهراه است و اي مفارق که عرضي است که گاه اب ماهیت هست و گاه نیست. بنا بر این ماهیت

 سراغش مي آید حمال مي شود.(
ین راه ابشد بنا بر ارض اب او مهعه آن کبنا بر این وقيت شق سوم را انتخاب کردمي معنایش این است که ماهیت هنگامي ممتنع الوجود مي شود  

 مني توان گفت که وجود آنچه معدوم شده است مطلقا حمال است.
ربوط به ال بودن مآنکه حم چهارمي هم هست و آن اینکه مشا صرفا از ماهیت سخن گفتید و حالاحتمال : عالمه در جواب مي فرماید

است وجود  موجود شده ين کهآوجود است یعين وجودي که معدوم شده است امکان ندارد بعینه دوابره موجود شود. اگر هم موجود شود 
عني وحدت کثري  ید واحد درمي آ ي قبل بیان کردمي و آن اینکه الزم دیگري است که مثل اويل است نه عني آن. )علت استحاله در جلسه

 ابشد.(
  

عاده ي معدوم است. ااد از ابب ند مععده اي از متکلمني قائل به جواز اعاده ي معدوم شده اند این است که آهنا تصور کرده ا علت اینکه
  مهه ي اداين و شرایع است. آهنا از یک طرف مشاهده کردند که اعتقاد به معاد از اصول دین در

وحي از معاد خرب  ي است زیراضرور  مهچنني تصور کردند که معاد از ابب اعاده ي معلوم است در نتیجه استنباط کردند که اعاده ي معدوم
 ممکن( ه فقطداده است و بر معاد ادله ي عقلیه اي داللت مي کند بنا بر این اعاده ي معدوم ابید واجب ابشد )ن

نکه معاد از ست و حال آدوم امي فرماید: متامي شبهه در این قسمت خوابیده است که تصور شده است معاد از ابب اعاده ي مع عالمه
. روح هرگز تري مي رسدابال ابب استکمال است. روح مديت اب این بدن است و بعد از قید این بدن مادي رها مي کند و به مرحله ي

 رد که مهواره ابقيجم تروح امري اس اعاده ي معدوم ابشد. هنگام مرگ، رابطه ي روح اب بدن قطع مي شود. معدوم مني شود ات معاد از ابب
  است.

قرار بود که  ه است. اگرداشت اما بدن، هر آن در حال عوض شدن است. بدين که روز قیامت مي آید مهان بدين نیست که در دنیا وجود
حيت اب این قید   وان زمان، مه اب بیاید الزمه اش این است که مي ابیست اب متامي مشخصات حيت مهان بدن که در دنیا است در روز قیامت

قبل است متفاوت  يه در حلظه دين ککه در دنیا است ابید ظاهر مي شد که این کار امکان ندارد. حيت در دنیا نیز بدن در هر حلظه اب ب
ر حال هر حلظه د اي بدنحلظه فقط مثل بدن قبلي است نه عني آن. سلول همي ابشد و وجود دیگري به خود مي گريد. بدن در هر 

جدید و نو  ر آن کامالدي که سوخت و سوز و از بني رفنت و جتدید هستند. بدن بعد از چند سال به کلي از بني مي رود و سلول های
 هستند.

ید: من مهان انسان نسان مي گو اینکه م هرگز معدوم مني شود. اخالصه اینکه آنچه انسانیت انسان به آن قوام دارد مهان روح است و روح ه
امال تغیري اال بدن ک واست  بیست سال پیش هستم به سبب این است که من بودن براي او مهان روحش است که بدون تغیري ابقي مانده

 ايفته است و در هر آن وجود دیگري به خود مي گريد.
  

إما لعارض داء ، وهو ظاهر ، و  یوجد ابتذلك ملكدة املعدوم لكان ذلك إما ملاهیته وإما لالزم ماهیته ولو كان  احتج اجملوزون أبنه لو امتنعت إعا
  مفارق ، فیزول االمتناع بزواله .

اي به  ( ون بود )حمال ذايتبب ماهیت آس به کساين که اعاده ي معدوم را جایز مي دانند استدالل کرده اند که اگر این کار ممتنع بود امتناع اي
 سبب الزمه ي ماهیت )حمال وقوعي( که در این دو صورت مني ابیست از مهان اول موجود مي شد.
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نگامي که آن هر این حال دیست( بنا بر این علت امتناع اعاده ابید به سبب عارض مفارقي بوده ابشد. )که گاهي اب ذات هست و گاه ن
 ت برداشته مي شود.عارض، زائل شود حمال بودن اعاده نیز از ماهی

  
 .من احلجج املتقدمة  ته ، كما هو ظاهرورد أبن االمتناع ألمر الزم لكن لوجوده وهویته ، ال ملاهی

الزم ماهیت. این  جود است نهزم و این استدالل رد مي شود که امتناع به سبب امري است که الزم است )نه عرض مفارق( ويل این الزم، ال
  ي توضیح دادمي.نکته را در حبث هاي قبل

  
رسیم آاي این امر پایشان مي  ال ازحدیگر اینکه متکلماين که قائل به اصالت املاهیت است ابید متامي احکام وجود را روي ماهیت بربد. 

متایزي  بود دیگر مي عني اولگر دو عیين )چه ماهیت ابشد و چه وجود( آاي در عني اینکه یک امر عیين است آاي مي تواند دو ات ابشد؟ ا 
 مني ابیست بني آهنا بود در نتیجه کثريت هم نبود و مني ابیست دوات مي شدند.

  
ملوت نوع دوم . ویرده : أن ادة املعمن قبیل إعا -ت به الشرائع احلقة وهو مما نطق -وعمدة ما دعاهم إىل القول جبواز اإلعادة زعمهم أن املعاد 

 استكمال ، ال انعدام وزوال.
ه کت و تصور کرده اند  اد بوده اسورد معمتکلمني را جمبور کرده است که این دلیل را شاخ و برگ دهند گمان اشتباه آهنا در معمده چیزي که 

 معاد چیزي است که متامي اداين حقه از آن سخن مي گویند و این معاد، از قبیل اعاده ي معدوم است.
 بلکه نوعي تکمیل شدن مي ابشد.رد آن به این است که مرگ از قبیل زوال و انعدام نیست 

 ي کند.ي منبدن هم مهواره در حال تغیري است حيت در این دنیا ويل شخصیت انسان مهان روح آن است که هیچ تغیري 
  

 انقسام وجود به خارجي و ذهين: املرحلة الثانیة
عمق دارد و  ول و عرض وطمثال ب آاثر است )مهان گونه که ماهیت، وجود خارجي و ذهين دارد به این گونه که اگر در خارج ابشد صاح

 رد.رشد و منو دارد و مي تواند درک کند و احساس دارد( و وقيت وارد ذهن مي شود دیگر آن آاثر را ندا
ا ید مانند اینکه مه ذهن مي آبز آن قول دیگر این است که وقيت ما به چیزي علم دارمي، ماهیت آن شيء به ذهن مني آید بلکه سیاهه اي ا

ين نسان ابشد و اي ستو مي دهیم ا حتمالاز دور چیزي را مي بینیم. در این حال چیسيت آن را متوجه مني شومي بلکه سیاهه اي مي بینیم که ا
ید که سیاهه ه ذهن مي آیزي بسنگي و چیزهایي دیگر. به مهني شکل، مفهومي وجود ندارد که کامل از شيء خارجي حکایت کند. بلکه چ

را  وجود خارجيمعرض  خارجي را براي انسان تداعي مي کند. این مهانند عکس شخص است که فقط رنگ و اي طول و اي از موجود
ود عکس نکات از خ . ایننشان مي دهد ويل عمق، حجم، حیات آن و اي اینکه صاحب عکس تفکر دارد و مانند آن را نشان مني دهد

 استفاده مني شود.
 مهان عکس است که مهه چیز شيء را نشان مني دهد. این دسته قائلند که ذهن مانند

ارد شده است  ت متعددي و شکاالاکه به وجود ذهين به آن معنایي که ما گفتیم که کل ماهیت خارجي وارد ذهن مي شود  بعد خواهیم گفت
 هن مني آید.ذخارجي به  جودو  که این دسته چون نتوانستند از آن اشکاالت جواب دهند چاره اي ندیدند مگر اینکه قائل شوند ماهیت

چه در ذهن است از ي گویند آنت که مالزمه ي این قول این است که ابید علم را انکار کرد. این مهان سفسطه اس: مرحوم عالمه مي فرماید
ني م است ويل وقيت مهلعا اب خارج باط مخارج حکایت مني کند. بنا بر این اصال مني توان ادعا کرد در خارج چیزي وجود دارد. تنها راه ارت

وجه مفهوم، خارج را مت ره از طریقمهوا علم يب ارزش شده ابشد دیگر ابید خارج را انکار کرد زیرا وجود خارجي هرگز وارد ذهن ين شود و ما
 مي شومي.



59 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

  
طه اي است که بني صرف راباء ه اشیاز قول قبلي بدتر قول فخر رازي و دیگران است که قائل هستند هیچ چیزي وارد ذهن مني شود و علم ب
ري ابقي مي ماند. م بدون تغیرجي هنفس ما و اشیاء برقرار مي شود. ذهن مهانگونه که قبال خايل بوده است اآلن هم خايل است و شيء خا

م و  وارد کالس شدوقيت ي نبود ويلاابطه تنها چیزي که تغیري مي کند این است که من مثال قبال وارد این کالس نشده بودم و بني من و میز ر 
 ست.رده اروي میز نشستم فقط این رابطه اجياد شده است و این مهان علم است و در وراء آن هیچ چیزي تغیي نک

ین ارت ذهين آن در ذهن و اآلن صو  دیدمي گاه ما به چیزهایي علم دارمي که اآلن موجود نیستند مثال شهري را سابقا:  مرحوم عالمه مي فرماید
ابشد.  ست که رابطه برقرارهلم هنگامي افه، عدارد ويل آن شهر اي از بني رفته است و اي کامال تغیري ايفته است. بنا بر قول به اضافراد وجود 

 مي وجود دارد.هه چنني عللبداابدر مثال فوق، این رابطه وجود ندارد پس نباید این علم و این رابطه وجود داشته ابشد و حال آنکه 
  

 یة يف انقسام الوجود إىل خارجي وذهين وفیها فصل واحداملرحلة الثان
 مرحله ي دوم در انقسام وجود به خارجي و ذهين است و در آن یک فصل وجود دارد.

  
  الفصل األول ] يف الوجود اخلارجي والوجود الذهين [

 فصل اول در مورد وجود خارجي و ذهين است.
  ترتتبوجودا آخر ال -طلوبة منها لذي ترتتب علیها فیه اآلاثر املاوهو الوجود  -ود اخلارجي املشهور بني احلكماء أن للماهیات وراء الوج

  علیها فیه اآلاثر ، ویسمى : " وجودا ذهنیا " .
ود بر آن شمرتتب مي  ست کهمشهور بني حکماء این است که ماهیات وراء وجود خارجي وجود دیگري نیز دارند. وجود خارجي وجودي ا

وجودي نیز  ي آاثر استدارا ور آن وجود، آاثري که براي ماهیات مطلوب است. ماهیات ما وراء این وجود که در خارج است ماهیات د
رجي مانند شريیين ت حلواي خاصوصیادارند که وجود ذهين انمیده مي شود که دیگر آن آاثر خارجي را ندارد. مثال مفهوم حلوا در ذهن، خ

 را ندارد.
وإنسان  ا أنه نبات وحیوانه جسم ، ومبا أنمبد يف اخلارج قائم ال يف موضوع ، مبا أنه جوهر ، ویصح أن یفرض فیه أبعاد ثالثة فاإلنسان املوجو 

  ذو نفس نباتیة وحیوانیة وانطقة ، ویظهر معه آاثر هذه األجناس والفصول وخواصها
ود دیگري وابسته تد و به وجي ایسد و آن اینکه روي اپي خودش مبنا بر این انسان خارجي از آجنا که جوهر است آاثر جوهر را نیز دار 

. )البته انطقه است اين ونیست. چون جسم است طول و عرض و عمق دارد و چون انمي و حیوان و انسان است داراي نفس نبايت، حیو 
بر این انسان،   است. بناالشرط انمي ب عالمه به نبات تعبري مي کند که مساحمه شده است. نبات مهان انمي اي است که بسته است یعين

اب فصل هاي  وع جنس است ر واقدانمي نیست زیرا انمي ال بشرط است یعين رشد دارد و غري از آن را هم مي تواند داشته ابشد. انمي 
  دیگر سازگار است ويل نبات نوع مي ابشد و اب هیچ فصلي سازگار نیست.(

ارد. به هر حال کر و درک دعين فیاين دارد یعين حساس است و متحرک مي ابشد و روح انطقه دارد روي نبايت یعين رشد مي کند، روح حیو 
 اشغال مي کند. د یعين فضاا دار ر انسان در خارج مهه ي آهنا و آاثر آهنا را دارد یعين هم طول و عرض و عمق دارد و هم آاثر اینها 

سان به مهان روح ا شخصیت اند زیر ست زیرا در این صورت تبدیل به سه موجود مي شالبته نباید تصور کرد که انسان داراي سه نفس فوق ا
ن یک روح دارد که ود که انساائل بقاست و اگر انسان سه روح داشت یعين سه موجود بود. عالمه نیز قائل نبود که انسان سه نفس دارد و 

زله را هم در ید مراتب انجه ابکامل ترین نفس ها است و در نتی  مهان نفس انطقه است. اب این حال ایشان بر اساس اینکه نفس انطقه
، خصوصیات سایر ر عني وحدتت و دخودش داشته ابشد فرمودند که آن قوا را نیز در بر دارد. بنا بر این نفس انسان یک چیز بیشرت نیس

 نفس ها را هم دارد.
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  رجیة .آلاثر اخلاتلك ا حلده ، غري أنه ال یرتتب علیه شئ من. واإلنسان املوجود يف الذهن املعلوم لنا انسان ذاات واجد 

ذهين انسان نیز  یعين مفهوم)است  اما انساين که در ذهن است و ما آن را مي شناسیم ذايت است که فقط انسان است و حد انسان را دارا
ي  مفهوم انسان رشد من دارد. مثالنه را که آاثر خارجی  مهان مفهوم جوهر، ذو ابعاد ثالثه انم حساس متحرک ابالراده انطق است( اب این فرق

 کند.
  

اخلارجي يف  فس ، یباین املعلومقائم ابلن وكیف وذهب بعضهم إىل أن املعلوم لنا املسمى ابملوجود الذهين شبح املاهیة ال نفسها ، واملراد به عرض
 رجي.ى اجلدار احلاكیة للفرس اخلاذاته ، ویشاهبه وحيكیه يف بعض خصوصیاته ، كصورة الفرس املنقوشة عل

ز شبح یک یت. مراد اد ماهبعضي قائل شدند که آنچه براي ما معلوم است و در ذهن مي آید شبح و سیاهه اي از ماهیت است نه خو 
ي از ط بعضدارد و فق ت فرقامري عرضي است که کیفیت و حاليت در ذهن است و به نفس قائم است و اب معلوم خارجي در ذات و ماهی

امت را قور که فقط از د خصوصیات ماهیت خارجي را بیان مي کند و صرفا در بعضي از خصوصیات اب آن شباهت دارد )مانند سیاهي
 نشان مي دهد.(

 وارد، حرکت دعمق  این مانند تصویر عکس اسب است که فقط طول و عرض و رنگ و دست و اپي آن را نشان مي دهد ويل اینکه
 ند آن را نشان مني دهد.احساس دارد و مان

  
 . وهذا يف احلقیقة سفسطة ینسد معها ابب العلم ابخلارج من أصله .

 این قول در واقع مهان سفسطه است که اگر روي کار آید راه علم به خارج از ریشه از بني مي رود.
  

  لیهوذهب بعضهم إىل إنكار الوجود الذهين مطلقا ، وأن علم النفس بشئ إضافة خاصة منها إ
فا یک اضافه و ين علم، صر ست یعبعضي دیگر نیز به این مست رفته اند که وجود ذهين را مطلقا منکر شوند و بگویند علم صرف رابطه ا

 شده است.هن اضافه ندر ذ رابطه اي است که نفس اب شيء خارجي پیدا مي کند. اب این حال قبل از این رابطه و بعد از آن چیزي
 عدوم ، إذ ال معىن حمصال لإلضافة إىل املعدوم .ویرده : العلم ابمل

معنا  نکه اضافه اب معدومآرمي و حال لم دااین قول را علم به معدوم رد مي کند زیرا ابلوجدان مي دانیم به چیزهایي که اآلن موجود نیستند ع
 ندارد.

  
>  

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 15جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 دلیل قائلني به وجود ذهنی و اشکاالت وارده بر آن: عموضو 
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ه شبحی از آن به ند اي اینکبیای حبث در مورد وجود ذهنی است و سخن در این است که آاي ماهیاتی که در خارج موجود هستند می توانند به
 ذهن می آید و اي اصال چیزی به ذهن منی آید.

  در این مورد سه قول بود.
  ني ماهیت وجودارا است. مهدد را که ماهیات، دو نوع وجود دارند. وجودی خارجی که متام آاثری که از آن انتظار می رو   این بود قول اول

 دیگری دارد و آن زمانی است که در ذهن تصور می شود اب این فرق که دیگر آن آاثر را ندارد.
 صور می کند.این بود که ذهن فقط شبح و سیاهه ای از اشیاء خارجی را ت قول دوم
گذاشته    نار صندلیزی که در کند میاین بود که اصال چیزی به ذهن منی آید و علم به معنای ارتباط نفس اب ماهیت خارجی است. مان قول سوم

ی اب آن ود ارتباطنب  ر درختر کنادمی شود که سابقا در کنار آن نبود و اآلن هست که نه میز تغیري کرده است نه صندلی. نفس هم ات وقتی 
 نداشت و وقتی در کنار درخت قرار گرفت این ارتباط حاصل می شود و مهني علم انمیده می شود.

 جواب این دو قول اخري در جلسه ی قبل داده شد. اما دلیل قول اول:
در خارج وجود  آن موضوع هال آنکحما خیلی از چیزها را موضوع قرار می دهیم و در حممول، حکمی اجيابی بر آن ابر می کنیم و : دلیل اول

ابقا گفتیم ثبوت بت است. سضوع اثندارد. مثال می گوییم: درايیی از جیوه ممکن الوجود است. معنای این قضیه این است که حممول برای مو 
ی آن ن حممول بتواند براآت ابشد ات ی اثبشیء لشیء و اثبات شیء لشیء فرع ثبوت املثبت له است. بنا بر این ابید ابتدا درايیی از جیوه در جای

 اثبت شود. این موضوع در خارج اثبت نیست پس در ذهن موجود می ابشد.
ان ها هم به مهج موجودند ر خار مهچنني فهم ما نسبت به چیزهایی که موجود هستند اب چیزهایی که معدومند یکسان است. پس ماهیاتی که د

 .ذهن می آیند و در ذهن برای آهنا احکامی ابر می شود
  

  واحتج املشهور على ما ذهبوا إلیه من الوجود الذهين بوجوه :
 ند.رده امشهور برای مدعای خود در مورد وجود ذهنی )که ماهیت اشیاء به ذهن وارد می شود( به وجوهی استدالل ک

ست که غالب ورد شهرت امکه   ستالبته خمفی مناند که )احتجاج مشهور(، خود نوعی غلط مشهور است زیرا مشهور در لغت به معنای چیزی ا
 نه مشهور. شوند دانشمندان به آن قائل هستند. دانشمندانی که به آن قول قائل شده اند مجهور )و اي حکماء( انمیده می

  
 غري ذلك ضدین " ، إىلجتماع الاقیضني غري ع الناألول : أان حنكم على املعدومات أبحكام إجيابیة ، كقولنا : " حبر من زیبق كذا " وقولنا : " اجتما 

 "طن آخر ، ونسمیه : ارج ففي مو  اخلواإلجياب إثبات ، وإثبات شئ لشئ فرع ثبوت املثبت له ، فلهذه املوضوعات املعدومة وجود ، وإذ لیس يف
 الذهن " .

یاج قضیه ی سالبیه احت بگویید که ست اتاول اینکه ما بر چیزهایی که معدوم هستند یک سری احکامی اجيابیه ابر می کنیم. این حکم ها سلبیه نی
 وضوع.د املو البد فی املوجبة من وجو  ندارد که موضوعش موجود ابشد. حکم مزبور اجيابی است و تفتازانی می گوید:

ت. واضح متفاوت اس جتماع ضدینا اب مثال درايیی از جیوه فالن حکم را دارد )مثال ممکن الوجود است( و اي اینکه می گوییم: اجتماع نقیضني
  م.است که اجتماع نقیضني موضوع قرار گرفته است و حممولی بر آن ابر شده است و حال آهنا امری است معدو 
موضوع( فرع بر رای شیئی )ول( باین در حالی است که اجياب کردن چیزی به معنای اثبات کردن حممول برای موضوع است و اثبات شیئی )حمم

 ز قبل اثبت ابشد.این است که مثَبت له )موضوع( ا
ر جای دیگری دت پس ابید د نیسنتیجه اینکه برای این موضوعاتی که معدوم هستند وجودی ابید اثبت ابشد. وقتی این وجود در خارج موجو 

 ابشد. ید در ذهند ال جرم ابرج نشابشد که مهان ذهن است. زیرا ما آهنا را تصور کرده امي پس موجود هستند وقتی جایگاه این وجود در خا
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ه می تواند بر  کفهومی است  ز آن مادر منطق خواندمي که کلی بر سه قسم است و یکی از آن اقسام کلی منطقی انم دارد. که مراد : دلیل دوم
لی که  ثال االنسان کمرار گريد. تلف قکثريین منطبق شود. )ما ال ميتنع صدق فرضه علی کثريین( این کلی می تواند صفت برای یک سری معانی خم

 کلی، صفت و حممول برای انسان واقع شده است.
 واضح است که معنای کلیت که حممول است یقینا در خارج نیست بنا بر این در ذهن موجود است.

ن را کلی عقلی  آاست. انم  متصف دو نوع دیگر کلی، کلی طبیعی و کلی عقلی انم دارند. کلی عقلی جمموع کلی طبیعی است که به کلی منطقی
  ذاشته اند چون در خارج موجود نیست زیرا قید آن چیزی نیست که بتواند در خارج وجود پیدا کند.گ

 ی ابشد.هن موجود مدر ذ این کلی قابل تصور است یعنی انسان به آن توجه می کند پس موجود است. حال که در خارج موجود نیست پس
  

جود ، وإذ ال إال مبشار إلیه مو  ة ال تتحققعقلی اإلنسان الكلي واحلیوان الكلي ، والتصور إشارةالثاين : أان نتصور أمورا تتصف ابلكلیة والعموم ، ك
 وجود للكلي مبا هو كلي يف اخلارج ، فهي موجودة يف موطن آخر ، ونسمیه : " الذهن " .

انسان خارجی )یوان کلی. ی و حانسان کلدلیل دوم این است که ما اموری را تصور می کنیم که به کلیت و عموم متصف هستند. مانند تصور 
 هرگز منی تواند عام ابشد زیرا هر چه در خارج است جزئی است.(

ارجیه متفاوت است. خ اشاره ی ابقلیه تصور کردن به این معنا است که اب عقل به چیزی اشاره می کنیم و به آن توجه می کنیم. این اشاره ی ع
ن نیست. ولی در صور، در ذهاز ت ه به حمض اشاره ی عقلیه و تصور، موجود می شود و مشار الیه قبلاشاره ی عقلیه چیزی است که مشار الی

 خارج ابشد مشار الیه از قبل موجود ابشد و بعد ما به آن اشاره کنیم.
ود هو کلی در خارج وج الی مبحال که ک به هر حال وقتی در ذهن چیزی را تصور می کنیم این تصور بدون مشار الیه منی تواند اجنام پذیر ابشد.

ه آن را ذهن می ود هستند کر موجندارد و حال آهنا ابید در جایی موجود ابشد، چاره ای نیست مگر اینکه بگوییم این امور، در جایی دیگ
 انمیم.

  
نی جوهر، ذو ض نیست یعحم نسانمتام چیزهایی که در خارج موجودند خملوط می ابشند. مثال انسانی که در خارج موجود است، ا: دلیل سوم

ه پدر و مادر و بن، انتساب ، مکاابعاد، انم، حساس، متحرک ابالرادة، انطق نیست. آنی که در خارج است مهني چیز است اب اضافه به زمان
ق بر انسانی دیگر قابل تطبی ی خاصهزاران رابطه ی دیگر از نوع مو و ابرو رنگ و چیزهای دیگر. این مشخصات است که اجازه منی دهد انسان

 ابشد.
ه  این انسان ب گری ندارد.یز دیچما عالوه بر این انسان که مهراه اب مشخصات است، انسان دیگری دارمي که صرف است و جبز حقیقت انسان 

 گونه ای است که هر انسان دیگری را می تواند شامل شود.
ر مکانی اغذی خاص دکر روی  بکه مهراه اب مشخصاتی است مانند بودن مهچنني است در مورد بیاض که گاه بیاض خارجی را تصور می کنیم  

ی در خارج ر نوع سفیدبر ه خاص و مانند آن ولی گاه مهان بیاض را بدون این مشخصات خارجی تصور می کنیم. این مفهوم قابل انطباق
  است.

هر  متیازی ابشد و االک ما به االدو ی بر این است که بني این سابقا هم گفتیم چیزی که صرف می ابشد دیگر دومی ندارد. زیرا دو ات بودن فرع
 ی آن این است که ماف است معناگر صر دو ابید یکی ابشند و حال آنکه فرض این است که دو ات هستند پس ما به االمتیاز دارند. بنا بر این ا 

 به االمتیاز ندارد و از این رو امکان ندارد دومی داشته ابشد.
ود ابشد زیرا در ر خارج موجدواند توم که یکی است و هرگز دوات منی شود و اب مهني یکی بودن جامع متامی مصادیقش است و منی حال این مفه

طرف موجود  یست. از آنقق نحتخارج هزاران هزار سفیدی وجود دارد. اینها مهه مصداق آن سفیدی است که صرف می ابشد و در خارج قابل 
 ست مگر اینکه بگوییم در ذهن موجود است.هم هست، پس چاره ای نی
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ألجنبیة ذف مجیع الشوائب احبض املتصور البیاالثالث : أان نتصور الصرف من كل حقیقة ، وهو احلقیقة حمذوفا عنها ما یكثرها ابخللط واالنضمام ، ك

 يفارج ، فهي موجودة جودة يف اخلري مو غهبذا الوصف  ، وصرف الشئ ال یتثىن وال یتكرر ، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه ، واحلقیقة
 موطن آخر ، نسمیه : " الذهن "

ن آنچه ست که از آلصی ادلیل سوم این است که ما صرف و خالص هر حقیقتی را می توانیم تصور کنیم. خالص هر چیز مهان حقیقت خا
فیدی است  سمهان  شود دیگر خالص نیست و صرف سفیدیابعث کثرت می شود جدا شده است. مثال سفیدی وقتی به یک صفحه ضمیمه 

نس اگر خبواهد  جشود مثال  ات اوکه به چیزی از خارج ضمیمه نشده ابشد. سابقا هم گفتیم که حقیقت، هنگامی کثري می شود که چیزی جزء ذ
هایی خارجی مائم و چیز ضه به کمی شود  کثري شود ابید به فصلی متصل شود. اي اینکه چیزی به آن ضمیمه شود مانند نوع که هنگامی کثري 

 ضمیمه. از این قبیل ضمائم می توان به عرضیات اشاره کرد. مانند رنگ، زمان و مکان.
کی بیشرت یشیء مهیشه رف الصحال وقتی چیزی صرف شد قاعده ی کلی در مورد آن این است که صرف الشیء دیگر دو ات و بیشرت منی شود. 

.( صرف امل می شودرا ش امی مصداقی است که از آن سنخ و جنس می ابشند. )بیاض صرف متامی سفیدی هانیست و اب این حال جامع مت
 ست.انافی تالشیء اگر دو ات ابشم الزمه اش این است که بني این دو متایز ابشد و این متایز داشنت اب صرفیت در 

، صور کنم. از آن طرفنم و بعد تحس ک خارج نیست من که منی توامن آن را صرف به آن معنا هرگز منی تواند در خارج ابشد بنا بر این وقتی در
 چنني چیزی وجود دارد پس در جایی دیگر هست که ما انم آن را ذهن می گذارمي.

  
ا در م دارد ر ن ماهیت انه مهااصل مسأله ی وجود ذهنی شفاف و روشن است و آن اینکه ما مفاهیمی که نشان دهنده ی چیستی اشیاء است ک

 ذهن تصور می کنیم.
د از آن جواب ه نتوانستنای ک اب این حال این مسئله که ساده به نظر می آید اشکاالت مهمی را تولید کرده است که موجب شده است عده

 دهند از قول به وجود ذهنی صرف نظر کرده اند و آن را نپذیرفته اند.
  

ستند. عضی عرضی هبهری و ن می آیند. این در حالی است که بعضی از ماهیات جو مشا می گویید: ماهیات خودشان وارد ذه: اشکال اول
ست و اي انسان که اکه موجود   د زیدماهیت اگر در وجود خارجی به گونه ای ابشد که متکی به غري نباشد به آن ماهیت جوهری می گویند. مانن

  موجود است که وجود آن روی چیز دیگری نیست.
گ است که لکه خود رنیست بنرت زید است که به تنهایی منی تواند وجود داشته ابشد. )البته مراد یک قوطی رنگ این بر خالف رنگ صو 

 سفیدی و اي زردی است.( این ماهیات عرضی است.
رو اگر این  ر هستند از، جوهمستشکل می گوید: ماهیت تصور می شود و مهان طور که هست وارد ذهن می آید بنا بر این بعضی از ماهیات

ود منی شود که از د ذهن می شی وار انسان تصور می شود جوهر بودن آن هم تصور می شود بنا بر این مفهوم جوهر هم ابید وارد ذهن شود. وقت
  جوهر بودن جدا شود زیرا سلب شیء از نفس امکان پذیر نیست.

می ابشد. یعنی  ائم به نفسی که قااست و عبارت است از عارضه این در حالی است که بعدا می گوییم: علم، به امجاع و اتفاق فالسفه، عرض 
ین علم نبود و بعد فس بود و انابقا منی شود که نفس نباشد و علم به تنهایی ابشد. دلیل دیگری مبنی بر اینکه علم، عرض است این است که س

  به آن عارض شد.
. بنا بر این ستاده نیستود ایون علم است عرض می ابشد یعنی روی اپی خاز این رو مفهوم انسان هم جوهر است قائم به نفس است و هم چ

 رد ذهن می شود.آن است وا ه شبحمفهوم انسان هم جوهر است و هم عرض از این رو ماهیات اي اصال وارد ذهن منی شوند و اي اینکه چیزی ک
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 از اشکال اول است. این اشکال در واقع حمکم کردن اشکال قبلی است و بیان دیگری: اشکال دوم
حیه ی دیگر کیف فهوم از انني ماگر جوهری را تصور کنیم، ماهیت جوهر که مهان مفهوم جوهر بودن است در ذهن ابید وجود داشته ابشد. مه

ی مابل تقسیم قست و است. کیف یکی از اقسام عرض است و عبارت است از عرضی که ذاات قسمت پذیر نیست. )بر خالف خط که کم ا
می شود از  ست که حاصلرضی اشد.( مهچنني نسبت در آن نیست. )بر خالف اعراض دیگر جبز کم که در مهه نسبت وجود دارد مثال متی عاب

 نسبت شیء به زمان و أین هیئتی است که از نسبت شیء به مکان حاصل می شود.(
سمت پذیر نه ذاات ق ت زیراپذیر. علم هم نوعی کیف اسبنا بر این کیف عرضی است که در میان نه عرض نه قسمت پذیر است و نه نسبت 

شیء  اضح است کهو شد. است و نه نسبت پذیر. نتیجه اینکه مفهوم جوهر که در ذهن است هم جوهر است و هم کیف است که عرض می اب
 واحد منی تواند هم جوهر ابشد و هم عرض.

فهوم هم کم است حال این م ر ایندکم را تصور کند مثال خطی را تصور کند.   اشکال دیگر آن این است که اگر کسی جوهر را تصور نکند بلکه
ز حماالت گريد که ا  قرار چون کم، جنس آن است و از طرفی چون علم است کیف می ابشد. الزمه اش این است که یک شیء حتت دو مقوله

 است.
ست کیف چون علم ا طرفی ست که کیف حمسوس می ابشد و ازمهچنني اگر کسی کیف حمسوس مانند رنگ را تصور کند این متصور هم لون ا

 که هستند وارد ذهن  د مهان طورنبای نفسانی می ابشد. بنا بر این شیء واحد هم ابید کیف حمسوس ابشد و هم کیف نفسانی. بنا بر این ماهیات
 شوند.

  
  إشكاالت : -عىن حصوهلا أبنفسها فیه مب -تتمة : قد استشكل على وجود املاهیات يف الذهن 

 ده استارد شو بر وجود ماهیات در ذهن به این معنا که این ماهیات خودشان به عینها در ذهن وارد می شوند اشکاالتی 
  

جلوهر ایان املالزمة : أن بهو حمال . و عا ، اإلشكال األول : أن القول حبصول املاهیات أبنفسها يف الذهن یستلزم كون الشئ الواحد جوهرا وعرضا م
وم كونه طالن الالزم ، فللز ه . وأما بعروضاملعقول يف الذهن جوهر ، بناء على احنفاظ الذاتیات ، وهو بعینه عرض ، لقیامه ابلنفس قیام العرض مب

 قائما ابملوضوع وغري قائم به .
 االت است.حماز  یناشکال اول این است که قول به آن مستلزم این است که شیء واحد در یک آن هم جوهر ابشد و هم عرض و ا

ز ه ابشد. ذاتی هر چیارد ذهن شداتش و زیرا وقتی جوهری را تصور می کنیم، این جوهر ابید جوهر ابشد زیرا قرار شد که ماهیات اب متامی ذاتی
 عبارت است از جنس و فصل آن. مثال انسان ابید به صورت جوهر، ذو ابعاد ثالثه... وارد ذهن شده ابشد.

اشته ابشد. اگر دتقال وجود فس مسنجوهر ابید عرض ابشد زیرا قائم به نفس است برای اینکه علم است و منی تواند بدون  از طرف دیگر مهني
 قائم به خودش بود ما ذاات جاهل می شدمي و آن هم مستقل وجود دیگری داشت.

یضني بر می گردد. اجتماع نق ار بهین است که این کبنا بر این ماهیت مزبور الزم دارد که یک ماهیت هم جوهر ابشد و هم عرض. اشکال آن ا
 زیرا شیء واحد هم ابید قائم به موضوع ابشد چون عرض است و هم قائم به موضوع نباشد چون جوهر است.

ارد ه وجود ندت آن است کعالم )اشکال نشود که بعضی از ماهیات، عرض هستند زیرا می گوییم: وجود ذهنی اگر در یک جا به مشکل برخورد
 و ابطل است.(

  
إذا تصوران  ت نفسانیة ، مث إانلمیة كیفیار العاإلشكال الثاين : أن املاهیة الذهنیة مندرجة حتت مقولة الكیف بناء على ما ذهبوا إلیه من كون الصو 

اقض لذوات ، فیلزم التناباینة بتمام لكیف ، كما تقدم ، واملقوالت متاوحتت مقولة  -اتیات الحنفاظ الذ -جوهرا ، كان مندرجا حتت مقولة اجلوهر 
  يف الذات
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می گویند:  یرا فالسفهز ريد. گاشکال دوم عبارت است از اینکه ماهیت ذهنیه چه جوهر ابشد و چه چیز دیگری حتت مقوله ی کیف قرار می  
 صور علمیه کیفیاتی نفسانیه هستند.

طرف  ارد ذهن شود. از آنیء بعینه و یات شت مقوله ی جوهر ابشد زیرا قرار شد ذاتبنا بر این اگر ما جوهری را تصور کنیم این متصور هم ابید حت
و کیف به متام  یعنی جوهر قوالتمابید حتت مقوله ی کیف قرار گريد زیرا گفتیم هرچه که در ذهن است کیف می ابشد. این در حالی است که 

  د.(ابشن ابشند و فقط در فصل اب هم فرق داشته ذاتشان اب هم فرق دارند. )بر خالف انسان و فرص که در جنس یکی
وهر است و به باشد چون جنوضوع الزمه ی این کار تناقض است زیرا شیء واحد هم ابید قائم به موضوع ابشد چون عرض است و هم قائم به م

 بیان دیگر هم داخل در یک مقوله ابشد و هم نباشد و داخل در مقوله ی دیگر ابشد.
  

  ران مقولة أخرى غري اجلوهر ، كانت املاهیة املتصورة مندرجة حتت مقولتنيوكذا إذا تصو 
کم ابشد و هم کیف    رده امي همصور کمهچنني اگر مقوله ی دیگری غري از کم را تصور کنیم مانند تصور خط که کم است که الزم می آید آنچه ت

 که این هم از حماالت است
  

اینني من مقولة ، نوعني متب د حتتندرجا حتت الكیف احملسوس والكیف النفساين ، وهو اندراج شئ واحوكذا لو تصوران كیفا حمسوسا ، كان م
 واستحالته ضروریة

د و هم چون وس می ابشنف حمسمهچنني اگر کیف حمسوسی مانند بو، شکل، صدا و رنگ را تصور کنیم. این کیف ها هم حمسوس اند و حتت کی
 ز ضرورايت است زیرابودن آن ا حمال ومی گريند که آن هم از حماالت است زیرا مقوالت اب هم متباین هستند  علم هستند حتت کیف نفسانی قرار

 انسان منی تواند هم انسان ابشد و هم فرس.
>  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 17جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 جواب اشکال در قول به وجود ذهنی: موضوع
یگری هم دارند که دد یک وجود ود انهنی به اینجا رسید که گفتیم: ماهیات اشیاء خارجی به مهان گونه که به وجود خارجی موجحبث در وجود ذ

 آن آاثر است. ی شود فاقدموجود در ذهن است اب این فرق که ماهیت وقتی اب وجود خارجی مهراه است آاثر دارد ولی وقتی به وجود ذهنی م
  ین قول را بیان کردمي به اشکاالتی که مطرح شده بود پرداختیم:بعد از آنکه ادله ی ا

اهیات جوهر مد ابید آن هن شو ذاشکال اول این بود که چگونه می شود شیء واحد هم جوهر ابشد و هم عرض. زیرا اگر ماهیات جوهری وارد 
 ابشند و در عني حال چون علم است و کیف ابید عرض ابشد.

قوله ابشد مثال وع از یک منه دو کزم می آید که شیء واحد هم کیف ابشد و هم مقوله ی دیگری. حتی گاه می شود  اشکال دیگر این بود که ال
 ی ابشد.(ف نفسانی ملم کیاگر کیف حمسوسی را تصور کردمي ابید متصور ما هم کیف حمسوس ابشد و هم کیف نفسانی )چون علم است و ع

ی داده شده که یکی از آهنا جوابی است که جالل الدین دوانی ارائه کرده است که فرموده است: گاه عالمه فرمود: از این دو اشکال جواب های
سخن از علم است و گاه سخن از معلوم ولی ابید دانست که معلوم ابلذات مهان علم است یعنی صورتی ذهنی که برای فرد حاصل می شود 
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و ذاات برای فرد معلوم است و اب آن خارج را می شناسد. بنا بر این وقتی می گوییم: علم  ابلذات مهان معلوم است و مهان چیزی است که ابتداائ
 به خارج دارمي به سبب آن است که معلومی که در نزد ماست مهان چیزی است که خارج را نشان می دهد و اال خارج ابلذات معلوم ما واقع منی

ناخته می شود بنا بر این آنچه در ذهن ماست معلوم ابلذات است و خارج معلوم شود. خارج فقط به سبب صورت ذهنی که در نزد ماست ش
  ابلعرض می ابشد. مهني معلوم ابلذات دقیقا مهان علم است.

. بنا بر این فید می شودسی آن در مهه جا این قانون وجود دارد مثال آنی که ابلذات سفید است خود سفیدی می ابشد و جسم به سبب سفید
علوم ابلذات ورت ذهنی مآن ص وبیض ابلذات و چیزهای دیگر ابلعرض و به سبب سفیدی سفید می ابشند. در ما حنن فیه هم معلوم البیاض ا

 است و خارج معلوم ابلعرض می ابشد.
علوم ابلذات م دمي علم اببت کر حال وقتی فرض بر این است که معلوم ابلذات مهان ماهیت است این نکته به ضمیمه به مقدمه ی فوق که اث
 نیز جوهر می ابشد. مي، علم مار کردمتحد است این نتیجه را می دهد که که علم از جنس مهان ماهیت می ابشد. بنا بر این اگر جوهری را تصو 

 مهچنني اگر کمی را تصور کردمي معلوم ما هم مهان کم است.
 ز مقوله ی کیف است؟اند که علم اگفته   علوم ابلذات است بنا بر این چرااب این بیان اثبت شد که علم، اتبع م: بعد حمقق دوانی اضافه می کند

است و  ، نوعی وصفه علمدهد که این از ابب مساحمه در تعبري است و به اصطالح دقیق فلسفی نیست. چون دیده اند ک سپس جواب می
ی امری عضب وبعضی اضافی  وصف ها امری جوهری، وصف هم کیفیتی برای شیء است از این رو به آن کیف گفته اند و حال آنکه بعضی از

 وضعی اند و هکذا.
کیفیت   وها می کند ر ت را مثال وقتی می گوییم: چوب بودن برای ماده ی چوب یک نوع کیفیت است به گونه ای که اگر بسوزد آن کیفی

ف می  ه به آن کیمساحم وصف است از اببخاکسرت بودن را قبول می کند. در این حال، وصف مزبور جوهری می ابشد و حال آنکه چون 
 گویند. بنا بر این این کیف، یکی از مقوالت در مقابل جوهر و سایر اعراض نیست.

ه آن می توان  بر ذهن است که د  سپس ایشان به سراغ اشکال اول می رود و می گوید: اجتماع جوهر و عرض مشکلی اجياد منی کند زیرا شیئی
ن آارج داد و خه در تی در خارج است جوهر می ابشد. بنا بر این هم جوهر است به سبب خصوصیتی کگفت عرض است و مهني شیء وق

 اینکه مستقال موجود می شود و هم عرض است چون قائم به ذهن است.
 عالمه می فرماید: این جواب دو اشکال دارد:

چیزی  ف اینکه برولی صر  در ذهن است مفهوم جوهر استدر جواب اول ایشان این اشکال وجود دارد که هرچند مفهومی که : اشکال اول
شد. )این ابجود داشته هم و  جوهر بودن محل شود کافی نیست که بگوییم آن شیء جوهر است. برای جوهر بودن ابید یک سری چیزهای دیگر

 نکته در جواب دوم که جواب صدر املتاهلني است روشن می شود.(
وله ی جوهر اخل حتت مقوهر دجهوم جوهر، جوهر بودن را سلب کرد ولی این موجب منی شود که مفهوم خالصه اینکه یقینا منی توان از مف

 ابشد.
 م هم جوهر است صحیحهر ابشد علات جو بنا بر این اینکه عالمه دوانی گفته است که علم مهان معلوم ابلذات است و از این رو اگر معلوم ابلذ

 ات جوهر ابشد. )هرچند جوهر بودن بر آن محل می شود.(نیست زیرا قبول ندارمي که معلوم ابلذ
ن آن را حتت مقوله لی منی تواو کرد   مهچنني هر چند آنی که در ذهن است و معلوم ابلذات است کم می ابشد و منی توان کم بودن را از آن سلب

 ه کیف.نعلم هم کم است ی کم قرار داد. بنا بر این این معلوم، کم نیست ات بگویید معلوم اب علم یکی است پس 
 ایشان در جواب دوم گفت: از ابب مساحمه می گویند که علم کیف است.: اشکال دوم

م و نسبت منی  قبول تقسی ست کهاین ادعا صحیح نیست بلکه فالسفه دقیقا اعتقاد دارند که علم حتت مقوله ی کیف است. زیرا کیف چیزی ا
تصف به کیف مب مساحمه ابم از مت می کند و نه در آن نسبتی وجود دارد. اگر قرار بود علکند. مفهومی که در ذهن است نیز نه قبول قس

 ابشد، دیگر تعریف دقیق فلسفی را بر آن تطبیق منی کردند.
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وهكذا  ما فكم ،وهر ، وإن كن جوهرا فجم ، إومنها : ما عن بعضهم : " أن العلم ملا كان متحدا ابلذات مع املعلوم ابلذات ، كان من مقولة املعلو 

.  
ست که صدر اد. او کسی ی ابشممراد از بعض مهان حمقق دوانی است که منسوب به دوان است که حدود نه فرسخی کازرون در نزدیکی شرياز 

 املتاهلني گاه که از او سخنی می گوید به )بعض اجلة املتاخرین( تعبري می کند.
د حاضر است. از که نزد فر   ی استت متحد است و فرقی بني این دو نیست. علم مهان معلوماو در جواب گفته است: علم ذاات اب معلوم ابلذا

علم هم کم است  گر کم ابشدا ست و ااین رو معلوم هر چه ابشد، علم هم مهان است. از این رو اگر معلوم ما مفهوم جوهر ابشد علم هم جوهر 
 و هکذا. بنا بر این اجتماع دو مقوله الزم منی آید.

  
وهبذا  ، وإن كان جوهرا . لعرف العاميف ا أما تسمیتهم العلم كیفا ، فمبين على املساحمة يف التعبري ، كما یسمى كل وصف انعت للغري " كیفا "و 

 یندفع إشكال اندراج املقوالت االخر حتت الكیف
در مقابل کم و  حی نیست کهاصطال و مرادشان کیفاما اینکه به علم گفته می شود که نوعی کیف است این از ابب مساحمه در تعبري می ابشد 

د امری گر وصف، خو ا حتی  جوهر و سایر مقوالت ابشد. کما اینکه در عرف عام، هر وصفی که غري را توصیف کند، کیف انمیده می شود
هری ست امری جو ت ارخدجوهری ابشد. )مثال درخت بودن برای ماده نوعی وصف است در حالی که درخت بودن که مهان صورت نوعیه ی 

 است.(
ه حتت کیف کوهری نیست  یگر جاب این بیان اشکال اندراج مقوالت دیگر حتت کیف بر طرف می شود زیرا اگر جوهری را تصور کنیم دیگر د

 ابشد. بلکه جوهری است که حتت جوهر می ابشد.
  

لعرضیة وللجوهر ت التسع المقواللهوم العرض عرض عام شامل . وأما إشكال كون شئ واحد جوهرا وعرضا معا ، فاجلواب عنه ما تقدم : أن مف
  الذهين ، وال إشكال فیه "

ع متباین را شامل ست که انوا اعام  اما جواب عالمه دوانی از اشکال اول مهان چیزی است که قبال بیان شد و آن اینکه مفهوم عرض یک مفهوم
 ريد.گر می  افه می کنیم که جوهری که در ذهن است را نیز دمی شود و مهه ی مقوالت تسعه را شامل می شود اکنون اض

  
  

  یه ،وفیه : أن جمرد صدق مفهوم مقولة من املقوالت على شئ ال یوجب اندراجه حتتها ، كما ستجئ اإلشارة إل
 مرحوم عالمه نسبت به جواب ایشان دو اشکال وارد می کند:

افی نیست  وهر است( کجند که حتت کدام مقوله است )مثال بر مفهوم جوهر صدق می کاوال صرف اینکه صدق کند که مفهوم یکی از مقوالت 
 که بگوییم آن مفهوم حتت آن مقوله می ابشد. این نکته را بعدا مفصل تر توضیح می دهیم.

  
 حمة .على أن كالمهم صریح يف كون العلم احلصويل كیفا نفسانیا داخال حتت مقولة الكیف حقیقة ، من غري مسا

ابشد و هیچ  ه ی کیف میمقول شکال دوم این است که فالسفه تصریح می کنند که علم حصولی از ابب کیف نفسانی است و حقیقتا داخل درا
 مساحمه ای در کار نیست زیرا تعریف کیف را مو به مو بر علم تطبیق می کنند.
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ريد و آن اینکه گیع کمک می  ی و شامی کند. او در جواب از محل اولدر اسفار ارائه کرده است که مشکل را حل  اما جوابی که صدر املاهلني
فهوم آن مقوله مین مفهوم، یم: امقوله ای که بر مقوله ی دیگری محل می شود بر دو قسم است. گاه به محل اولی محل می شود یعنی می گوی

 مفهوما متحدند.( وع و حمموله موضولی به این معنا است کاست مانند اجلوهر جوهر. جوهر به محل اولی بر مفهوم جوهر محل می شود. )محل ا
جود و وهر به یک اب ج گاه می گوییم: کتاب خارجی جوهر است. این محل به محل شایع است یعنی وجودش اب جوهر متحد است و کتاب

  موجودند.
ه محل شایع نیز بید بتوان ابشد. ابن مقوله داخل بنا بر این اگر جوهر بودن به محل اولی محل شود این موجب منی شود که آن موضوع، حتت آ

یء ن شیء محل شود آن شآمقوله بر  د اینمحل کرد ات بتوان آن را حتت آن مقوله داخل منود. سّر آن این است که در اندراج عالوه بر اینکه ابی
 ابید آاثر آن مقوله را نیز داشته ابشد و صرف محل کافی نیست.

را در ذهن است و وهر است زینیز ج انسان فقط به محل اولی جوهر است دیگر منی توان به آن مفهوم بگوییم که خودشاب این بیان چون مفهوم 
ارج موجود می شود خانی که در قط زمفآاثر جوهر را ندارد زیرا وقتی در ذهن است دارای ابعاد ثالثه نیست، انمی نیست، و هکذا. این ماهیت 

 بر این جوهر نیست.دارای آاثر انسان است. بنا 
 آنی که در ذهن است دارای دو حیثیت واقعی است:: اضافه می کنیم

یزی علم دارمي تی ما به چد. وقحیثیت اول این است که ماهیت وجود خارجی است. یعنی عني مهان ماهیتی که در خارج است وارد ذهن می شو 
 ست.ااء است. اب این بیان متصور ذهنی جوهر در واقع به ماهیت آن علم دارمي و اال وجود خارجی در غایت خف

ن نفس، عامل ی گوید: اید و ممهني شیء به یک حلاظ دیگر نوعی علم است و در نتیجه کیفیتی برای نفس است. زیرا نفس را توصیف می کن
 شده است و به علم متص است. اب این بیان تعریف کیف بر آن صادق است و آن صورت ذهنی نوعی کیف است.

 صه اینکه از آن جهت که علم است کیف است و از آن جهت که ماهیت وجود خارجی است جوهر می ابشد.خال
هنی نه جوهر است ذاین صورت  صورت بنا بر این گاه به متصور ذهنی به این دید نگاه می کنیم که طریق است و خارج را نشان می دهد در این

 .شان می دهدنج را شد و در حمکی خود فانی است. مهانند عینکی که فقط خار و نه عرض زیرا کاری ندارد مگر اینکه واسطه اب
را به صورت ذهنی  ر این نگاهت. اگولی گاه به خود ماهیت توجه می کنیم مانند عینکی که دقت می کنیم ببینیم شیشه ی آن به چه کیفیتی اس

 ن صورت است که کیف می ابشد.داشته ابشیم در این حال وصفی برای نفس می شود زیرا علم ماست در ای
نه جوهر.  وست نه کیف یز نیبنا بر این فقط یک مقوله بیشرت وجود ندارد و آن فقط کیف بودن است. و از آن جهت که مرآت است هیچ چ
ب می شود  بست و احتاد یء اسبله در این صورت می تواند ابلعرض متصف به کیفیت ابشد زیرا این دو حیثیت متحد است و مربوط به یک ش
ین حال ابلعرض ف است در اود کیکه حکم یکی از آن دو به دیگری سرایت کند. بنا بر این وقتی متصور ذهنی هنگامی که مستقال حلاظ می ش

آن ب(. این به سبب جری املیزا)فتاد ابه آن هنگامی که مرآت ابشد هم کیف می گویند. مانند جایی که ابلعرض و جمازا می گویند. انودان راه 
ه میزاب می بدن است را ان بو است که آبی که در درون آن جاری است زايد است و انودان اب آن آب احتاد دارد در نتیجه حکم آب که رو 

 دهند.
  

 وجبه دون األول .ی ل الشائع ، فالثاينوبني احلم ألويلومنها : ما ذكره صدر املتأهلني ) رمحه هللا ( يف كتبه ، وهو الفرق يف إجياب اإلندراج بني احلمل ا
ولی و شایع است. انت از محل ه گرفاز این مجله جواب ها چیزی است که صدر املتاهلني در کتب خودش از مجله اسفار ذکر کرده است و آن هبر 

 یعنی محل اولی موجب اندارج موضوع حتت حممول منی شود ولی در محل شایع، موضوع حتت حممول می شود.
  

، بل یتوقف  س أو النوعاجلن أخذ مفهوم جنسي أو نوعي يف حد شئ وصدقه علیه ال یوجب اندراج ذلك الشئ حتت ذلك بیان ذلك : أن جمرد
 اإلندراج حتته على ترتب آاثر ذلك اجلنس أو النوع اخلارجیة على ذلك الشئ .
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خود نوعی  ه آن مفهومست کسان کافی نیفرق این است که صرف اینکه مفهومی جنسی مانند مفهوم جوهر اي مفهومی نوعی مانند مفهوم ان
آن  اینکه محل ابید در ، عالوه برندراجاجنس و اي نوع ابشد. زیرا مفهومی که در ذهن است منی توانند مانند انسان اراده و اي فکر کند. برای 

 صحیح ابشد احتیاج دارد که آاثر خارجی آن شیء هم بر آن مرتتب ابشد.
  

ال یوجب  -االنسان جوهر جسم انم حساس متحرك ابإلرادة انطق "  "حیث یقال :  -ان يف حد االنس -ثال م -فمجرد أخذ اجلوهر واجلسم 
ثالثة فرض فیه األبعاد الث یصح أن ین حبیاندراجه حتت مقولة اجلوهر أو جنس اجلسم ، حىت یكون موجودا ال يف موضوع ابعتبار كونه جوهرا ، ویكو 

 ابعتبار كونه جسما ، وهكذا .
متحرک  وانمی است  م استبنا بر این صرف اینکه در تعریف انسان، جوهر و جسم بودن اخذ می شود و می گوییم: انسان جوهر است جس

جوهر است و می  : خودش نیزگوییمابالراده و انطق است، این موجب منی شود که این تعریف حتت مقوله ی جوهر اي جنس ابشد ات در نتیجه ب
عریف آن گفتیم  چون در تد و ايد شود. بنا بر این چون جسم نیست در مورد آن منی توان طول و عرض و عمق را فرض کر تواند مستقال موجو 

 حساس است پس بگوییم: آن مفهوم نیز حساس است و می تواند مثال درد را درک می کند.
  

الكم واملتصل  راجه حتتال یوجب اند -منقسم يف جهتني "  یث یقال : " السطح كم متصل قارح -وكذا جمرد أخذ الكم واالتصال يف حد السطح 
 هكذا .ل ، و مثال ، حىت یكون قابال لالنقسام بذاته من جهة أنه كم ، ومشتمال على الفصل املشرتك من جهة أنه متص

ر است یعنی نیست و قا م جدامهچنني جمرد اینکه مفهوم سطح نوعی کم است یعنی طول و عرض دارد و اي متصل است یعنی مانند عدد از ه
نیست و مهچنني از  اب هم مجع ارد وقرار و ثبات دارد و اجزاء آن اب هم مجع است و مانند زمان نیست که در حرکت است و اجزاء آن قرار ند

  یم نیستسدش قابل تقوم خو نظر طول و عرض قابل تقسیم است، اینها موجب منی شود که این تعریف، خود نوعی کم ابشد. زیرا این مفه
دأ برای یکی و اي شد و اي مبش ابیعنی می توان جایی از آن را در نظر گرفت که هم مبدأ برای هر دو خبش ابشد و هم منتهی برای هر دو خب

 منتها برای دیگری ابشد.
 و اي اینکه این مفهوم منی تواند دارای فصل مشرتک ابشد.
ن خط چون ی کند، مهامقسیم هیم می توانیم خطی را فرض کنیم. این خط، سطح را تتوضیح فصل مشرتک: مثال در روی سطح هر جا که خبوا

نیست که اگر این  و این گونهر این  عرض ندارد می تواند سطح را تقسیم کند و چون خودش عرض ندارد بنا بر این چیزی از سطح کم منی کند از
و داند اب هر می تو  واین خط مرز مشرتک هر دو طرف سطح است خط جزء یک طرف سطح بود دیگر نتواند جزء طرف دیگر ابشد. بلکه 

ال، آخر حند در عني ی توامطرف سطح حساب شود. در خط هم می توان یک نقطه فرض کرد. این نقطه می توان آغاز هر دو اپره خط ابشد 
 دیگر شود. ء خطر نتواند جز هر دو خط ابشد. زیرا نقطه نیز چیزی از خط کم منی کند بگونه ای که اگر جزء یک خط شد دیگ

 به هر حال واضح است که مفهوم سطح در ذهن طول و عرض ندارد ات فصل مشرتک در آن متصور ابشد.
  

 االندراج یتوقف علىى نفسه ، فيل علولو كان جمرد صدق مفهوم على شئ موجبا لالندراج لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه ، لصدقه ابحلمل األو 
 معلوم أن ترتب اآلاثر إمنا یكون يف الوجود اخلارجي دون الذهينترتب اآلاثر ، و 

ند انسان یک وم کلی مانر مفههاگر جمرد تصور یک مفهوم موجب می شد که آن مفهوم حتت آن مقوله و اي جنس مندرج شود الزم می آمد که 
 یور کردمي ابید مهه نسان را تصدین ادر این حال اگر چن فرد برای خودش ابشد. مثال مفهوم انسان می ابیست خودش یکی از افراد انسان ابشد.

 این انسان ها در ذهن ما بفرده موجود ابشند. زیرا هر مفهوم به محل اولی بر خودش قابل محل است.
ر در ذهن. بنا بت نه د خارجی اسر وجو بنا بر این اندراج متوقف بر این است که آاثر آن هم بر آن ابر شود و واضح است که ترّتب آاثر فقط د

 این آنی که در ذهن است اب اینکه مفهوم جوهر است ولی مندرج حتت مقوله ی جوهر نیست.
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لیها آاثر عنیة إمنا ال ترتتب ذهلالكن الصورة  فتبني : أن الصورة الذهنیة غري مندرجة حتت ما یصدق علیها من املقوالت ، لعدم ترتب آاثرها علیها ،

 هي وجود مقیس إىل ما حبذائها من الوجود اخلارجي ، املعلوم اخلارجي من حیث
 ب منی شود.ذهنی مرتت صورت روشن شد که صورت ذهنی حتت آنچه بر او از مقوالت صدق می کند مندرج نیست چون آاثر آن مقوالت بر این

ذاء خارجی حبو فقط ما  است ج حاکیمتام آنچه گفتیم در حالی بود که به صورت ذهنی از جهت نگاه کنیم که مفهومی بیش نیست و از خار 
 خود که مهان مصداق آن است را نشان دهد که در این صورت آاثر خارجی بر آن ابر منی شود.

  
د الكیف ابحلمل صدق علیه حیا ، وأما من حیث إهنا حاصلة للنفس حاال أو ملكة تطرد عنها اجلهل ، فهي وجود خارجي موجود للنفس انعت هل

وجودا ذهنیا  من جهة كونه -كن مل ی : " عرض ال یقبل قسمة وال نسبة لذاته " ، فهو مندرج ابلذات حتت مقولة الكیف وإن الشائع ، وهو أنه
 اخال حتت شئ من املقوالت ، لعدم ترتب اآلاثرد -مقیسا إىل اخلارج 

در این صورت  شته ابشیم(ن داآاه مستقل به ولی از این جهت که این مفهوم در نفس وجود دارد و جهل را از نفس دور کرده است )یعنی نگ
ال ح این وصف گاه کند.  وجودی خارجی دارد و در نفس موجود است و موجودی غري مستقل است و به نفس قائم است و آن را توصیف می

این زودی از  ست و بهت ای اثباست یعنی به شکل موقت در ذهن قرار می گريد و بعد خارج می شود و از ذهن می رود و گاه ملکه است یعن
  ذهن انسان خارج منی شود.

بول رض است.( قعنیز  حال که چنني است می توان به آن به محل شایع گفت که کیف است. کیف چیزی است که عرض است )معلوم ذهنی
 د.(ی ابشقسمت منی کند )علم هم جمرد است و قابل قسمت نیست.( و نسبتی هم در آن نیست )علم هم جمرد از نسبت م

 ود.ت نببله از آن جهت که وجود ذهنی بود که اب خارج سنجیده می شد و آن را نشان می داد حتت هیچ یک از مقوال
 
  

 ، اللهم إال حتت مقولة الكیف ابلعرض
ی نفس  برا ی دهد و همشان مبله می توان گفت که ابلعرض آن حتت مقوله ی کیف است زیرا به هر حال شیء واحدی است که هم خارج را ن

 د.هد کیف ابشمی د کیفیتی اجياد می کند. بنا بر این وقتی وصف است و کیف، می تواند ابلعرض هم هنگامی که خارج را نشان
>  
  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 18جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اشکاالت وارده بر وجود ذهنیموضوع
دومی که در وجود ذهنی مطرح بود فرموده بود: آن صورتی که در ذهن است از هر مقوله ای که ابشد، صدر املتاهلني در جواب از اشکال اول و 

آن مقوله هرچند بر آن محل می شود و صدق می کند ولی این مقدار کافی نیست که آن صورت ذهنی داخل در آن مقوله ابشد. عالوه بر آن 
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ا بر این اگر جوهری را در ذهن تصور کردمي، هر چند مفهوم جوهر در ذهن وارد می شود و به ابید آاثر آن مقوله نیز در آن شیء موجود ابشد. بن
 محل اولی به آن جوهر می گویند، ولی مفهوم موجود در ذهن آاثر جوهر را ندارد بنا بر این به محل شایع حتت مقوله ی جوهر مندرج نیست.

تی برای نفس است  فهوم، کیفیني مت هیچ مقوله ای مندرج منی ابشد. اب این حال مهبنا بر این وقتی آنچه در ذهن است مفهومی بیش نیست حت
وقتی اجياد می  ی کند زیرامجياد اکه بر نفس عارض می شود. این مفهوم گاه ملکه است و گاه حال و وقتی اجياد می شود وصفی را برای نفس 

شده است و  ر نفس قائمبست که است و کیفی نفسانی می ابشد زیرا عرضی اشود نفس، به علم متصف می شود. بنا بر این مفهوم، نوعی علم 
ست که از ان در حالی د. اینه قبول نسبت می کند و نه قبول قسمت. وقتی تعریف کیف بر آن صادق است بنا بر این کیف نفسانی می شو 

 جهت وجود ذهنی، داخل حتت هیچ مقوله ای نبود و حتی کیف هم نبود.
ت و در جنبه ی نبه کیف اسجر یک دوم ذهنی را می توان ابلعرض کیف انمید و آن به سبب آن است که آن مفهوم دو جنبه دارد: البته آن مفه

رایت کند و می ند جمازا سی توامدیگر هیچ چیزی نیست. و از آجنا که این دو جنبه به یک چیز موجود است حکم یک جنبه به جنبه ی دیگری 
 گفت.  توان به آن ابلعرض کیف

 اشکاالت جواب داده سپس از آن رده ووقتی این فرمایش از صدر املتاهلني را تقریر می کند و اشکاالت خمتلفی بر آن وارد ک حاجی در منظومه
 است در آخر می فرماید: بعد از مهه ی این حرف ها منی توامن حکم کنم که علم، کیف ابشد.

 ود.شع می ین بیان که از صدر املتاهلني نقل کردمي، اشکال حاجی دفمی فرماید: می فرماید: اب ا عالمه در اینجا
ست که  ان در حالی د. ایاشکال حاجی عبارت است از اینکه وجود صورت و ظهورش برای نفس موجب منی شود که به نفس چیزی ضمیمه شو 

 کیف، به چیزی ضمیمه می شود.
  چیزی که بر موضوع محل می شود بر دو قسمند:و آن اینکه، حمموالت و  این نکته احتیاج به توضیح دارد

زی به آن ن اینکه چیع بدو بعضی خارج حممول اند یعنی از داخل خود موضوع استخراج می شود و از درون موضوع بريون می آید و موضو 
ئیت چیزی نیست که ید. زیرا شیآمی  ضمیمه می شود حممول را می رساند مانند زید شیء اي زید موجود که شیئیت و وجود از درون موضوع بريون

 بر انسان عارض شود یعنی انسان چیزی و شیئیت آن چیز دیگری ابشد.
ود. مانند اجلسم وضوع محل شآن م و بعضی حممول ابلضمیمه اند یعنی حممول احتیاج دارد که به موضوع چیزی ضمیمه شده ابشد ات بتواند بر

به انم بیاض  ه جسم چیزیید بابر آن محل شود زیرا در حقیقت جسم، بیاض خنوابیده است. ابیض که جسم مبا هو جسم کافی نیست که ابیض ب
  ضمیمه شود ات بتوان گفت: جسم ابیض است.

 وع محل شود.اند بر موضف بتو که کیف حممول ابلضمیمه است و اول ابید عرضی به موضوع ضمیمه شود ات کی اب این مقدمه، حاجی می گوید
 ل شود.علم، وقتی کیف است ابید اول به نفس چیزی اضافه و ضمیمه شود ات بعد علم بر آن محدر ما حنن فیه هم 

است نه خود  اهیت اشیاءرفا مصحال اگر صورت ذهنی را در نظر بگريمي می گوییم: یقینا وجود خارجی در آن نیست و آنی که در ذهن است 
 .ی آیدواند در مادی بگنجد بلکه ماهیت آن در ذهن ماشیاء. حتی اگر چیز جمردی را تصور کنیم خود جمرد منی ت

وهر است یت خارجه جر ماهماهیت خودش کیف نیست زیرا ماهیتی که در ذهن است عني ماهیتی است که در خارج است به این معنا که اگ
ماهیت هر  م است زیرایز کنت آنی که به ذهن می آید نیز جوهر است و هکذا اگر آن ماهیت که در خارج است کم است آنی که در ذهن اس

 چیزی بعینه وارد ذهن می شود.
 حال در ذهن، جبز ماهیت و وجود ذهنی چیز دیگری وجود ندارد.

خن می گوییم  سکه از آن   کیفی  نتیجه اینکه آنی که در ذهن است از نظر ماهیت کیف نیست و از نظر وجود هم کیف منی ابشد. بنا بر این
 ی که ابید وجود داشته ابشد کجاست؟کجاست؟ مهچنني آن ضمیمه ا

رت ذهنی کیف وییم به صو گر بگات اینجا هر چه گفتیم در صورتی است که خود صورت ذهنی را مطالعه کنیم ولی ا  سپس حاجی اضافه می کند
 رج نیست:ال خادو ح ور ازمنی گوییم بلکه ظهور و روشن بودن آن را برای نفس کیف می گوییم ابز این نکته پیش می آید که این ظه
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د آن نیست و دای از وجو یزی جچاي ظهور، نزد نفس است یعنی آن شیء در پیشگاه نفس ظهور دارد. در این حال می گوییم: ظهور هر صورتی 
ی مهان صورت ضر است یعنفس حانامکان ندارد وجود صورت، چیزی و ظهور آن چیز دیگری ابشد. بنا بر این اگر می گوییم: این صورت برای 

 برای نفس وجود دارد.
ال ظهور، . در این حی شودمگاه ظهور برای نفس به معنای رابطه ی آن اب نفس است. یعنی ظهور مانند رنگی است که روی صورت کشیده 

 هنی ظاهرذاگر صورت  واست  امر اثلثی است. اگر چنني ابشد می گوییم: آن امر اثلث خودش ظهور خودش است زیرا، ظهور، ابلذات ظهور
ن روی دارد و چو  ظهور است ظهور برای صورت ذهنی ابلعرض می شود. یعنی صورت ذهنی خودش ظهور ندارد بلکه آن شیء اثلث است که

 صورت ذهنی آمده است موجب شده است که صورت ذهنی برای نفس ظاهر شود.
است و جسم  لذات سفیدکه اب  ت یعنی سفیدی استمثال اگر می گوییم: کاغذ سفید است در این حال ابیض بودن ابلذات برای خود بیاض اس

 ابلذات سفید نیست. جسم ابلعرض و به سبب احتاد اب سفیدی سفید می شود.
و اگر  د ظهور استال خو مهني گونه است صورت ذهنی که وجود صورت ذهنی مانند جسم است و ظهور آن هم مانند سفیدی است. ظهور، م

قیقت این ح رزیرا ظهور د ست. یعنی صورت واقعا و حقیقتا ظاهر نیست بلکه ابلعرض ظاهر است.به صورت نسبت داده می شود ابلعرض ا
 وجود نیست کما اینکه حقیقت جسم سفید نیست.

 دارد.جود نمضافا بر اینکه فرض بر این است که شیء اثلثی وجود ندارد و جبز ماهیت و وجود آن ماهیت چیز دیگری و 
ست و اي مقولی ال خارج نیز دو حاست آن رابطه را کیف می گوییم. در این حال می گوییم: رابطه و اضافه ابه هر حال اگر سخن از رابطه 

 است و اي اشراقی.
گر وجود مستقلی  برادر دیابرادر اضافه ی مقولی آن است که دو چیز مستقل از هم موجودند و یکی اب دیگری رابطه دارد مانند اینکه یک ب

 دیگری نیست ولی بني آهنا رابطه ی اخوت برقرار است.دارند و هیچ یک علت 
 شد.اط اباضافه ی اشراقی مهان رابطه ی علت به معلول است. نه اینکه علتی ابشد و معلولی و بعد بني آهنا ارتب

یک چیز و  هنیصورت ذ ست کهدر ما حنن فیه حاجی می گوید رابطه ی صورت اب نفس کیف است این رابطه اگر مقولی است الزمه اش این ا
قوله ماین صورت علم، از  گوییم. در  لم میعنفس چیز دیگری ابشد و آهنا اب هم رابطه داشته ابشند که وقتی رابطه بني آهنا برقرار می شود به آن 

 ی اضافه می شود مهان گونه که اخوت چنني است.
ه اب خارج دارد ک ارتباطی  ورت ابکما اینکه چنني است( زیرا صاگر رابطه ی صورت نفس اشراقی ابشد یعنی نفس آن صورت را اجياد می کند )

نای اجياد است پس ضافه به معاییم. صورت هایی را می سازد و آن صورت را اجياد می کند. آن صورت اب نفس ارتباط دارند و به آن علم می گو 
  جود.ت است نه و ماهی ست زیرا کیف از اقسامآن صورت و علم هم وجود و هستی است. اگر چنني ابشد ابز منی توان گفت که کیف ا

 عرض.بنا بر این چیزی به انم کیف، وجود ندارد و به بیان دیگر کیف ابلذاتی ندارمي ات چه رسد به کیف ابل
  

ر يف جود تلك الصو : )أن و ابلعرض من كیفا  وهبذا البیان یتضح: اندفاع ما أورده بعض احملققني على كون العلم كیفا ابلذات وكون الصورة الذهنیة
 دها اخلارجي مل یبقس، ألن وجو النف نفسها ووجودها للنفس واحد، ولیس ذلك الوجود والظهور للنفس ضمیمة تزید على وجودها تكون هي كیفا يف

ك تلك املاهیة وذلوى لنفس لیس سالدى  بكلیته، وماهیاهتا يف أنفسها كل من مقولة خاصة، وابعتبار وجودها الذهين ال جوهر وال عرض، وظهورها
، والظهور والوجود ت ابلضمیمةموالالوجود، إذ ظهور الشئ لیس أمرا ینضم إلیه وإال لكان ظهور نفسه، ولیس هناك أمر آخر، والكیف من احمل

جود، و وظهور، ومها  م نورودا، فالعلان وجللنفس لو كان نسبة مقولیة، كانت ماهیة العلم إضافة ال كیفا، وإذا كان إضافة إشراقیة من النفس ، ك
 والوجود لیس ماهیة(.

ی شود که آنچه مشد، روشن ابض می عالمه می فرماید: از فرمایش صدر املتاهلني که فرمود: علم، کیف ابلذات است و صورت ذهنیه کیف ابلعر 
 را که بعضی از حمققني که مهان حاجی در منظومه است به عنوان اشکال برطرف کرده اند وارد منی ابشد.
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رای نفس ن جهت که باز آ اشکال حاجی عبارت است از وجود این صور فی نفسها، اب وجود این صور برای نفس یکی است )ولی ما گفتیم
گز به علت ا معلول هر )زیر  موجود است علم می ابشد.( و این حضور و ظهور برای نفس به نفس ضمیمه نشده است ات کیف برای نفس ابشد

 ستقل و جدای از علت نیست.(ضمیمه منی شود و چیزی م
  زیرا این صور ذهنی اي خودش فی حد نفسه در نظر گرفته می شد و اي ظهورش برای نفس.

. از سویی ماهیت است مهان اگر خودش را در نظر بگريمي می گوییم: وجود خارجی ماهیت وارد ذهن نشده است و آنچه به ذهن آمده است
آن مهان  ردمي ماهیتصور کت بلکه هر ماهیتی از مقوله ی خاص خودش است مثال اگر جوهر را تدیگر این ماهیات هم فی نفسه کیف نیس

 جوهر است و هکذا.
در املتاهلني نیز د. البته صی ابشمبعد به اعتبار وجود ذهنی نه جوهر است و نه عرض )زیرا وجود است و جوهر و عرض بودن از عوارض ماهیت 

ومی است که ت ذهنی مفهن صور وهر است نه عرض ولی به دلیل دیگری این حرف را می زد و آن اینکه ایقائل بود که این صورت ذهنی نه ج
اشته ابشد و هکذا. داثر کم را ید آهیچ خاصیتی ندارد. زیرا اگر جوهر بود می ابیست آاثر جوهر را داشته ابشد و اگر می خواست کم ابشد اب

فت چون وجود گتوجه شد و  باه مهنی ابر منی شود نه جوهر است نه عرض ولی حاجی آن را اشتبنا بر این چون آاثر خارجی بر این مفهوم ذ
  است و نه ماهیت، نه جوهر است و نه عرض.(

 به هر حال اگر این ماهیت فی حد ذاته در نظر گرفته شود منی تواند کیف ابشد.
ی ارد در این حال چیز فس رابطه دننی اب اي اینکه برای نفس ظهور دارد یعو اما به این اعتبار که این صورت ذهنی در پیشگاه نفس ظهور دارد و 

و وجود  این ماهیت ري ازغسومی نیست بلکه مهان ماهیت است که اب وجود ذهنی موجود شده است. ظهور این صورت نیز در پیشگاه نفس 
  ذهنی اش چیز دیگری نیست. هیچ یک از این دو نیز کیف نیستند.

ی ظهور ضر است یعنفس حانزی نیست که به آن شیء ضمیمه شود و مانند رنگ نیست که به کتاب مالیده شود. اگر نزد ظهور یک شیء چی
ست ابشد. زیرا ودش می ابیرای خدارد و اگر نزد نفس حاضر نیست یعنی ظهور ندارد. اگر امری بود که به شیء ملزم می شد آن امر ظهور ب

دارد زیرا گفتیم گری وجود نمر دیاجود ذهنی نسبت داده می شود ابلعرض می شود. مضافا بر اینکه اصال ظهور، ابلذات ظاهر است و اگر به و 
مه شود ات کیف د چیزی ضمیی ابیشیء اثلثی در کار نیست. ظهور مزبور هم منی تواند کیف ابشد زیرا کیف از حممواللت ابلضمیمه است یعن

 مه شود.حاصل شود و حال آنکه ما چیزی ندارمي که ضمی
 این در صورتی بود ظهور این شیء را در پیشگاه نفس حساب کنیم و آن را علم بنامیم.

قولی ی. اگر این رابطه مت اي اشراقلی اساما اگر رابطه ی آن را اب نفس علم بنامیم می گوییم: این رابطه اب نفس از دو حال خارج نیست اي مقو 
وییم: علم می انمیم می گ ن رابطه راگر ایا رتبط اند و نفس اب وجود ذهنی ارتباط دارند در این صورت ابشد یعنی دو وجود مستقل دارمي که اب هم م

 ماهیت علم از مقوله ی اضافه است نه کیف.
رد دن دالت بر حمال بو سان عرب داللو در لاگر از راه اضافه ی اشراقی ابشد )ابید دقت داشت که عالمه رابطه ی مقولی را اب لو تعبري می کند و 

نی این ست.( در این حال یعر اشراقی امزبو  یولی رابطه ی اشراقی را اب اذا تعبري می کند یعنی قابل حتقق است زیرا عالمه اعتقاد دارد که رابطه 
 ست واینها وجود است و صورت ذهنی وجودی است که نفس آن را اجياد کرده است. در این صورت، علم، وجود می شود و نور و ظهور ا
 ه وجود.شد نواضح است که وجود منی تواند ماهیت ابشد و در نتیجه کیف هم نیست زیرا ماهیت است که می تواند کیف اب

  
 یده می شود.ست علم انماوجود : ما یک وجود ذهنی دارمي که مهان مفهوم است که به این اعتبار که برای نفس ممرحوم عالمه می فرماید

ه حاجی به آن مبتال شده است ابید نکته ای را توضیح دهیم و آن اینکه این صورت وجود دارد و نفس آن را ما برای شفاف شدن اشتباهی ک
. اجياد می کند. اب این حال وجود، مهواره ماهیت دارد و منی تواند بدون ماهیت ابشد. وجودی که اآلن توسط نفس اجياد شده است ماهیت دارد

اوند است. وجودی که توسط نفس اجياد شده است واجب الوجود نیست بلکه ممکن است و هر ممکنی تنها وجودی که ماهیت ندارد وجود خد
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از وجود و ماهیت ترکیب شده است. وجود مزبور که توسط نفس اجياد شده است ماهیتی دارد و ماهیت آن هم داخل حتت یکی از مقوالت 
کند و نه نسبت. بنا بر این آنی که برای نفس وجود دارد صفتی برای نفس است است. این مقوله از مقوله ی کیف است زیرا نه قسمت قبول می  

و به این اعتبار، موجود می ابشد. این صورت ذهنی عرضی برای نفس است و به این جهت آن را کیف می انمیم. بله به اعتبار وجودی ذهنی و 
اعتبار که وصفی برای ذهن است کیف می ابشد. موجود ذهنی دو به این معنا که ماهیت خارج است نه جوهر است و نه عرض ولی به این 

اعتبار دارد یکی این است که خارج را نشان می دهد که در این حال نه وجود است نه عرض. اعتبار دیگر آن این است که قائم به نفس است و 
ا بر این تعریف کیف بر آن صادق است و کیف عرض می ابشد و وصفی برای نفس می شود. این عرض نه قبول قسمت می کند و نه نسبت بن

می ابشد. بنا بر این اینکه حاجی گفته است که شیء اثلثی ما وراء وجود و ماهیت در کار نیست صحیح منی ابشد زیرا مسأله ی سومی در کار 
 ه این اعتبار کیف می ابشد.است و آن این است که این وجود ذهنی یک اعتبار دیگر هم دارد و آن اینکه عارض بر نفس شده است و ب

  
اثره، بل آرج ال ترتتب علیها یسا إىل خایا مقوجه االندفاع: أن الصورة العلمیة هي املوجودة للنفس الظاهرة هلا، لكن ال من حیث كوهنا موجودا ذهن

س ها، وإذا كانت النفمرتتب علی ارجيخ من حیث كوهنا حاال أو ملكة للنفس تطرد عنها عدما، وهي كمال للنفس زائد علیها انعت هلا، وهذا أثر
 موضوعة هلا مستغنیة عنها يف نفسها، فهي عرض هلا، ویصدق علیها حد الكیف.

ی است و موجود ذهن بب کهسجواب از اشکال حاجی این است که صورت علمی برای نفس وجود دارد و برای نفس ظاهر است ولی نه به این 
 می ابشد. هت کیفجآاثر خارج را ندارد و صرفا یک مفهوم است. واضح است که از این خارج را نشان می دهد اب این فرق که 

رای نفس می اي ملکه ب است( بلکه از این حیث که این صورت علمیه که برای نفس وجود و ظهور دارد اي حال است )یعنی صفتی غري راسخ
کمالی   ز این جهت،اند و نفس، عدم که جهل است را دور می ک ابشد )یعنی در نفس راسخ و اثبت است.( صورت علمیه در این صورت از

ی که ت از موجودرت اسبرای نفس است که به نفس ضمیمه می شود و زائد بر نفس است و جزء حقیقت نفس نیست زیرا حقیقت نفس عبا
نفس  ، امری است زائد برملعبنا بر این  ابشد. ذاات و نه فعال جمرد است. بنا بر این نفس چه آن علم را داشته ابشد و اي نه در هر حال نفس می

ر خارجی دارد ی است و اثخارج و کمالی برای نفس حمسوب می شود و برای نفس وصفی اجياد می کند. این صورت علمیه از این انحیه وجودی
  و آن اینکه جاهل را به عامل تبدیل می کند.

د، می بینیم که شوقتی عرض  . حاله آن حمل از آن بی نیاز است عرض انمیده می شوداین صورت علمیه به حلاظ که به حملی حلول کرده است ک
 تعریف کیف بر آن صادق است و آن اینکه نه قبول نسبت می کند و نه قبول قسمت.

  
 ودعوى: )أن لیس هناك أمر زائد على النفس منضم إلیها(، ممنوعة.

  باه است.ی اشتنفس زايد شده ابشد و بر آن ضمیمه شده ابشد، امر  این نکته که در اشکال گفتید که چیزی ندارمي که بر
  

 عرض، وهو املطلوب.یا كیف ابلا ذهنفظهر أن الصورة العلمیة من حیث كوهنا حاال أو ملكة للنفس كیف حقیقة وابلذات، ومن حیث كوهنا موجود
ن صادق ف کیف بر آتعری فس حقیقتا و ذاات کیف است وپس روشن شد که صورت علمیه از این جهت که صورتی است حال اي ملکه برای ن

نه  وجوهر است  ست نهاست ولی از این جهت که موجودی ذهنی است و ماهیت خارجیه است کیف ابلعرض است. یعنی چون وجود ذهنی ا
 عرض و اگر به آن کیف می گوییم ابلعرض است.

  ارمي و هم کیف ابلعرضبنا بر این مطلوب ما اثبت شد و آن اینکه هم کیف ابلذات د
  

 صدر املتاهلني نیز دند و جوابهم بو مات اینجا از اشکال اول و دومی که بر وجود ذهنی وارد شده است فارغ شدمي. این دو اشکال از اشکاالت 
 از قوی ترین جواب ها بود که اب آن جواب از اشکاالت دیگر نیز روشن می شود.
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شیاء وارد ذهن اشد ماهیت رار ابقنکر وجود ذهنی هستند به سبب مهني اشکال بوده است و آن اینکه اگر : بسیاری از کسانی که ماشکال سوم

د و هم متحرک و م ساکن ابشهینکه شود الزمه اش این است که نفس هم مؤمن ابشد و هم کافر و اي اینکه نفس هم گرم ابشد و هم سرد و اي ا
 د متضاد های دیگر.اي هم مربع ابشد و هم مثلث و هکذا در مور 

 اجتماع ضدین حمال است و از این رو وجود ذهنی نیز از حماالت است.
ه اميان برای او ک  تمؤمن کسی اس : وقتی ما اميان را تصور می کنیم معنای آن این است که ماهیت اميان در ذهن حاضر شده است.توضیح ذلک

انسان کفر را  ت. حال اگرمن اساصل می شود نه شبح آن. بنا بر این انسان مؤ حاصل شده ابشد. اب تصور اميان، خود اميان برای انسان ح
  تصور کند ابید کافر ابشد.

 هکذا اگر کسی مفهوم سرما و گرما را تصور کند.
که ابعث ت و آنی  م حرارت اسمفهو  جواب صدر املتاهلني در اینجا وارد می شود و این اشکال مرتفع می شود و آن اینکه آنی که در ذهن است

حرارت به  صرف اینکه ین بهااتصاف است حرارت به وجود خارجی اش است. آنی که شريین است حلوای خارجی است نه مفهوم حلوا. بنا بر 
 محل اولی نزد انسان حاضر است کافی نیست که نفس حار شود.

  
ربعة مكة، متحیزة متحر  ،عریضة طویلة ردة،ابذهان كون النفس حارة اإلشكال الثالث: أن الزم القول ابلوجود الذهين وحصول األشیاء أبنفسها يف األ

 مثلثة، مؤمنة كافرة، وهكذا، عند تصور احلرارة والربودة، إىل غري ذلك، وهو ابطل ابلضرورة،
ست که نفس هم اشوند این  حاضر اشکال سوم عبارت است از اینکه الزمه ی قول به وجود ذهنی و اینکه اشیاء بنفسه )نه شبحشان( نزد نفس

هم مثلث و  ربع ابشد ومک هم سرد ابشد و هم گرم و هم عریض ابشد و هم طویل هم جایگزین ابشد )یعنی متحیز و ساکن ابشد( و هم متحر 
 هم مؤمن ابشد و هم کافر و هکذا در متضادهای دیگر. واضح است که اجتماع ضدین ابلبداهه ابطل است.

  
  امت به.ين وقحلار والبارد والعریض والطویل وحنو ذلك، إال ما حصلت له هذه املعابیان املالزمة: أهنا ال نعين اب

این معانی بر  ول شده است ن حاصآبیان مالزمه این است که مراد از حار و ابرد و عریض و طویل چیزی نیست مگر چیزی که این معانی برای 
ین معانی به اچون وقتی  فس همنکه حرارت به آن قائم شده است حار است.   آن قائم شده ابشد که مهان برودت و حرارت است یعنی هر چیزی

 آن قائم است ابید حار ابشد.
  

حلمل األويل دون ابینیة، وتصدق علیها وداهتا الع بوجواجلواب عنه: أن املعاين اخلارجیة، كاحلرارة والربودة وحنومها، إمنا حتصل يف األذهان مباهیاهتا ال
 ام ما هي هي ابحلملا هلا وقیاهیاهتجب االتصاف حصول هذه املعاين بوجوداهتا اخلارجیة وقیامها مبوضوعاهتا، دون حصول مالشائع، والذي یو 

 األويل.
 ماهیتشان وارد ذهن ند بلکه ابی شو جواب آن این است که معانی خارجیه مانند حرارت و برودت و مانند آن به وجود عینی خودشان وارد ذهن من

که آنی که   و حال این ردد.(گنی به محل شایع نزد ذهن حاضر می شوند نه به محل شایع. )ضمري در )تصدق( به معانی بر می  می شوند یع
ار د آن شیء حصل شو موجب اتصاف می شود حصول این معانی به وجود خارجی است یعنی اگر می شد که حرارت خارجی برای چیزی حا

گر قیام این اصل شود. ا عات حی موضوعاتشان حاصل شوند نه اینکه ماهیات این معانی برای موضو می شود و در خارج ابید این معانی برا
 جنامد.اضدین منی  جتماعمعانی به محل اولی ابشد یعنی حرارت اگر به محل اولی به چیزی قائم شود مشکلی اجياد منی کند و به ا

>  
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 19جلسه 

 لرمحن الرحیمبسم هللا ا

 : اشکاالت وارده بر وجود ذهنیموضوع
 نون به اشکال چهارمه است و اکرد شدگفتیم بر وجود ذهنی به این معنا که هنگام علم به اشیاء خود ماهیت اشیاء وارد ذهن شود اشکاالتی وا

 رسیده امي.
ه حمال است. حکم  کم می کنیم  عد حکبابتدا تصور می کنیم و  ما چیزهایی که ذاات حمال است را می توانیم تصور کنیم. مثال اجتماع ضدین را

هکذا شریک  ه حمال استککرد    کردن و تصدیق کردن فرع تصور موضوع و حممول است. پس ابید ابتدا اجتماع ضدین را تصور کرد و بعد حکم
 ال اند.الباریء و اجتماع ضدین و سلب شیء از نفس را تصور می کنیم و بعد حکم می کنیم اینها حم

جود دارد و در ذهن و ها در ذهن ه اینکوقتی اینها را تصور می کنیم معنایش اگر این ابشد که مهني ها وارد ذهن می شود و الزمه اش این است  
 .نیست اثبت است. بنا بر این اجتماع نقیضني وجود پیدا می کند و واقع شده است و این عالمت آن است که حمال

ز وجود ندارد و گر د ذهنی هرگ، وجو ه اینها حمال هستند و هرگز واقع منی شوند بنا بر این چاره ای نیست که بگوییماز آن طرف واضح است ک
 چیزی وارد ذهن می شود اي شبحی از آن اشیاء به ذهن می آید و اي اصال چیزی وارد ذهن منی شود.

ست یضني به محل اولی ااجتماع نق ن استمی شود و آن اینکه آنی که در ذه جوابی که صدر املتاهلني از اشکال اول و دوم داد در اینجا هم وارد
 وواند وارد ذهن شود قیضني می تهوم نیعنی مفهوم اجتماع نقیضني نه اینکه حقیقت اجتماع نقیضني به محل شایع وارد ذهن شود. بنا بر این مف

عبارت دیگر  ی شود. بهمنذهن  اع نقیضني است و حال آنکه آن واردمشکلی اجياد منی شود. آنی که حمال است حقیقت و مصداق خارجی اجتم
  آنی که وارد ذهن شده است کیفی است نفسانی که به آن علم می گویند.

ن خلقت شریک خدا در ای و اب مهچنني شریک الباریء که در ذهن است مفهوم آن است نه شریک الباریء واقعی که خلق را اجياد کرده است
ت و دی ممکن اسموجو  ه در ذهن است خودش مفهوم نفس من است و نفس خملوق خداوند می ابشد و آنی که در ذهن استاست. صورتی ک

 د.قق شو هرگز شریک الباریء واقعی نیست. آنی که حمال است شریک الباریء به محل شایع است که در خارج ابید حم
 شود. ارد ذهن میهنا و آاشیاء وارد ذهن می شود بلکه فقط مفهوم  ما هم قائل نشدمي که وقتی اشیاء را تصور می کنیم حقیقت آن

  
، كشریك البارئ ل است(ه ذاات حمانیم ک)ما چیزهایی را تصور می ک أان نتصور احملاالت الذاتیة، )مقدمه ی اول این است که( اإلشكال الرابع:

ني است.( )مقدمه جتماع نقیضان به آشیء خودش نباشد زیرا ابزگشت  )زیرا حمال است که واجتماع النقیضني وارتفاعهما، وسلب الشئ عن نفسه،
استلزم  ضر ابشد(در ذهن حا بحشانش)اگر قرار بود اشیاء خودشان و نه  فلو كانت األشیاء حاصلة أبنفسها يف األذهان، ی دوم این است که(

 .(شته ابشند.بوت داثکه حماالت ذاتیه حتقق و )حصول این حماالت ذاتیه در ذهن مستلزم آن است   ذلك ثبوت احملاالت الذاتیة
  

)جواب این است که آنی که از حماالت ذاتی در ذهن ها حاصل  واجلواب عنه: أن احلاصل من احملاالت الذاتیة يف األذهان مفاهیمها ابحلمل األويل،
)نه آن  دون احلمل الشائع اولی وارد ذهن می شود( می شود مفاهیم حماالت ذاتیه است نه حقیقت آهنا. به عبارت دیگر، مفاهیم آهنا به محل

)بنا بر این شریک الباریء که در ذهن است هرچند شریک الباریء  فشریك البارئ يف الذهن شریك البارئ ابحلمل األويل،. مفاهیم به محل شایع(
)اما به محل شایع، آنی که در ذهن است  لوقة للبارئ،وأما ابحلمل الشائع فهو كیفیة نفسانیة ممكنة خم است ولی فقط مفهوم شریک الباریء است(
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صرفا یک کیفیت نفسانی است و عرضی که به نفس عارض شده است یعنی نفس قبال عامل نبود و اآلن عامل شده است و نفس به کیفیتی دست 
حمقق شده است. این هرگز منی تواند ايفته است. این کیفیت نفسانی خملوق نفس است و ممکن می ابشد و چیزی است که قبال نبود و اآلن 

)در سایر حماالت نیز مهني حکم جاری است یعنی آنی که در ذهن  وهكذا يف سائر احملاالت. شریک الباریء ابشد که واجب الوجود است.(
 است مفهوم آهنا است نه حقیقت واقعی آهنا(

  
ال شکل لی این اشکو گشت   واب اشکاالت سابق به یک چیز بر می: این اشکال و اشکال بعد از سنخ اشکاالت قبلی نیست. جاشکال پنجم

 جدیدی دارد و اشکالی علمی است و آن اینکه:
ها علم ی بینیم. ما به اینمدان ها را و می ما منطقه ی وسیعی را تصور می کنیم. وقتی از پنجره به بريون نگاه می کنیم دشت وسیع و اي خیاابن ها

ابشد. معنایش این  رد ذهن شدهست وال به وجود ذهنی شومي معنایش این است که صورتی از مهه ی آنچه در خارج ادارمي. حال اگر خبواهیم قائ
کان ندارد غز شود. امارد مو است که این منطقه ی به حس من که چشم است وارد شده ابشد و بعد وارد اعصاب من شود و درک کنم و بعد 

ري در چیز که چیز کب  ن استدود که مهان چشم، اعصاب چشم و مغز منعکس شود. الزمه اش ایمنطقه ای به این وسعت در فضایی بسیار حم
 هن شود.ذعینه وارد ارج بصغري وارد شود که از حماالت است. بنا بر این علم به خارج نوعی ارتباط نفس اب خارج است نه اینکه خ

ري نعکس شود غمر آن خبشی از مغز که عکس خارج قرار است د : شاید در اپسخ بگویید که چشم، اعصاب و آنبعد مستشکل می گوید
هرچه تقسیم شود  جم دارد کهکه ح  متناهی است زیرا بعد می گوییم که هر جسمی قابل انقسام است الی غري النهایة. جسم یعنی موجودی مادی

نظر  ا تقسیم کند ولی ازر ند آن جسم ه بتواکرا نداشته ابشد  به هنایتی منی رسد که دیگر قابل تقسیم نباشد. هرچند تقسیم کننده شاید ابزار الزم 
وجود دارد قابل  ین جوهر اتد و اعقلی، آن جسم مهچنان قابل تقسیم است. این قابلیت تقسیم برهانی است زیرا جسم، طول و عرض و بعد دار 

گر قرار بود  سیم است. ا ابل تققو عمق است مهچنان تقسیم است. عقل در این مورد حکمی کلی دارد و آن اینکه هرچی که دارای طول و عرض 
ا کنار هم بگذارمي از آهنا ر  ن جزءکه آخرین جزء دیگر قابل تقسیم نباشد یعنی دیگر طول و عرض و عمق نداشته ابشد در این حال اگر هزارا

 نباید دارای طول و عرض و عمق شوند مانند اینکه هزاران صفر را به هم اضافه کنیم.
ابل ري هنایت قغلی ات و اب این مقدمه می گوید: آن سلول عصبی که در مغز است و اي سلول های اعصاب هرچند کوچک هستند مستشکل 

 غري متناهی نیست. مقایسه اب قابل انقسام می ابشند بنا بر این می توانند عکس های بزرگ را در خود منعکس کنند زیرا عکس که متناهی است
است که کف  م ولی واضحب دهیو می گوید: هرچند اگر نتوانیم از این اشکال به شکل عقلی جوا ل جواب می دهدبعد مستشکل از این اشکا

 دست ابلبداهه این گنجایش را ندارد که کوهی را در بر بگريد.
 ابشد.(هی متناان)البته جواب علمی آن این است که تقسیم هرچند غري متناهی است ولی این دلیل منی شود که خود شیء هم 

در دست ذهن  اری است کهه ابز : ذهن به معنای اعصاب چشم و اي سلول های مغزی که مربوط به بینایی است. اینها مهاپسخ از این اشکال
یند و جنبه ی امله می گو ه ی عاست. ذهن از ابزار نفس است که جمرد می ابشد. نفس دو جنبه ی مستقل دارد: جنبه ی حتریک که به آن قو 

ن، یکی از کارهای ئی است. ایای جز هبه آن قوه ی عامله می گویند. قوه ی عامله خود مراتبی دارد و یک مرتبه از آن ادراک صورت  ادراک که
 روح است و ذهن یکی از مراتب روح می ابشد. روح است که ادراک های حصولی را درک می کند.

ود به این شنفس حاصل  برای ب ابزاری هستند که موجب می شود این علمعلم نه در اعصاب حمقق می شود و نه در مغز. چشم، مغز و اعصا
 بتواند چیزهایی را مند است اتنیاز  معنا که اگر چشم نباشد آن تصویر هم برای ذهن حمقق منی شود. نفس هرچند جمرد است ولی به ابزار مادی

نند دوربني شم. چشم ماچه خود نولی آنی که می بیند نفس است درک کند. نفس اگر خبواهد ببیند ابید از زاویه ی چشم مادی اقدام کند. 
 عکاسی است که فقط عکسی را می گريد و حال آنکه خودش منی تواند آن عکس را ببیند.
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رض و عمق لی طول و عو دارد جمرد گاه عقلی است و آن جمردی است که طول و عرض و عمق ندارد و جمرد مثالی آن است که هرچند ماده ن
ت ولی نند آن را دارا نیسماده و ما و وزن تصاویری که در ذهن است مهه از ابب جمرد مثالی هستند که مهه چیز را دارند ولی ماده و سنگینیدارد. 

 آاثر ماده که طول و عرض و عمق و رنگ و مانند آن است را دارد.
د لکه وارد نفس می شو مغز شود ب مادی عنا که وارد مغز و اعصاباین ادراکات که جمرد مثالی است می تواند در ذهن داخل شود ولی نه به این م

 و نفس هم جمرد است.
  

بسهوهلا  ست.(اجا مصدریه ر این)ما می توانیم زمني را به وسعت خودش تصور کنیم. )ما( د اإلشكال اخلامس: أان نتصور األرض مبا رحبت
فوق زمني است  هک  )و حتی آمسان -من السماء  -وما فوقها  ن ها و درايهایش()و بیااب وبراریها وحبارها، )اب دشت ها و کوه هایش(وجباهلا

اد وسعی  و سیاره ها اب ابع )ستاره ها شاسعة، والنجوم والكواكب أببعادها ال )اب ابعاد و نواحی دوردستش و افق دور دستش( أبرجائها البعیدة را(
س بزند و ی تواند حدرا م ار بزرگ تر می بیند و به هر حال وسعت خورشیدکه دارند. کسی که پشت تلسکوپ نشسته است خورشید را بسی

مبعىن  - ود(شذهن حاصل  مه در)این در حالی است که اگر خبواهد این مقادیر عظی ، وحصول هذه املقادیر العظیمة يف الذهن تصور کند(
قل عوه ای که مربوط به قدماغیه و  یقوه  ا در جزئی از اعصاب اي در)به این معنا که اینه انطباعها يف جزء عصيب أو قوة دماغیة، كما قالوا به
غري  بتواند در ص ت که کبري،این اس )الزمه اش من انطباع الكبري يف الصغري، وهو حمال. - است کما اینکه علماء طبیعی به آن قائل شدند(

 گنجانده شود و این از حماالت است.(
  

)آن جایی که  هایةىل غري النإنقسم مأبن املنطبع فیه  جواب می دهد و می گوید اگر در اپسخ بگوید که( )بعد مستشکل از خودش ودفع اإلشكال
ه ب)این جواب  دي شیئا،ال جي ود (سیم شاین اشیاء در آن منطبع می شوند مانند سلول های عصبی و مغزی این قابلیت را دارد که ات بی هنایت تق

این  ري النهایة ابشد ابقسام الی غبل ان)دست حتی اگر قا ف ال تسع اجلبل وإن كانت منقسمة إىل غري النهایةفإن الك هیچ دردی منی خورد زیرا(
طح هم ال متناهی سود بگوییم شمنی  حال منی توان کوه را در آن جای داد. علت آن هم این است که قابلیت تقسیم شدن الی غري النهایه موجب

 .است.(
  

أن  )حق کما اینکه در مباحث علم به آن می پردازمي این است که( -كما سیأيت   -أن احلق  المه در جواب می فرماید:()مرحوم ع واجلواب عنه:
)صور ادراکیه ی جزئیه مادی نیستند. فالسفه از قبل مهه قائل بودند که صورت ادراکیه ی کلیه هرگز منی تواند  الصور اإلدراكیة اجلزئیة غري مادیة،

آاثر مادی را ندارد و جمرد است و فقط اب عقل درک می شود. اب این حال بعضی قائل بودند که صورت های جزئی مادی است.  مادی ابشد زیرا
مثال وقتی انسان منظره ای را می بیند و بعد چشم را می بیند و آن صورت را در ذهن مهچنان تصور می کند، آن صورت، ذهنی است. این علم  

عنا است که علم به چیزی داشته ابشیم که اآلن قابل حس ابشد در برابر حس موجود ابشد مانند صورت فردی که در که احساسی است به این م
 جلوی انسان نشسته است ولی اگر انسان چشم خود را ببندد و اي آن فرد از جلوی انسان کنار رود و انسان مهچنان صورت او را در ذهن داشته

د. هر دو مورد علم جزئی است زیرا مربوط به صورتی خاص و جزئی است و قدماء قائل بودند که آهنا مادی ابشد به آن صورت خیالی می گوین
 است. بعد می گوییم: علم مطلقا جمرد است. این نکته ای بودک که صدر املتاهلني آن را اثبت کرد و گفت: علم چه احساس ابید اي خیال و اي

)و این صورت ادراکیه جمرد اند. البته جترد اینها اب جترد آن مفاهیم فرق دارد به این معنا   ة جتردا مثالیا،بل جمرد عقل در هر حال جمرد می ابشد.(
)در این صور ادراکیه آاثر ماده مانند طول و عرض و عمق، شکل و رنگ و مانند  فیها آاثر املادة من مقدار وشكل وغريمها دون نفس املادة،  که(

زید لباسش مشکی است مهان مشکی بودن را درک می کنیم. این آاثر ابید ابشد ات به واسطه ی آن بتوانیم شیء خارجی آن وجود دارد. یعنی اگر 
)این صور ادراکیه که جمرد اند در ماده که مهان  فهي حاصلة للنفس يف مرتبة جتردها املثايل را درک کنیم. در عني حال ماده ای در آن وجود ندارد.(

من غري أن تنطبع يف جزء بدين أو قوة   مغزی ابشند منطبع نیستند. بلکه در نفس که خودش جمرد است منطبع می ابشند.(چشم، سلول عصبی اي
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)بدون اینکه در جزئی بدنی مثل سلول ها عصبی و مغزی منطبع شوند. حتی در نريوی عقل هم منطبع نیستند زیرا نريوی عقل  متعلقة جبزء بدين،
عالمه اضافه می کند که نگویید: حال که نفس این صور را درک می کند پس چشم، اعصاب و مغز چه کاره اند زیرا خود، مادی است.( )بعد 

)اما أتثريات و اتثراتی که در مرحله ی ماده در خود  وأما األفعال واالنفعاالت احلاصلة يف مرحلة املادة عند اإلحساس بشئ أو عند ختیله می گوییم:(
اب و اي در مغز حاصل می شود چه در جایی که ان را احساس می کنیم یعنی زمانی که خود ماده توسط حس قابل عضو حس و اي در اعص

فإمنا هي معدات تتهیأ هبا النفس حلصول  درک است و چه در جایی که آن را ختیل می کنیم یعنی جایی که ماده حضور ندارد در مهه ی این موارد(
 عندها. الصور العلمیة اجلزئیة املثالیة

س آماده می بب آهنا نفبه س )مهه ی آن اعضاء حسی مانند چشم و سلول های مغزی و عصبی یک سری ابزاری است که زمینه سازی می کند و
  شود ات بتواند صور علمیه ی جزئیه را نزد خود حاضر کند.(

  
ید: مشا گفتید که ارند می گو بول دقسانی که وجود ذهنی را : روح این اشکال به اشکال قبلی بر می گردد و آن اینکه مستشکل به کاشکال ششم

م، حوزه ی حوزه ی عل ه اميادراک عبارت است از اینکه ماهیت اشیاء ابنفسها در ذهن حاصل شود و این در حالی است که ما اثبت کرد
ه رد ه این حق را دارد کنبات کند و ا اثرد که آن ر مادايت است. علم هرگز منی تواند جمردات را درک کند. علم در مورد جمردات نه این حق را دا

کته وجود ندارد نصیت و این ین خاامناید. حتی علم در قلمرو خودش حق نفی ندارد. علم فقط می تواند چیزهایی را که کشف کرده است بگوید 
و  ند چیزی را نفی کندلی منی تواو شد ابته اثبت می و بس و منی تواند چیزی را نفی کند. مثال می تواند بگوید من جاذبه را کشف کردم و این نک

  بگوید این چیز وجود ندارد. زیرا ممکن است وجود داشته ابشد ولی ابزار علمی نتواند آن را درک کند.
است  جاذبه آن که عدم نا ضدبله جتربه می تواند به کمک عقل بگوید: نقیض آن چیزی که اثبت شده است نیست مثال اگر جاذبه است یقی

 نیست. ولی خاصیت های دیگری که جتربه به آن دست نیافته است را منی تواند نفی کند.
وجب می شود که سد و این مر ن می مبه هر حال وقتی ما چیزی را می بینیم در واقع نور ابتدا به آن شیء می خورد و بر می گردد و به چشم 

شد. بنا بر ابل درک ابمن ق یق سلول های عصبی به مغز خمابره می شود و برایعکس آن شیء در سلول های عصبی چشم منعکس شود و از طر 
رفا یک صد مغز شود  وار اتاین وقتی عکس آن اشیاء وارد ذهن شده است هرچند ات در عدسی چشم است به شکل عکس است ولی بعد از آن 

  سری ارتعاشات و خمابرات عصبی است و دیگر حتی عکس هم نیست.
ابید بگوییم   ورک می کند دت را ب می فرماید: اگر ادراک صرفا یک سری ارتعاشات و خمابرات عصبی است پس ما مهني ارتعاشاعالمه در جوا

  که ما منی توانیم واقع را مهان گونی که هست درک کنیم و الزمه ی آن قول به سوفسطایی بودن است.
چگونه در ذهن ما  ه این خارجاینک ومي بلکه فقط خارج را می بینیم و اصال بهمضافا بر اینکه ما اصال متوجه ی این ارتعاشات عصبی منی ش

 منطبع شده است و از طریق ارتعاشات عصبی و مانند آن است اي نه توجه ندارمي.
عصاب است اب ز و ای که در مغم، آنمهني هبرتین دلیل است که ادراک و علم عبارت از این ارتعاشات و خمابرات نیست زیرا به گواهی خود عل

 خارج مطابق است.
  

)که  أن اإلحساس والتخیل حبصول صور األجسام املادیة )علماء طبیعی این نکته را تبیني کرده اند( اإلشكال السادس: أن علماء الطبیعة بینوا:
نچه که برای آن صورت ها از )اب آ مبا هلا من النسب واخلصوصیات اخلارجیة احساس و ختیلی که اب حصول صور اجسام مادی حاصل می شود.(

نسبت ها و خصوصیات است )نسبت به معنای رابطه ی اجزاء اب هم است مثال سر ابال و اپ اپئني است. و خصوصیات مانند برآمدگی یک 
)آن احساس و ختیل، در اعضاء حس کننده مانند چشم منتقل می  يف األعضاء احلاسة قسمت و خراش قسمت دیگر و سایر چیزها(

)و عقل در آن تصرف می کند مثال  مع ماهلا من التصرف فیها حبسب طبائعها اخلاصة، )بعد وارد عقل می شود( وانتقاهلا إىل الدماغ، شود(
عکسی که وارد چشم شده است به صورت عکس وارد ذهن منی شود بلکه سلول های خمتلف آن عکس را جتزیه می کنند و خبشی از سلول ها 
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های دیگر آن عکس را درک می کند و مثال چشم یک نوع تصرفات دیگر در صدایی که شنیده است را اجنام می  رنگ آن و بعضی خصوصیت
دهد و بعد ما حصل را اب کمک از یک سری ارتعاشات و خمابرات عصبی به مغز منتقل می کنند.( )بعد این اشکال را اپسخ می دهد که اگر 

واإلنسان ینتقل إىل خصوصیة  ان خصوصیات و اندازه ی واقعی درک کنم زیرا جواب این است که(چنني است چگونه من می توامن اشیاء را به مه
)درک واقعی به سبب این است که انسان از  مقادیرها وأبعادها وأشكاهلا بنوع من املقایسة بني أجزاء الصورة احلاصلة عنده على ما فصلوه يف حمله،

را متوجه شود مثال وقتی عکس فردی را که چند سانتی مرت در چند سانتی مرت است می بینیم متوجه می  طریق مقایسه هایی که دارد می توان واقع
 شومي که صاحب عکس ابید قد بلند اي کواته قد ابشد. این برای این است که مقدار سر را در عکس در نظر می گريمي و آن را بر مقیاس واقعی

یت مقادیر و ابعاد و اشکال این صور منتقل می شود به سبب نوعی از مقایسه که بني اجزاء صورتی  تطبیق می کنیم. به هر حال انسان به خصوص
ومع ذلك ال جمال للقول حبضور املاهیات اخلارجیة أبنفسها  که نزد او حاصل است اجنام می دهد. علماء طبیعت این نکته را کامال بیان کرده اند(

 .گفت که ماهیات خارجیه خودشان در ذهن حاضر می شوند.(  )بنا بر این دیگر منی توان يف األذهان
  

م ه آهنا گفتند هنگاچ)آن يف حمله، -إلنفعال املادي عند حصول العلم ابجلزئیات من الفعل وا -أن ما ذكروه  )اپسخ این است که( واجلواب عنه:
عة املغایرة صور املنطبه اللكن هذ د مهه صحیح است(حصول علم به جزئیات، یک سری که فعل و انفعاالتی مادی در بدن انسان رخ می ده

است و اب آن فرق  علوم خارجیمغري  )این صوری که در ماده مانند چشم انسان منطبع است که للمعلومات اخلارجیة لیست هي املعلومة ابلذات،
ابرات است و تعاشات و خمری ار در قالب یک سدارد به این معنا که اگر آن معلوم بزرگ است این تصویر کوچک است و وقتی به مغز می رسد 

ود مثايل غري عندها بوج ارجیةبل هي معدات هتیئ النفس حلضور املاهیات اخل حتی دیگر تصویر هم نیست اینها معلوم ابلذات ما نیست.(
ود مثالی غري مادی ود و به وجر شاض)بلکه اینها مهه یک سری زمینه ساز هستند که نفس را آماده می کنند ات ماهیات خارجیه نزد آن حمادي،

غایرة بني الصور ملكان امل (ه است)و اال اگر علم آنی ابشد که مشا می گویید الزمه ی آن سفسط وإال لزمت السفسطة نزد نفس حاضر شوند.(
غز و اعصاب میل مانند ختعضاء )زیرا صوری که نزد اعضاء حس مانند چشم و گوش و ا احلاصلة يف أعضاء احلس والتخیل وبني ذوات الصور.

جج على ن أقوى احلم عی()حتی این کشف علماء طبی بل هذا منطبق می شود اب خارج که فضای صاحبان آن صور است متفاوت می ابشد.(
 مادی نزده وجود غري نفسها و بابد که )از قوی ترین دلیل بر این است که ماهیات هستن حصول املاهیات أبنفسها عند االنسان بوجود غري مادي،

صلة ما بني الصور احلا عن مغایرة  خيلفإن الوجود املادي هلا كیفما فرض مل انسان حاضر می شوند و این دلیل بر این است که علم، جمرد است.(
آنی که  وچک است و آن عکس کد مثال)زیرا وجود مادی حتی اگر در قالب عکس ابشد ابز اب خارج فرق دار  وبني األمور اخلارجیة ذوات الصور،
خارج علم ندارمي.  وییم ما بهکه بگ)و الزمه ی آن سفسطه و انکار علم است و این والزم ذلك السفسطة ضرورة. در خارج است بزرگ می ابشد.(

رد است و هم جمت. هم ذهن رد اسبنا بر این اگر بگوییم علم مادی است چاره ای ندارمي مگر اینکه سوفیست شومي. حق این است که علم جم
 ماهیت.

   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 20جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اشکال هفتم بر وجود ذهنی و تقسیمات وجودموضوع
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جود ذهنی وارد ذهن و ت آن و نه ماهی بر قول به وجود ذهنی به معنای اینکه واقعیت اشیاء مهان گونه که در خارج است وارد ذهن شود یعنی
بح اشیاء ند که اي شئل شدتی وارد شده است که بر اساس آن بعضی از قول به وجود ذهنی دست کشیده اند و قاشود یک سری اشکاال

 وارد ذهن می شود و اي چیزی وارد منی شود.
یء واحد هم  ن است که شش ایشود الزمه ا  این است که اگر وجود ذهنی صحیح ابشد و ماهیات اشیاء به متامه وارد ذهن اشکال هفتم

است   گردد و حمال  یضني بر میاع نقی ابشد و هم جزئی. یعنی هم ال ميتنع فرض صدقه علی کثريین ابشد و هم ممتنع ابشد. این به اجتمکل
 پس منی توان قائل شد که ماهیات اشیاء وارد ذهن می شود.

. این مفهوم هن شده استذارد ان انطق و : اگر کسی مفهوم انسان را تصور کند ماهیت انسان وارد ذهن می شود. یعنی مفهوم حیو توضیح
  قابل انطباق بر کثريین است زیرا کلی است و این قابلیت را دارد.

فهوم اب مفهوم شد. این ممی اب مهني ماهیت از نگاه دیگر جزئی است زیرا این مفهوم اب مفهوم های دیگری که در ذهن من است متفاوت
شد زیرا هر تفاوت می ابماست  نی که در ذهن زید است اب مفهوم انسانی که در ذهن عمروشجر و مانند آن فرق دارد. حتی مفهوم انسا

بارت شد. و به عی ابمنیک از آن مفاهیم، شخص خاصی از مفهوم است که قابل انطباق بر آن شخص از مفهوم که در ذهن من است 
 د.دیگر چون من جزئی هستم عرضی که به من قائم می ابشد نیز ابید جزئی ابش

د جود ذهنی نباید وجو ی به انم و و چیز بنا بر این مفهوم انسان هم کلی است و هم جزئی. بنا بر این اجتماع نقیضني الزم می آید از این ر 
 داشته ابشد.

ان مهارج است و خشیء  : شیء واحدی که در ذهن است دارای دو جهت می ابشد. از منظر اینکه وجود ذهنی است یعنی ماهیتجواب
  ی است که گاه به وجود خارجی موجود است و گاه به وجود ذهنی.ماهیت

. حال که این ایت می کندند حکاین ماهیت از آن جهت که ماهیت خارج است و قابل انطباق بر خارج نیز می ابشد از خارج نیز می توا
د، عمرو و غريه نسان بر زییت او مثال ماه ماهیت در ذهن است حکایت آن از خارج به این گونه است که از اشیاء کثريه حکایت می کند

  قابل تطبیق است. بنا بر این کلی می ابشد.
که کیفی است   م می بینیمی کنیاما از منظر دیگر که خود این ماهیت را بشخصه در نظر می گريمي و جنبه ی حکایت را در آن حلاظ من

ن م یکی از آهعلم  وتلفی مانند شجاعت و خوشحالی دارد نفسانی و عرضی است که بر نفس عارض می شود. زیرا نفس اعراض خم
 ی ابشد.زئی ماعراض است و کیف نفسانی می ابشد زیرا نه قابل قسمت است و نه قابل نسبت می ابشد. بر این اساس ج

ی است و  ورت کلین صاه در کبنا بر این ماهیت مزبور گاه جهت حکایت دارد و به عبارت دیگر جنبه ی طریقیت در آن حلاظ می شود  
 گاه جهت وجودی خودش را حلاظ می کنیم که موضوعیت دارد و شخصی.

 قیض ابشند.نبل و بنا بر این اجتماع نقیضني الزم منی آید که این در جایی است که دو شیء از جهت واحده اب هم متقا
  

د )شیء واح جزئیا معا،احد كلیا و الو  كون الشئ است که( )الزمه ی قول به وجود ذهنی این اإلشكال السابع: أن الزم القول ابلوجود الذهين
ه علی کثريین و نع صدق فرضم ميت)زیرا ابزگشت آن به اجتماع نقیضني است یعنی مفهوم فوق ه وبطالنه ظاهر، هم کلی ابشد و هم جزئی(

  هم ال ميتنع(
من حیث جتویز العقل صدقها على كثريین   اهیت انسان را تصور کنیم()به عنوان مثال اگر م -مثال  -بیان املالزمة: أن ماهیة االنسان املعقولة 

ومن حیث حصوهلا لنفس عاقلة  )این ماهیت از این حیث که عقل جتویز می کند که قابلیت صدق بر کثريین را دارد ماهیتی کلی است(كلیة،
ده است ماهیتی شخصی می ابشد. این ماهیت بر )ولی از این جهت که این ماهیت برای روحی که این ماهیت را تعقل و تصور کر شخصیة

جسم انسان محل منی شود بلکه بر نفس و روح انسان محل می شود زیرا این ماهیت جمرد است و ابید بر جمرد که مهان نفس است محل 
جزئیة  فس قائم است()و از این جهت که ماهیت فوق بر آن ن وقیامها هبا شود. زیرا این نفس شخصی است مثال فقط نفس زید می ابشد(
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)بنا بر این ماهیتی جزئی است و مشخص به تشّخص  متشخصة بتشخصها متمیزة من ماهیة االنسان املعقولة لغري تلك النفس من النفوس،
آن نفس می ابشد و مهان طور که آن نفس جزئی و خاص است مفهوم مزبور هم که به آن قائم است جزئی می ابشد و اب ماهیت انسانی  

)بر این اساس ماهیت انسان هم ابید کلی ابشد و هم  فهي كلیة وجزئیة معا. صور شخص دیگری تصور شده است متمایز می ابشد(که ت
  جزئی و این از حماالت است از این رو وجود ذهنی هم نباید وجود داشته ابشد.(

  
علم است   این خاصیت وت است در ماهیت مزبور متفاو )جهات موجوده  أن اجلهة خمتلفة، )جواب آن اشکال این است که( واجلواب عنه:

ه ز جهت واحدات که که هم می تواند جنبه ی حکایت داشته ابشد و هم جنبه ی شخصی و اجتماع متقابلني در صورتی حمال اس
ذهنی است و به  وجودظر که ین منا)این ماهیت از  فهي من حیث إهنا وجود ذهين مقیس إىل اخلارج كلیة تقبل الصدق على كثريین، ابشد(

فیة نفسانیة من یث إهنا كیمن حو  خارج سنجیده می شود و از خارج حکایت می کند، ماهیتی کلی است و قابلیت صدق بر کثريین را دارد(
این جهت که  ابشد و از لم می)ولی از این جهت که ماهیت فوق وجودی خاص و کیفیت نفسانی است و ع غري مقایسة إىل اخلارج جزئیة.

 خودش در نظر گرفته می شود و اب خارج سنجیده منی شود جزئی است.(
  

ما  د که عبارتند ازقسیم می شو یگر تو اینکه وجود ما فی نفسه به دو قسم د ما فی غريه و ما فی نفسه : تقسیم وجود بهاملرحلة الثالثة
 .مالغريه و لنفسه

 نتیجه اینکه وجود سه قسم دارد:
 وجود ما نفسه لنفسه .1
 د ما نفسه لغريهوجو  .2
 وجود ما فی غريه .3

 اما تقسیم وجود به فی نفسه و فی غريه:
عنای این ستی رنگ. ماي ه : به این معنا است که وجود برای خودش و برای خودش است. مانند هستی زید ومعنای وجود ما فی نفسه

 ی ابشد.وجود شفاف است و احتیاج به توضیح ندارد و از مهه شفاف تر وجود ابریء تعالی م
اج به توضیح وجود احتی سم ازق: به این معنا است که هستی شیء در دیگری و فانی در آن می ابشد. چون این معنای وجود ما فی غريه

 دارد، عالمه به شرح آن می پردازد.
تصور می   ضاحک، ران النسادر هر قضیه ای، یک موضوع و یک حممول وجود دارد. موضوع در قضیه دارای حممول است. مثال قضیه ی ا

 هم ارتباط دارند و این دو به یم کهکنیم. جایگاه این قضیه در ذهن است زیرا اول انسان را تصور می کنیم و بعد ضاحک را و بعد می بین
 آن حممول در آن موضوع وجود دارد. جایگاه این قضیه در ذهن است.

ه در این مرحل ابقت دارد.ست مطعنی این قضیه اب واقع که مهان خارج احال ابید دید این قضیه صادق است اي کاذب. اگر صادق ابشد ی
ق اب آن قضیه ی فو  وضحک  از ذهن بريون آمده و به وجود خارج که عینی اند رسیدمي. یعنی در خارج هم انسانی وجود دارد و هم

هن می آید. اب هنا وارد ذآی از شند و مفهوممطابقت دارد. وجود انسان و وجود ضحک هر دو فی نفسه است زیرا هر دو قابل تصور می اب
شد قضیه ابود نداشته بت وجاین حال در این قضیه شیء سومی هم وجود دارد که مهان نسبت بني انسان و ضحک می ابشد. اگر این نس
جر ولی و هم حارد جود دی فوق صادق و صحیح خنواهد بود. مثال قضیه ی االنسان حجر کاذب است اب اینکه در خارج هم انسان و 

 چون بني این دو رابطه و نسبتی نیست قضیه ی فوق کاذب و ابطل است.
این رابطه هم اگر قرار بود وجود فی نفسه یعنی وجود مستقل داشته ابشد خودش شیء سومی می شد که در کنار انسان و ضحک قرار می  

تباط برقرار کند در این حال به دو رابطه ی احتیاج داشتیم. گرفت و منی توانست ربط اجياد کند و اگر می خواست به انسان و ضحک ار 
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ذا در این حال ابز به مهان دو رابط نقل کالم می کنیم که آهنا هم اگر مستقل ابشند ابز احتیاج به رابط دیگری دارند که مستقل نباشد و هک
 ط برقرار کند.زیرا مادامی که این رابطه غري مستقل ابشد منی تواند بني دو چیز مستقل ارتبا

 ند.ريه می گویغد فی بنا بر این این رابطه وجودش در موضوع و حممول داخل است و چیز مستقلی نیست. به چنني وجودی، وجو 
ه قابل تصور یفی دارد کار ضعچنني موجودی هرگز مستقال قابل تصور نیست. فقط می توانیم تصور کنیم چنني چیزی هست ولی وجود بسی

 واره ابید اب تصور چیز دیگری تصور شود.مستقل نیست و مه
نا است که رابطه به این مع لبصرةااین مانند مهان معنای حرفی است که در ادبیات از آن سخن گفته می شود مثال لفظ )مِّن( در صرت من 

 لی نداشت.قی مستی صري اب بصره در این است که بصره مبدأ صري است و بس. اگر صري و بصره نبود، من به تنهایی معنا
د که قابل تصور می امسی هستن تداییکه )من( به معنای ابتداء اي رابطه ی ابتدایی است و واضح است که ابتداء و رابطه ی اب گفته نشود

  ابشند.
قرار می ی مستقل ک معنای امسیی آن : چون آن رابطه ی غري مستقلی که در وجود )مِّن( است را بتوانند ملموس کنند در ازازیرا می گوییم

 دهند ات بتوانند از آن خرب دهند و به آن اشاره کنند.
 دارد.ست ماهیت ندید ااین وجود رابط، از بس ضعیف است ماهیت ندارد در مقابل آن وجود خداوند است که از بس ش به هر حال

ابید آن دو  جود می شوده مو یزی کاین وجود ربطی این است که این وجود هر جا که می خواهد موجود شود و بني هر دو چ خاصیت دیگر
ید یک چیز ابشند ن دو چیز ابپس آ چیز اب هم متحد ابشند. زیرا وجود رابط یک چیز بیشرت نیست. این وجود حتما ابید بني دو چیز ابشد

 و اال آن وجود رابط که یک چیز بیشرت نیست می ابیست دو چیز ابشد.
 نسان ضاحک.مانند اال ع استمرکبه است یعنی قضاايیی که حممول در آهنا غري موضو  خاصیت دیگر این است که وجود رابطی در هلیات

 اصالت وجود این ت شومي و ايماهی ما در هلیه ی بسیطه یعنی جایی که حممول وجود است این رابطه قرار ندارد. زیرا چه قائل به اصالت
یز در کار نیست ان پس دو چت انسخارج است خود انسان است نه ماهی رابطه وجود ندارد. زیرا اگر قائل به اصالت وجود ابشیم آنچه در

ه ابز دو چیز در  ان در نتیجد انسات رابطه الزم ابشد و هکذا اگر قائل به اصالت ماهیت ابشیم در خارج فقط ماهیت انسان است نه وجو 
 کار نیست.

  
سه و ما فی غريه ه ما فی نفجود بمرحله ی سوم در مورد انقسام و ) املرحلة الثالثة يف انقسام الوجود إىل ما يف نفسه وما يف غريه،

در  وغريه تقسیم می شود لنفسه و ما ما ل )مهچنني وجود ما فی نفسه به وانقسام ما يف نفسه إىل ما لنفسه وما لغريه وفیها ثالثة فصول است(
 نتیجه سه قسم وجود دارد که در سه فصل به آن می پردازمي.(

  
من الوجود ما هو  )فصل اول در مورد وجود فی نفسه و وجود فی غريه است به این معنا که( الوجود يف نفسه والوجود يف غريه الفصل األول

)علت این تقسیم این است   وذلك )و بعضی از آهنا مستقل هستند( ومنه خالفه، )بعضی از هستی ها هستند که در غري می ابشند( يف غريه،
قضااي الصادقة كقولنا: )االنسان ضاحك( وجدان فیها وراء املوضوع واحملمول أمرا آخر، به یرتبط ویتصل بعضهما إىل أان إذا اعتربان ال که(

)وقتی ما قضاايی صادقه که اب واقع مطابق است را تصور می کنیم این قضااي به سبب صادق بودن ابید یک ما حبذاء واقعی داشته  بعض،
ري از موضوع و حممول، امر دیگری هم وجود دارد. این رابطه در مطابَق است یعنی چون این قضااي، ما ابشند در این حال می ايبیم که غ

حبذاء واقعی دارد، در خارج نیز عالوه بر موضوع و حممول چیز سومی به انم رابطه وجود دارد، البته این سه چیز در ذهن هم هست. این 
تکارات ایشان است که حتی در خارج هم سه چیز است. قبل از ایشان مهه قائل بودند که این نکته را نیز اضافه می کنیم که این قول از اب

سه چیز فقط در ذهن است نه در خارج و ایشان برای اولني ابر اثبت کرد که این رابطه در خارج هم وجود دارد. به هر حال، این وجود 
إذا اعترب املوضوع وحده وال احملمول وحده، وال إذا اعترب كل منهما مع غري لیس یوجد  سوم بني موضوع و حممول ارتباط برقرار می کند.(
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)این امر سوم که اجياد رابطه می کند فقط بني موضوع و حممول است به گونه ای که اگر موضوع و اي حممول به تنهای تصور شوند  اآلخر،
اظ کنیم ابز هم آن رابطه ی خمصوص وجود پیدا منی کند مثال اگر دیگر وجود ندارد. حتی اگر هر یک از موضوع و حممول اب غري دیگری حل

)این نشان می دهد که این رابطه وجود دارد زیرا گاه نیست و گاه فله وجود، انسان را اب شجر در نظر بگريمي چنني رابطه ای وجود ندارد.(
)این وجود مانند وجود  ما واقعا بینهما مستقال عنهما،مث إن وجوده لیس اثلثا هل هست بنا بر این وقتی هست، وجود خاص خود را دارد.(

انسان و ضحک نیست که بتوانیم از آهنا مفهوم مستقلی در نظر بگريمي. وجود این رابطه چیز سومی وراء وجود موضوع و حممول نیست به  
وإال احتاج إىل رابطني  ده است.(گونه ای که یک وجود مستقل داشته اشد بلکه این این وجود، در داخل وجود آهنا مندک و هضم ش

)اگر قرار بود وجود ربط، وجود مستقلی داشته ابشد خود احتیاج به رابط دیگر داشت ات بتواند به موضوع و حممول  آخرین یربطانه ابلطرفني،
که ما فرض کردمي سه ات ابشد   )بر این اساس مهانی فكان املفروض ثالثة مخسة، مث اخلمسة تسعة وهلم جرا، وهو ابطل، ارتباط برقرار کند.(

یعنی موضوع و حممول و رابط ابشد به سه چیز تبدیل شد و هکذا پنج چیز به نه چیز و هکذا ات بی هنایت و هرگز نه تنها ارتباطی برقرار 
)بنا بر این وجود  افوجوده قائم ابلطرفني موجود فیهما غري خارج منهم منی شود ابید حتی بیگانگی هم بیشرت شود که ابطل و حمال است(

رابط چیز مستقلی نیست بلکه قائم به طرفني است و موجود در آهنا است و هرگز از آهنا خارج نیست حتی این وجود چیزی نیست که 
ا )حتی وجودش هم مستقل از آهن وال مستقل بوجه عنهما، بتواند قیام به طرفني داشته ابشد به این معنا که قیام از انحیه ی خودش ابشد(

نیست. به هر حال عالمه به سبب اینکه دیده این است وجود ربط بسیار ضعیف است و به هر نوع که از آن تعبري شود به مشکلی بر 
)این  ال معىن له مستقال ابملفهومیة، ونسمیه: )الوجود الرابط( خورد به تعابري خمتلف از آن سخن می گوید ات بتواند معنای آن را بیان کند.(

ی معنای مستقلی در ذهن ندارد یعنی معنا و مفهومی که مستقل ابشد ندارد زیرا مفهومش در موضوع و حممول مستهلک است و وجود ربط
كوجود املوضوع واحملمول، وهو الذي له معىن مستقل  )و آنچه غري این ابشد( وما كان خبالفه، انم آن را وجود رابط می انمیم.(

نسمیه: )الوجود احملمويل( و )الوجود  حممول که چیزی است که معنا و مفهوم آن مستقل است()مانند وجود موضوع و  ابملفهومیة
)بنا بر این، وجود به دو  فإذن الوجود منقسم إىل )مستقل( و )رابط(، وهو املطلوب )به آن وجود حممولی و وجود مستقل می گوییم( املستقل(

  است که ما در صدد اثبات آن هستیم.( قسم مستقبل و رابط تقسیم می شود و این مهان چیزی
  
  
 
 
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 21جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : وجود رابط و مستقلموضوع
 یگفتیم وجود اي رابط است و اي مستقل یعنی وجود اي فانی در غري است و اي اینکه چنني نیست هرچند شاید متکی به غري ابشد. وجودی که فان
. در غري است وجود ربطی انمیده می شود. به این وجود، معنای ربطی می گویند که هر چند معنایی دارد ولی کارش ارتباط بني سایر الفاظ است
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مثال حرف )فی( در املاء فی الکوز صرفا بیان می کند که بیان آب و کوزه رابطه ی ظرف و مظروف وجود دارد. )فی( وراء آب و کوزه وجود 
 ی ندارد. به این وجود، وجود رابطی و وجود فی غريه می گویند.مستقل

 ه است.ی نفساما وجود چیزی که معنای مستقل دارد به وجود مستقل و اي وجود حممولی می گویند. انم دیگر آن وجود ف
این در خارج هم  ند. بنا بربقت کبعد عالمه اضافه می کند که اگر قضیه ای صادق است ابید در خارج ما حبذائی داشته ابشد که اب آن مطا

نه  ووجود مستقلی دارد  دی ربطی نه وجو عالوه بر ذهن ابید عالوه بر موضوع و حممول وجود اثلثی ابشد که بني این دو ارتباط برقرار کند. چنني
ود ربطی ذهن هم وج ه درکمفهوم مستقلی برای آن وجود دارد. زیرا اگر مفهوم مستقلی داشت می ابیست مستقل تصور می شد و حال آن

ال اگر اقل نیست و م مستوجودی دارد که در موضوع و حممول منفک شده است. چون وجود این رابطه در خارج مستقل نیست مفهوم آن ه
 .ار نباشدرتباط برقر امول حممفهوم آن مستقل بود یعنی در خارج هم ابید وجود مستقل داشت و این موجب می شد که دیگر بني موضوع و 

عنی ماهیت ی  ه می شودارائ که وجود رابط فاقد ماهیت است. زیرا ماهیت چیزی است که در جواب ما هو این از این بیان مشخص می شود
   چیزی درل شود. چننيستعماامفهومی است که در قبال چیستی شیء ارائه می شود. این مفهوم ابید مستقل ابشد و برای آن لفظ مستقلی 

 ل است.حممو  وندارد. این وجود رابط هرچند مفهوم دارد ولی مفهوم آن غري مستقل و فانی در موضوع  مفهوم رابط وجود
ر دط یعنی یک هستی که ا وجود راب. زیر این وجود رابط هروقت بني دو چیز حمقق می شود ابید آن دو چیز اب هم احتادی داشته ابشند دیگر اینکه

زمه اش این تهلک شود الند مسودش یک چیز است اگر قرار بود در دو چیز که بیگانه از هم هستدو چیز مستهلک است حال در عني اینکه خ
 شد.برقرار اب رتباطااست که دو چیز ابشد نه یک چیز. بنا بر این چون بني زد و انسان بودن احتاد است بني آهنا می تواند 

چیزی غري از  ما  حممول یعنی در قضاايیی هست که هلیت مرکبه ابشد این است که این وجود رابط در مهه ی قضااي نیست و صرفا امر سوم
ا در حممول وصیات آن ر ز خصاخاصیتی   وجود ابشد و چیزی ابشد که از خواص و آاثر وجود ابشد. یعنی وجود شیء را موضوع قرار دهیم و

 ذکر کنیم و بني موضوع و حممول رابطه ابشد نه مانند انسان و حجر.
ود ندارد. بله چون ه ی فوق وجرابط ی ما از ابب هلیه ی بسیطه بود یعنی حممول لفظ موجود ابشد مانند االنسان موجود، دیگر ولی اگر قضیه

ست نه در ط در ذهن اوق فقفقضیه است نسبت بني موضوع و حممول است ولی بني خود انسان و موجود بودن چیز سومی وجود ندارد. نسبت 
یگر تصدیقی دید و وجود ز تصور  چیزی است که بعد از تصور تصدیق هم شود و این در حالی است که در خارج بعدخارج. زیرا در خارج قضیه 

جود دارد نه در لیل ذهن و قام حتنیست زیرا انسان دو چیز نیست بلکه خودش است. بنا بر این احتیاج به ربط ندارد. ربط مزبور فقط در م
  خارج.

  
ند ماهیت جوداتی که رابط هست)اوال: و  ،ة هلاأوال: أن الوجودات الرابطة ال ماهی ه ات به حال گفتیم اثبت می شود که()و از آنچ و یظهر مما تقدم:

عىن ملة وجود حممويل ذو لها ال حماف ست(ا)زیرا ماهیت چیزی است که در جواب ما هو قابل ارائها  ألن املاهیة ما یقال يف جواب ما هو، ندارند(
مفهوم مستقل می  در معنا و رد که)بنا بر این ماهیت انچارا وجودی دارد که قابل محل بر موضوع است یعنی معنایی دا ة،مستقل ابملفهومی

  ست.(ا)این در حالی است که وجود ربطی هرچند معنا دارد ولی معنای آن غري مستقل  والرابط لیس كذلك.ابشد.(
ه آن کیز مستلزم این است  چبط بني دو جود را)دومني چیز این است که حتقق و  إحتادا ما بینهما،واثنیا: أن حتقق الوجود الرابط بني أمرین یستلزم 

ج ینکه واحد است، خار او در عني  نیست )زیرا وجود رابط یک چیز بیشرت لكونه واحدا غري خارج من وجودمها. دو چیز اب هم احتاد داشته ابشند(
ست داخل در هر دو د منی توانر واحمندک است. بنا بر این اگر آن دو احتاد نداشته ابشند ام از وجود آن دو چیز هم نیست و در آن دو چیز

ست در هر دو هست که واحد ا  نقطه ابشد. این مانند این است که یک دایره داخل در دایره ی بزرگرت ابشد و در وسط آن یک نقطه ابشد. این
 و ابشد.(در هر د آن نقطه که واحد است منی تواند در عني وحدت، دولی اگر این دو دایره هیچ مرز مشرتکی نداشته ابشن

است که این وجود ربطی صرف وجود ذهنی   )حکم سوم این واثلثا: أن الرابط إمنا یتحقق يف مطابق اهللیات املركبة اليت تتضمن ثبوت شئ لشئ،
که مهان خارج است وجود داشته ابشد. به هر حال این قضیه    ذهنینیست بلکه عالوه بر آن در خارج هم وجود دارد یعنی ابید در مطابَق وجود 
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فقط در هلیات مرکبه است یعنی در قضاايیی است که متضمن ثبوت چیزی بر چیزی هستند یعنی وجود موضوع در آهنا مفروض است و یکی از 
ت که حممول چیزی غري از وجود است. علت اینکه به خواص و آاثر آن وجود را بر آن محل می کند و به عبارت دیگر این رابط در قضاايیی اس

آن هل می گویند این است که انسان ابتدا از وجود چیزی سؤال می کند که آاي موجود هست اي نه و بعد که از اصل وجود فارغ شد از خواص 
ه موجود است و وجود آن مفروغ عنه است آاي اب آن سؤال می کند و سؤال می کند که آاي چیزی اب این وجود مهراه شده است اي نه مثال آاي زید ک

ضاحک هم در ارتباط هست اي نه. اگر قضیه موجبه بود معنایش این است که بني اینها رابطه هست و آن شیء برای شیء دیگر اثبت شده 
)اما هلیات بسیطه که فقط متضمن  وأما اهللیات البسیطة اليت ال تتضمن إال ثبوت الشئ، وهو ثبوت موضوعها، فال رابط يف مطابقها، است.(

)زیرا معنا  إذ ال معىن الرتباط الشئ بنفسه ونسبته إلیها. ثبوت شیء هستند نه ثبوت شیء برای شیئی دیگر دیگر این وجود ربطی را دارا نیستند. (
ذهنی می توان بني موضوع و حممول  ندارد که یک شیء اب خودش ارتباط داشته ابشد و خودش اب خودش نسبت داشته ابشد. بلکه در مقام حتلیل

 تفکیک قائل شد و در االنسان موجود این دو را از هم تفکیک کرد ولی این کار در خارج امکان انپذیر است.(
  

 : آاي اختالفی که بني وجود رابط و وجود مستقل است نوعی می ابشد اي نه.فصل دوم
معنا است که  رند به اینوعی داخودش است. وقتی می گوییم: زید اب فرس اختالف ننوعی که در اینجا از آن سخن می گویند به معنای خاص 

 ند.ت هستآهنا از دو حقیقت هستند و وقتی می گوییم: زید اب عمرو اختالف نوعی ندارند یعنی این دو از یک حقیق
ت هرگز اب وجود لک و گم اسمسته ط که یک وجودولی در ما حنن فیه از واژه ی نوع چیز دیگری اراده می شود. زیرا واضح است که وجود راب

  مستقل از یک نوع منی ابشد.
ی ستقال حلاظ کرد و منان آن را می تو منبنا بر این مراد از نوع این است که وجود رابط، صرفا رابط است و وقتی رابط است و گم می ابشد یعنی 

 ن وجود که ربطی استرد زیرا ایرا ک مقام تصور ذهنی هم منی توان چنني کار توان آن را اب نگاهی مستقل به معنای امسی تبدیل کرد. حتی در
 کرد.  مستقل فرض وجود اختالف نوعی اب وجود مستقل دارد به گونه ای که حتی در مقام تصور هم منی توان آن را مستقل و مانند

ارج مستقل منی خگاه او در ن این مستقل تصور کرد. بله ابدر مقابل کسانی هستند که قائل هستند این اختالف نوعی نیست و می توان آن را 
 شود بلکه فقط ابلفرض و در حمیط ذهن، مستقل می شود.

ر ی بعضی قائلند که دته ابشد ولل داشبنا بر این حمل نزاع در این است که مهه قائل هستند که این وجود ربطی در خارج منی تواند وجود مستق
 اظ کرد و بعضی قائلند منی شود.ذهن می توان آن را مستقل حل

ز ربطی که در رد. مثال اککایت  حکه می توان از آن    که وجود ربطی را می توان مستقل تصور کرد. به مهني دلیل است نظر عالمه این است
  اء تعبري می کنیم.البتده ی ا کلمخارج است اب کلمه ی نسبت و ربط حکایت می کنیم. به مهني دلیل از )من( که معنای حرفی و ربطی دارد اب

  جود رابط اند و هیچالی است( و ری تعبعد عالمه در مقام استدالل می فرماید: بعد خواهیم گفت که متام وجودات نسبت به وجود علتشان )که اب
لت یک وجود عهم  یست کهونه نگکدام مستقل نیستند. این به سبب آن است که این وجودات هستی ای ندارند که ربط داشته ابشد یعنی این  

 علت داشته ابشند و ابطه ای ابارد ر دداشته ابشد و هم معلول که خملوقات هستند وجود دیگری داشته ابشند و این وجود عالوه بر اینکه وجود 
داشته نشود هرگز وجود قق لت اب او حمه ی عبني اینها رابطه ی علیت و معلولیت برقرار ابشد. زیرا معلول قبل از این رابطه و قبل از اینکه رابط

ک هستی مستقلی ینه اینکه  ت استاست زمانی هم که این رابطه برقرار می شود و معلول موجود می شود، ابز متامی هستی او از انحیه ی عل
ل ربط حمض است علو ملت دارد و به ع داشته ابشد که بتواند در کنار علت به حساب آید. بنا بر این هستی معلول به معنای مهان ربطی است که

که ز آن معلول نیست بله آن چیز اکبود   نه اینکه شیئی ابشد که ربط را دارا ابشد. اگر قرار بود چیزی ابشد که ربط داشته ابشد معنای آن این
 ه شده است.گرفت  وجود مستقلی است که اب علت ارتباط دارد و این خالف فرض است زیرا معلول اب متام وجودش از علت نشئت

بر این اثبت شد که وجود معلول وجودی ربطی حمض است اب این حال در ازای هر کدام یک مفهوم مستقل قرار داده از آن تعبري می کنیم.  بنا
باط به مثال می گوییم: آمسان، زمني، انسان و مانند آن. این عالمت آن است که وجود رابط را می توان مستقل حلاظ کرد. بله اگر آهنا را در ارت
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ت ببیند وجود اینها رابط می شود. به هر حال حقیقت این وجودات ربطی یکی بیشرت نیست ولی طرز نگاه به آهنا فرق می کند که گاه آن را عل
 اب علت آهنا می سنجند که وجود ربطی آهنا برجسته می شود و گاه می توان آهنا را مستقل دید.

  
ست  )فصل دوم در این ا ختالف نوعيال هو تلفوا يف أن االختالف بني الوجود الرابط واملستقل هالفصل الثاين كیفیة اختالف الرابط واملستقل اخ

ن )به ای ى االستقالل،ن تعقله علي ال ميكمبعىن أن الوجود الرابط ذو معىن تعلق - که اختالف بني وجود رابط و مستقل آاي اختالفی نوعی است(
عىن ذلك الشأن فیعود م ن یسلخ عنهأحیل ویست ه ابشد به گونه اینکه نتوان آن را مستقال تصور کرد(معنا که وجود رابط یک معنای تعلقی و وابست

ین گونه  عنای امسی شود به ان گرفت ات مو به گونه ای که حمال ابشد شأن تعلقی بودن را از آ)-إمسیا بتوجیه االلتفات إلیه بعدما كان معىن حرفیا 
أو ال اختالف   د(ای امسی شو ای معندهیم و بعد از آنکه معنای ربطی و حرفی داشت بعد از توجه مستقل دار که آن را مورد توجه مستقل قرار 

ف سی که قائل به اختالکه هر حالی  باشد. )اي اینکه این کار را منی توان کرد و در نتیجه اختالف نوعی بني وجود رابط و مستقل نبنوعیا بینهما
وعی بني این دو د اختالف نی گویاست می گوید: منی توان وجود ربطی را مستقال حلاظ کرد ولی کسی که م نوعی بني وجود ربطی و استقاللی

 ؟نیست می گوید: وجود ربطی را می توان مستقال حلاظ کرد.(
  

الیل رابطه لول أن وجودات املعملعلعلة واارحلة ملا سیأيت يف م )حق این است که می توان وجود رابط را مستقال مورد حلاظ قرار داد( واحلق هو الثاين
و معلول در مقام  د رابط استش وجو )زیرا بعدا در حبث علت و معلول می گوییم که وجود معلول ها در نسبت به علت های ابلنسبة إىل عللها،

 نیاز حمض یستی انسبت به علت وجودی سراسر ربط دارد و چیزی نیست که مستقل ابشد و بعد به علت مرتبط ابشد بلکه اصل ه
هنا وجود جوهری )بعضی از آ رضي،عأن منها ما وجوده جوهري ومنها ما وجوده  )اب این وجود معلول ها ربط حمض هستند( ومن املعلوم است.(

 ه موجود دیگریبگام وجود، نی هندارند یعنی وقتی در خارج موجود می شوند روی اپی خود می ایستند و بعضی از آهنا وجود عرضی دارند یع
وجود چه  )و مستقلة مولیةوهي مجیعا وجودات حم وابسته اند. به هر حال وجود عرضی وجودش فی نفسه است و مانند وجود ربطی نیست(

يف  س إىل عللها وأخذهاهلا ابلقیاف حاختتل جوهری ابشد و چه عرضی وجود حممولی دارند یعنی مفهوم مستقلی برای آهنا وجود دارد نتیجه اینکه(
ارد. در صورت دی شود فرق اظ محال این موجودات که معلول هستند در زمانی که اب علت سنجیده می شود و اب زمانی که مستقل حل) نفسها،

ها وجودات مستقلة، ر إىل أنفسابلنظفهي ابلنظر إىل عللها وجودات رابطة، و  اول، ربط حمض هستند و در صورت دوم قابل حلاظ مستقل هستند.(
 ه اینکه اختالف بنيرد. و نتیجاظ کحل)بنا بر این مطلوب ما اثبت می شود و آن اینکه می توان وجودات ربطی را مستقال  ت.فإذن املطلوب اثب

 وجود رابط و استقاللی اختالف نوعی نیست.(
اضح شد که و )بنا بر این  هبام.إال اإلینتزع منه، ولیس له من نفسه  لوجوده الذي -ابملفهومیة وعدمه  يف استقالله -ویظهر مما تقدم، أن املفهوم اتبع 

نتزاع می شود یعنی اهوم از آن ین مفمفهوم، در استقاللش به مفهوم بودن و عدم استقالل به مفهوم بودن، اتبع وجودش است، مهان وجودی که ا
حیه ی خودش اهبام فهوم از انماین  اگر اب علتش سنجیده شود ربط حمض است ولی در عني حال می تواند مستقال مورد حلاظ قرار گريد. بنا بر

که ه قابل تصور است بلو حال آنک ه استدارد. البته به این معنا نیست که مفهوم در مفهومیتش اهبام دارد زیرا اگر چنني ابشد یعنی تصور نشد
دم عازگار است و هم اب س استقالل ابهم  ااهبام در اینجا به این معنا است که مفهوم از این نظر که مفهومی مستقل ابشد اي نباشد مبهم است زیر 

 استقالل و این بستگی دارد که آن را اب علتش بسنجیم اي نه.(
>  
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 22جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیمات وجود فی نفسه و بیان مواد ثالثموضوع
ود فی نفسه شد ولی وجک می ابوجود فی غريه وجودی بود که در طرف اي طرفني مستهلگفتیم وجود به فی غريه و فی نفسه تقسیم می شود. 

 چنني نیست و مستقل است و مفهومی مستقل دارد و مستقال قابل درک است.
 .می ابشد ط مال خودشاه فقگوجود فی نفسه، خود به دو قسم تقسیم می شود که عبارتند از لغريه و لنفسه. یعنی گاه مال غري است و  

ت خودش عدم را ود از ماهیشد می وجود فی نفسه به این معنا است که وقتی موجود می شوند دارای ماهیت می ابشند. بنا بر این وقتی موجو 
نشود که وجود  ود. فراموشمی ش زدوده است و ماهیتش را موجود می کند )برای اینکه اصالت برای وجود است و ماهیت در سایه ی آن موجود

دم را از شیء عکند، گاه   فع میاهیت نداشت و این را در حبث های سابق بیان کردمي.( این موجود که عدم را از ماهیت خودش دفی غريه م
م ماهیت خودش هود می شود ی موجدیگری نیز طرد می کند. واضح است که او عدم را از ماهیت دیگری طرد منی کند و این گونه نیست که وقت

  یعنی ماهیتی رد می کند.است ط غري. آن موجود صرفا عدمی را از ماهیتی که به وسیله ی موجود دیگری موجود شدهموجود شود و هم ماهیت 
 اد می کند.ن اجيآکه موجود شده است گاه اب نقص و عدمی مهراه است و موجود اول آن عدم را برطرف می کند و کمالی برای 

دمی را از کنار آن ع  اه درگا از یک ماهیت که مهان خودش است مرتفع می کند ولی  خالصه اینکه موجود هر وقت به وجود می آید عدم ر 
 ماهیت دیگری که به وجود خودش موجود شده است مرتفع می سازد:

یجه به آن  ود و در نتشس می : مثال علم حصولی عبارت است از عرضی که نه قبول قسمت می کند و نه قبول نسبت و عارض بر نفمثال اول
سانی است را به ان کیف نفمهش که سانی می گویند. این علم موجب می شود که ما خارج را درک کنیم. این علم، وقتی موجود شد ماهیتکیف نف

ه بر جياد می کند و عالو اماهیت را  ال آنوجود می آورد به این معنا که وقتی علم نبود آن کیف نفسانی خاص هم نبود. علم وقتی اجياد می شود او 
ا از او دم العلم ر عهل که جماهیت انسان که وجودش به سبب وجود خودش است و نه علم، عدمی را دفع می کند و آن این است که آن از 

 مرتفع می کند.
وه بر آن از د است و عالموجو  : وقتی قدرت و تواانیی موجود می شود، موجب می شود که اوال ماهیت قدرت که کیفی نفسانی استمثال دوم

 ل که در خارج به وجود خودش موجود است عدمی را که انتواانیی است دفع می کند.ماهیت طف
یل ی حممولی از این قبیه ای داراگر قض، بعضی از قضاايی موجبه در واقع منفی هستند. مثال اعمی به معنای انبینایی است. بر این اساس ا توجه

ال( استفاده نشده )در آن از  یست ونسلب جزء حممول است هرچند به قالب سالبه  ابشد مانند زید اعمی به آن موجبه ی معدوله می گویند یعنی
 است. بنا بر این ضعف به معنای عدم تواانیی و انتواانیی است و هکذ.

می  کند موجود  خش می: مهچنني ماهیت سفیدی وقتی موجود می شود ماهیت آن که مهان رنگ خمصوص است که نور چشم را پمثال سوم
 ود سفیدی بعد از اجياد شدن عدم سفیدی را از جسمی که سفید نبود برطرف می کند.شود. وج

ست و اودش موجود خه هم عالوه بر اعراض در صورت های جوهری که بر ماده عارض می شوند نیز جاری است. مثال وجود هست این حالت
شود. این  ن موجود میآیه ی شود و ماهیت درخت هم در سا هم ماهیتش را اجياد کرده است ولی بعد چیزی به انم صورت درختی اجياد می

 .درخت، از هسته که سابقا هنال نبود و فقط هسته بود و به عدم هنال بودن متصف بود عدم را رفع می کند
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را از  ه هستند زیرا عدمیاند و لغري  کرده  به این گونه وجود ها فی نفسه لغريه می گویند. اینها فی نفسه هستند زیرا از ماهیت خود، عدم را دفع
 ماهیت دیگری برطرف کرده اند.

 ، وجود لنفسه است که فقط عدم را از ماهیت خودش برطرف می کند.در مقابل این وجود
  

ن وه بر اینکه خودشاند یعنی عالم هست)بعضی از وجودهای فی نفسه، لغريه ه الفصل الثالث من الوجود يف نفسه ما هو لغريه ومنه ما هو لنفسه
ندارند مانند  ودشان کاریخاهیت مغري را هم شامل می شوند و عدمی را از آن دفع می کنند ولی بعضی از وجودها فقط لنفسه اند و به غري 

ی  شد این است که وجودرای غري اببشیء  )منظور از اینکه وجود واملراد بكون وجود الشئ لغريه أن یكون الوجود الذي له يف نفسه وجود انسان.(
و بعینه یطرد ه - ی کند(مرا طرد  )که مهان وجودی است که از ماهیت خودش عدم وهو الذي یطرد عن ماهیته العدم - ه برای خودش دارد،(ک

دم ذات و عدم )یعنی ع ه،ماهیتو ال عدم ذاته  )مهان وجود بعینه و نه وجودی دیگر، عدمی را از شیء دیگر طرد می کند(عدما عن شئ آخر،
کند. مثال وجود   آن طرد می ست ازگر را طرد منی کند بلکه صرفا نوعی عدم را بعد از آنکه آن ماهیت به وجود خودش موجود اماهیت شیء دی

)و اال یک  اهیتان،موجود واحد ان لوإال ك علم ماهیت انسان را موجود منی کند بلکه فقط عدمی را از انسان که مهان جهل است طرد می کند.(
ین قول به این ا)و ابزگشت  احد،وهو كثرة الو  ماهیت داشته ابشد به این معنا که یک موجود، دو ماهیت داشته ابشد( موجود می ابیست دو

ماهیت آن شیء  د بر ذات وه زائک)بلکه عدمی را طرد می کند   بل عدما زائدا على ذاته وماهیته، است که واحد در عني وحدت کثري ابشد.(
دم، عراه است نه اینکه دم العلم مهاب ع ن عدم اب آن غري، نوعی مهراهی و مقارنت دارد. مثال زید وقتی جاهل است)و آ له نوع مقارنة له، است(

عبري کرده ه مقارنت تبز آن اب ماهیت آن ترکیب شده ابشد. از آجنا که عدم چیزی نیست که انسان را داشته ابشد از این رو عالمه ا
ی  معدم را طرد  ه کیف است،ودش ک)مثال علم، وقتی موجود می شود از ماهیت خدم عن ماهیته الكیفیة،كالعلم الذي یطرد بوجوده الع است.(

ویطرد  جود آمد.(و انی هم به ف نفسکند. یعنی وقتی علم موجود نبود، کیف نفسانی هم موجود نبود و بعد که علم موجود شد، در قالب آن، کی
ضی ن است )زیرا علم عر لم که انساضوع ع)عالوه بر آن، به وسیله ی مهني علم، از مو  لعدم یقارنهبه بعینه عن موضوعه اجلهل الذي هو نوع من ا

ی ابشد و این دم العلم مان عمهجهل هرچند اجيابی است ولی نوعی عدم است که   است که بر انسان عارض می شود( جهل نیز مرتفع می شود.
سها العدم، تطرد ن ماهیة نفعتطرد  ، وكالقدرة فإهنا كما وسیله ی علم مرتفع می شود.(عدم اب موضوع علم که انسان است مقارن است که به 

دنش ماهیت قدرت ند و اب آممی ک مانند قدرت که عالوه بر اینکه از ماهیت خودش عدم را برطرف  )مهچنني است بعینها عن موضوعها العجز.
 زد.(ن است عجز را که عدم قدرت است مرتفع می ساکه مهان انسا   موجود می شود، عالوه بر آن از موضوع خودش

  
فإن   )دلیل بر حتقق این قسم وجود اعراض است زیرا اعراض مهیشه بر روی غري اجياد می شوند( والدلیل على حتقق هذا القسم وجودات األعراض،

از وجودات اعراض عالوه بر اینکه از ماهیت خودش )هر یک  كال منها كما یطرد عن ماهیة نفسه العدم، یطرد بعینه عن موضوعه نوعا من العدم،
عدم را زائل می کند و مثال وجود سفیدی بعد از وجود، ماهیت خودش که سفیدی است را موجود می کند، بعینه از موضوع خودش و از آنکه بر 

عدم سفیدی را از آن دور می   آن عارض شده است نوعی از عدم را طرد می کند و جسمی که بر آن عارض شده است را سفید می کند و
)حتی صور نوعیه ی جوهریه هم لغريه اند. بنا بر این نفس انطقه وقتی به وجود آمد، ماهیت خودش را هم  وكذلك الصور النوعیة اجلوهریة، کند.(

ورت درختی که وقتی روی موجود می کند و عالوه بر آن جنینی که انسان نبود بعد از درايفت روح انسانی، انسان می شود. مهچنني است ص
فإن هلا   هسته می آید عالوه بر اینکه ماهیت شجری موجود می شود عالوه بر آن ماهیتی که در هسته است را به شجر بودن متصف می کند.(

ده را تکمیل )به گونه ای که آن ما تكملها )این صورت های نوعیه ی جوهری، یک نوع حصول برای موادشان اجياد می کند(نوع حصول ملوادها
)و از آن ماده نقصی جوهری را طرد می کند یعنی  وتطرد عنها نقصا جوهراي، می کند یعنی جنني را انسان می کند و هسته را درخت می کند(

ني نوع از طرد  )مه وهذا النوع من الطرد هو املراد بكون الوجود )لغريه( جوهر آن ماده را تغیري می دهد و هسته را تبدیل به درخت می کند و هکذا(
)یعنی وصف ساز  وكونه انعتا که وجود شیء از ماهیت دیگری نوعی عدم را طرد می کند مهان چیزی است که از آن به لغريه تعبري می کنیم(
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 است چون وقتی می آید، ماهیتی متصف به چیز جدید می شود. مثال وقتی می آید انسان متصف به عامل بودن می شود و اي هسته متصف به
 .درخت بودن می شود.(

ند و کدش طرد می  یت خو )وجود لنفسه که در مقابل وجود لغريه است فقط عدم را از ماه ویقابله ما كان طاردا لعدم نفسه فحسب،
نند شود ماهم موجود می  و صورت اب ماده )مانند انواع اتمه ی جوهریه که چیزهایی هستند که كاألنواع التامة اجلوهریة، كاإلنسان والفرس، بس(

ق می شود فقط ه متامه خلقتی بانسان و اسب. به این معنا که ماهیت انسان که عبارت است از جسم، انم، حساس، متحرک ابالراده انطق و 
 بر ماده عارض شود این جواهر تی ازخودش هست و ماهیتش. علت اینکه عالوه از انواع اتمه ی جوهریه انم برد نه انقصه این است که اگر صور 
قصه یعنی کل یک انمه است نه اع اتاز قبیل قسم اول می شود مانند صورت جوهری نفس انطقه که بر جنني وارد می شود. در اینجا سخن از انو 

گر جنس و فصل اب ه عبارت دید و بچیز خلق شود نه اینکه اول ماده ابشد و بعد صورتی بر آن ابر شود بلکه ماده و صورت به متامه خلق شو 
وع )به این ن ا لنفسه(،جود: )وجودن الو ویسمى هذا النوع م شود. اگر جنس تنها ابشد، و اي فصل تنها، این دو انقص می ابشند نه اتم.( هم خلق

ه دو قسم تقسیم می بد فی نفسه م وجو )بنا بر این مطلوب ما که گفتی فإذن املطلوب اثبت، وذلك ما أردانه.از وجود، وجود لنفسه می گویند.(
  بت شده است.(شود اث

  
ی شود به بنفسه اه تقسیم مگنفسه  بعد مرحوم عالمه اضافه می کند که تقسیم دیگری هم هست که روی وجود لنفسه می رود و آن اینکه وجود ل

م ین قساودش ابشد. خعلت  یعنی وجودش به سبب ذات خودش است یعنی علت ندارد )نه اینکه خودش علت خودش است زیرا چیزی منی تواند
م جوهری، اتاین وجود  نا برمنحصر به خداوند است( و بغريه یعنی وجودی که به سبب دیگر موجود شده است و معلول چیز دیگری است. ب

 جبز خداوند مهه بغريه می ابشند.
 م.ی کنییان مبمرحوم عالمه می فرماید: این تقسیم را در اینجا مطرح منی کنیم بلکه آن را در مبحث علیت و معلولیت 

چیزی  )وجود بذاته که ه،الوجود بغري اته و إىل الوجود بذ )گاه وجود لذاته که مهان وجود لنفسه است تقسیم می شود به( ورمبا یقسم الوجود لذاته
بحث ة، وسیأيت الواملعلولی لعلیةاوهو ابحلقیقة راجع إىل  است که وجودش مال ذات خودش است و به وجود بغريه که وجودش به سبب غري است(

 )این حبث در واقع مربوط به حبث علیت و معلولیت است که بعدا مفصال به آن خواهیم پرداخت.( عنهما.
  

 : وجوب، امکان و امتناعفصل چهارم
، سه چیز است، موضوع ه ای دارایر قضیاز این سه چیز به مواد ثالث تعبري می کنند. برای بیان معنای ماده می گوییم: در منطق خواندمي که ه

ه ضااي بیان می کند کقبت در این ن. نسحممول و نسبت. اگر در قضیه ای تنها به این سه اکتفا شود به آن مطلق می گویند. مانند االنسان حیوا
 حممول اب موضوع متحد است و موضوع، دارای حممول می ابشد.

و ضرورت است حنن نسبت به اي ایضوع و حممول است یعنی آگاه عالوه بر این سه، چیز دیگری نیز اضافه می شود و بیانگر رابطه ی بني مو 
گاه به حنو ضرورت   سان نیست وال انایعنی موضوع ابید آن حممول را داشته ابشد مانند االنسان انطق که انسان ابید انطق را داشته ابشد و 

رد. ماده انم دا بت،ساین کیفیت ن است و نه ضرورت.نیست مانند االنسان کاتب که هرچند بني موضوع و حممول رابطه است ولی به حنو امکان 
ویند و قضیه ی ن جهت می گآم به )بنا بر این خود نسبت را نسبت می انمند و کیفت آن را ماده( حال، اگر به این کیفیت نسبت تصریح کنی

 صریح شده است.تیفیت نسبت و ک ن به جهتمزبور را موجه می گویند. بنا بر این االنسان کاتب ابالمکان یک قضیه ی موجهه است زیرا در آ
از این اقسام خود  ه ابز بعضیککند    برای این مواد در منطق انواع و اقسام خمتلفی ذکر شده است مثال هشت مورد برای قضاايی موجهه ذکر می

 چند زیر جمموعه دارند.
ضوع قرار بگريد و وجود بر آن محل شود یعنی اگر قضیه به تنها چیزی که در فلسفه اب آن سر و کار دارند این است که یک مفهومی اگر مو 

شکل هلیه ی بسیطه ابشد مانند االنسان موجود )زیرا فلسفه از وجود و احوال وجود حبث می کند( نسبتی که بني موضوع و حممول است از سه 
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از ابب امکان است مانند االنسان موجود و هکذا در  حال بیشرت نیست یعنی این رابطه گاه از ابب ضرورت است مانند هللا تعالی موجود و گاه
د هر مورد که موضوع، ماهیت ابشد. گاه این نسبت از ابب امتناع است مانند اجتماع النقیضني موجود ابالمتناع که معنای آن این است که وجو 

 اب آن هرگز مهراه منی شود.
جود و عدم اب هم ت ندارد. و ضرور  ضرورت دارد و اي عدم و اي هیچ یک برایش به تعبري دیگر. هر چیزی که در نظر می گريمي اي وجود برایش

جود ضرورت داشته و دارد. اگر نرورت نقیضني هستند و احتمال سومی در کار نیست بنا بر این اي وجود ضرورت دارد و اي عدم و اي هیچ کدام ض
 مند.می ان هیچ یک ضرورت نداشته ابشد را ممکنابشد به آن واجب و اگر عدم ضرورت داشته ابشد آن را ممتنع و اگر 

ست. یعنی ضرورت ااع نقیضني اجتم احتمال چهارمی عقال وجود ندارد و آن اینکه هم وجود ضرورت داشته ابشد و هم عدم. زیرا ابزگشت آن به
 داشته ابشد یک شیء هم موجود ابشد و هم معدوم.
 ه مورد فوق منحصر است.بنا بر این مواد )که مهان کیفیت نسبت است( در س

 الوجوب واإلمكان ز(اه عبارتند شد ک)مرحله ی سوم در مورد مواد ثالث است که مهان کیفیات نسبت می اب املرحلة الرابعة يف املواد الثالث:
ود و در فلسفه حبث از وج کهاز آجنا  ) بعيواالمتناع والبحث عنها يف احلقیقة حبث عن انقسام الوجود إىل الواجب واملمكن، والبحث عن املمتنع ت

ی تبعی است و اگر ممتنع حبث ث ازعوارض وجود است اشکال نشود که چرا مشا از امتناع که عدم است حبث می کنید. زیرا جواب این است که حب
ب و وجود به واج یم:ید بگویال اباز آن در اینجا سخن می گوییم: برای این است که حصر خود را به شکل متام و کمال ذکر کرده ابشیم و ا

 )در این مرحله ی چهارم نه فصل را ذکر می کنیم.( وفیها تسعة فصول ممکن تقسیم می شود.(
  

 در تعریف مواد ثالث فصل اول
ه س فوق منحصر به این ینکه تقسیماست و )فصل اول در مورد تعریف مواد سه گانه ی فوق ا الفصل األول يف تعریف املواد الثالث واحنصارها فیها

 مورد می ابشد.(
رورت دارد به آن ضجوب برایش و اگر ) فإما أن جيب له فهو الواجب، )هر مفهومی که اب وجود سنجیده می شود( كل مفهوم إذا قیس إىل الوجود،

د نه )اگر وجو  املمكن، هوال ميتنع و و له  أو ال جيب )اگر وجوب برای ممتنع ابشد به آن ممتنع می گویند( أو ميتنع وهو املمتنع، واجب می گویند(
ن یكون الوجود له إما أ که(  ن است)علت اینکه این حصر سه گانه است ای فإنه برایش ضرورت داشته ابشد و نه عدم به ان امکان می گویند.(

دم که نقیض وجود ع)اي  ثاين،هو الو أو یكون العدم له ضروراي  )اي وجود برای آن مفهوم ضروری است که مهان واجب است( ضروراي وهو األول،
رورت ندارد که ضیک برایش  هیچ )اي وإما أن ال یكون شئ منهما له ضروراي وهو الثالث. است برایش ضروری است که مهان وجود ممتنع است(

ی هم وجود برا ن اینکهآ  چهارم و تمال)اما اح وأما احتمال كون الوجود والعدم كلیهما ضروریني، فمرتفع أبدىن التفات. مهان وجود ممکن است(
جتماع نقیضني اه نه تنها اینک وشیء ضرورت داشته ابشد و هم عدم اب اندک توجهی مرتفع می شود زیرا ابزگشت آن به اجتماع نقیضني است 

 امتناع و )وجوب و ،ینة املعاينبوهي  ابید ممکن ابشد بلکه حتی ابید واجب ابشد. زیرا می گوییم: وجوب و عدم برای شیء ضرورت دارد.(  ممکن
م به گونه س و فصلی ارائه کنیعریف آن جندر ت امکان معانی واضحی دارند و منی توان آهنا را تعریف کرد زیرا اگر خبواهیم چیزی را تعریف کنیم ابید

لكوهنا من  که(  ستا این در حالی ای که جنس از آن اعم ابشد و هم آن را شامل شود و هم چیزهای دیگر را و بعد اب فصل آن را خاص کنیم.
هیچ  ز را شامل می شود وکه مهه چی  ی اندا)وجوب و امتناع و امکان از معانی عامه  املعاين العامة اليت ال خيلو عن أحدها مفهوم من املفاهیم،

د ن مانند مفهوم وجو یاتر ابشد.  ا عاممفهومی نیست که یکی از اینها را نداشته ابشد بنا بر این جنسی برای آهنا قابل تصور نیست که از آهن
  فظی است.(ود حتت اللمی ش است که تعریفی ندارد زیرا چیزی از وجود عام تر نیست بنا بر این هر آنچه در مقام تعریف آهنا ارائه

   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی
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 24جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 شود موجود منی شود: مباحثی پريامون واجب الوجود و اینکه شیء ات واجب نموضوع
 : ماهیت واجب الوجود عني ذاتش است.فصل سوم

اید که خوب بود ومه می فرمح منظعالمه به مناسبت حبث وجود و امکان، مباحثی را پريامون واجب الوجود بیان می کند. شهید مطهری در شر 
. هم در مبحث اهلیات وکرده اند   ا مطرحمسأله را هم در اینجاین مسأله در اهلیات مطرح می شد نه اینجا. اب این حال بعضی مهانند عالمه این 

 .در اسفار هم این مطلب در امور عامه و دراهلیات ابملعنی االخص مطرح شده است و هکذا حاجی در منظومه
ل از ماهیت حا . ات بهابشد به هر حال این مسأله عبارت است از اینکه موجودی که واجب الوجود ابلذات است، ماهیتش مهان وجودش می
هیت در آجنا ی است و مان هستتصوری داشتیم که مقابل وجود بود و اب آن فرق داشت یعنی هر کسی یک هستی دارد و یک چیستی که مبني آ

 به معنای )ما یقال فی جواب ما هو( بوده است.
ن است و شیء آیت شیء به ه شیئکشد یعنی چیزی  ولی ماهیت در این مورد به معنای دیگری است و آن عبارت از )ما به الشیء هو هو( می اب

ست است یعنی انیت آن ا اهیتشبه وسیله ی آن، او می شود. این به معنای حقیقت شیء است. بنا بر این وقتی می گوییم: واجب الوجود م
ت و ستی صرف اسجود هحقیقت واجب الوجود مهان هستی است و در آن چیزی به انم چیستی که جدای از هستی ابشد نیست. واجب الو 

 ماهیت ندارد.
  قت و وجود است.م مهان حقیای دو به عبارت دیگر واجب الوجود ماهیت به معنای اول را ندارد ولی به معنای دوم دارد زیرا ماهیت به معن

شد و اي معدوم. موجود اب ندی تواواجب الوجود ماهیت ندارد این است که ماهیت چیزی است که ذاات نه وجود دارد و نه عدم و م علت اینکه
د ذات او بود. )مانن زی خارج ازود چیاگر خداوند ماهیت داشت به این معنا بود که فی حد ذاته نه وجود داشت و نه عدم و اگر وجود دارد، وج

 مهه ی ممکنات( در این حال وجود برای او ابید امری عرضی بود نه ذاتی که در خود ذات است.
ین اگر وجود بر اد. بنا بر لت دار ی کلیه پیاده می شود و آن اینکه )کل عرضی معلل( یعنی هر عرضی ای احتیاج به عدر این حال یک قاعده 

 واجب عرضی ابشد این کار به علت احتیاج دارد. علت آن هم اي ابید خود ذات ابشد اي خارج از ذات.
ی گوید: هر معده ای که اس قایت اوست که وجود را می آورد بر اساگر کسی بگوید که علت وجودش مهان ذات و ماهیتش می ابشد یعنی ماه

م ابشد یعنی ت ابید مقدول اسعلتی از نظر وجود بر معلول مقدم است، ابید بگوییم: ماهیت که علت است از نظر وجودی بر وجود که معل
ه وجود دیگر. اگر وجود اي ب ه مهنيموجود ابشد، اي بماهیت قبل از وجود، موجود ابشد. این سؤال مطرح می شود که ماهیت به چه چیزی ابید 

د، موجود است مهني موجو  وجود به مهني وجود ابشد تقدم شیء بر نفس الزم می آید زیرا وجود هم معلول است و مؤخر و هم چون ماهیت به
 ابید مقدم ابشد.

عرضی آن است  اهیت است ومئد بر می گوییم: آن وجود هم زااگر هم ماهیت به وجود دیگری موجود ابشد به مهان وجود نقل کالم می کنیم و 
 و خودش احتیاج به علت دارد و هکذا.

فس است( و اي به م شیء بر نش تقدنتیجه اینکه ماهیت منی تواند علت وجود ابشد چه تقدم ماهیت بر وجود به مهني وجود ابشد )که الزمه ا
 وجود دیگر )که الزمه اش تسلسل است.

لوجود یگر واجب ادصورت  است که که علت وجود چیزی خارج از خودش ابشد نه ماهیت آن. این هم حمال است زیرا در اینشق دوم این 
 ابلذات خنواهیم داشت بلکه او واجب الوجود ابلغري است زیرا غري به او وجود می دهد.
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ا نشان منی ر یستی واجب ود، چی کند. یعنی واجب الوجواجب الوجود هم از خود وجود حکایت م مفهوم حال که واجب الوجود ماهیت ندارد،
بارت از ع  یچ چیزیهفهوم دهد بلکه وجود واجب را نشان می دهد و بیان می کند که وجود او در هنایت شدت است. به عبارت دیگر، م

 ماهیت آن نیست.
  

ستی نیست ه معنای چیینجا باوجودش است ماهیت در )ماهیت واجب الوجود انیت یعنی هستی و  الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته
به  )یعنی ماهیت .-خلاص به وجوده ا مبعىن أن ال ماهیة له وراء - بلکه به معنای حقیقت است. یعنی حقیقت واجب الوجود مهان وجودش است(

وذات وراء وجوده  ت له ماهیةكان  ك أنه لووذل معنای ما یقال فی جواب ما هو ندارد و چیزی وراء وجودی که خمتص به خودش است را ندارد.(
ا ائدا على ذاته عرضیز كان وجوده ل د،()زیرا اگر قرار بود واجب الوجود ماهیت داشته ابشد و ذاتی داشته ابشد که غري از وجودش ابشاخلاص به

هم اب  ود می سازد وجو  هم اب )می ابیست وجدش زائد بر ذاتش ابشد و عرضی بر آن ابشد زیرا ذاتش ماهیت است و ماهیت، ذاات له،
داشته ابشد ابید  واهد آن رایء خب)هر عرضی احتیاج به علت دارد زیرا هر چیزی که خارج از ذات ابشد و ش وكل عرضي معلل ابلضرورة، عدم(

ه وعلت لت داشته ابشد(ج به عحتیا ید ااب)نتیجه اینکه وجود واجب  فوجوده معلل، علت داشته ابشد. این قانون کلیه ابلبداهه و ابلضرروة است.(
یت واجب د واجب ماهوجو  )اگر علت فإن كانت علته ماهیته )علت واجب، اي ماهیت خود واجب است اي غري آن( إما ماهیته أو غريها،

ید زیرا اول علت ابست، ولش مقدم ای بر معل)و حال آنکه می دانیم هر علتی از نظر وجود والعلة متقدمة على معلوهلا ابلوجود ابلضرورة - ابشد(
ست د این تقدم الزم نیا موجود کنر علول مموجود ابشد و بعد معلول و این قاعده ابلبداهه چنني است زیرا اگر علت وجود نداشته ابشد منی تواند 

وتقدمها  جود ابشد.(مو ید قبلش یعنی اب )ماهیت ابید بر وجود مقدم ابشد كانت املاهیة متقدمة علیه ابلوجود،  - زمانی ابشد بلکه رتبی است(
 عد خودش آن وجود راود است و ب موج)حال تقدم ماهیت بر وجود اي اب مهني وجود است یعنی ماهیت اب مهني وجود قبال علیه إما هبذا الوجود،

شیء دو وجود  کاست که ی ه اینب)الزمه اش تقدم شیء بر خودش است و نتیجه اش  والزمه تقدم الشئ على نفسه، وهو حمال، اجياد می کند(
 ینکه ماهیت به وجودا)اي  آخر، وجودبوإما  داشته ابشد که حمال است اي اینکه شیء هم تقدم داشته ابشد و هم أتخر که الزمه آن تناقض است.(

ست و احتیاج ات اذم زائد بر جود ه)سخن را به مهان وجود نقل می کنیم و می گوییم: آن و  وننقل الكالم إلیه ویتسلسل، دیگری موجود است(
فیكون معلوال  شد(ماهیتش اب ب غري)اگر علت وجود واج وإن كانت علته غري ماهیته، به علت دارد و علتش اي ماهیت است اي غري آن و هکذا(

نکه فرض )و حال آ ت.وجود ابلذاوب الوذلك ینايف وج )در این حال واجب الوجود معلول غري خواهد بود و وجودش را از غري گرفته است( لغريه،
 بر این است که او واجب الوجود ابلذات است نه ابلغري(

ز حقیقت افی است که دن وص)روشن شد که واجب الوجود ابلذات بو  وقد تبني بذلك: أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب
موجودات دیگر  وم وجود دره مفهد. مهان طور کوجود واجب انتزاع می شود. یعنی این وصف مربوط به وجودش است و ارتباطی به ماهیت ندار 

ین است که او کاشف از ) تاكاشف عن كون وجوده حب حاکی از وجود آهناست و ماهیت آهنا نیست هکذا در مورد واجب الوجود چنني است.(
می شود( و از  هنا انتزاعز آا وجود واجب وجودی صرف است بر خالف وجودات دیگر که مرکب است از ما به االمتیاز )که به سبب آن ماهیت

  دارد یعنی منی توانآن وجود ن می در)هیچ جهتی عد غري مشتمل على جهة عدمیة، )یعنی وجودی ان حمدود است( يف غایة الشدة ما به االشرتاک(
الكمال الوجودي  دام حرمألعائ من إذ لو اشتمل على ش گفت که وجودی است که ات این مقدار امتداد دارد ولی از اینجا به بعد دیگر نیست(

در  م العلممثال اگر عد م می ابشد.حمرو  )زیرا اگر مشتمل بر شییی از اعدام بود، از کمال وجودی ای که در مقابل آن عدم است الذي يف مقابله،
جه ل خواهد بود در نتیآن کما بودند به )بنا بر این ذات واجب مقی فكانت ذاته مقیدة بعدمه، او ابشد معنایش این است که از علم حمروم است.(

الت ه برای او متام کماواهد بود کرف خنص)بنا بر این دیگر واجب خنواهد بود و دیگر  فلم یكن واجبا ابلذات صرفا له كل كمال. حمدود می ابشد(
 ع می شود.(ن ها انتزا دد بو مصور است. حتی در اینجا ماهیت هم می ابیست داشته ابشد زیرا ماهیت از این جهات عدمه و حمدود و مقی

  
 : متامی کماالت واجب الوجود برایش واجب است.فصل چهارم
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د و ب است. اگر علم دار برایش واج ماالتاین بدان معنا است که عالوه بر اینکه واجب الوجود متامی کماالت را دارد بلکه ابلضرورة متامی آن ک
یرا یش ابالمکان نیست ز فات او براصک از است ابلضرورة و قادر ابلضرورة و هکذا. هیچ ی اي قدرت آهنا را به حنو وجوب دارد. یعنی خداوند عامل

ت زیرا اگر در ر ذاتش نیسمال دکمعنای ابالمکان این است که شیء می تواند آن را داشته ابشد و می تواند نداشته ابشد یعنی آن شیء و  
 ثال اگر انسان انطقمشیء نیست  یگر آنذاتی خود را نداشته ابشد و اگر چنني ابشد دذاتش بود حتما ابید آن را می داشت زیرا شیء منی تواند 

  بودن را بتواند نداشته ابشد دیگر انسان خنواهد بود.
 در فصل سابق گفتیم که واجب الوجود ابلذات صرف الوجود است و متامی جهات کمالی در او وجود دارد.

  
إذ لو كان غري  (مجیع جهات ست از)واجب الوجود ابلذات، واجب الوجود ا ب الوجود من مجیع اجلهاتالفصل الرابع واجب الوجود ابلذات واج

 )کماالتی که به ام،إلمكان العه ابلاليت متكن  )زیرا اگر نسبت به بعضی از کماالت واجب الوجود نباشد( واجب ابلنسبة إىل شئ من الكماالت
نا بر این بساوی است.  او مابگونه است. یکی امکان خاص است یعنی امکانی که وجود و عدم امکان عام برایش ممکن ابشد. امکان بر دو  

ی می  . یعنی وقتم شودسلب ضرورت از طرف وجود و عدم را امکان خاص می انمند. اما امکان خاص آن است که از آن سلب ضرورت عد
دارد ندمش ضرورت ت و عرای آن ضرورت ندارد یعنی حمال نیسگوییم: آن شیء ممکن است و آن صفت برای واجب ممکن است یعنی عدم ب

ن آنا بر این نسبت به )ب ة إلیه،لنسبابكان ذا جهة إمكانیة  ولی اینکه وجودش هم ضروری هست اي نه دیگر در امکان عام به آن توجه منی شود.(
بر این واجب در  )بنا ه عنه ذاتفكان خالیا يف ه ابشد(یک کمال دارای جهت امکانی است یعنی هم می تواند آن را داشته ابشد و که نداشت

ساوی خواهد عدم آن مت واالت )یعنی نسبت واجب به وجود آن شیء از کم متساویة نسبته إىل وجوده وعدمه، ذاتش از آن کمال خالی است(
 آن کمال مقید ه به نداشنتد ذاتذاتش فی ح)معنایش این است که آن کمال را در ذات نداشته ابشد و  ومعناه تقید ذاته جبهة عدمیة، بود(

 )در فصل سابق بیان کردمي که این حمال است( وقد عرفت يف الفصل السابق استحالته. ابشد(
 ائل به اصالت ماهیتی است که قکسان  ما اضافه می کنیم که آن استداللی که آوردمي مبنی بر اینکه واجب الوجود ماهیت ندارد بر اساس مبانی

 هستند.
راهني خودش اب ب ر جایدلی اگر کسی قائل به اصالت وجود ابشد، آن استدالل برای او صحیح نیست. هرچند اصل مدعی صحیح است و و 

 دیگر اثبت شده است.
 ل کرده است صحیحتاهلني نقدر املمرحوم شهید مطهری هم بیان می کند که وقتی ما اسفار را می خواندمي به نظرمان آمد این استدالل که ص

ل ا گفت که صفحه ی او مد. بعد به ندار  نیست و استاد ما هم وقتی به او اشکال کردمي اب اینکه در فلسفه وارد بود جواب قانع کننده ای اب ما
 منظومه را خبوانیم. )مرادش این بود که ابید از اول منظومه و از ابتدا فلسفه را خبوانیم(.

ای اصالت الوجود ر اساس مبنما ب خودش بعدها در اسفار گفته است )در جلد ششم( که استدالل بعد مرحوم مطهری می فرماید: صدر املتاهلني
 صحیح نیست.

یزی در ی است که چه جایخالصه اینکه اگر واجب الوجود ماهیت داشته ابشد وجودش خارج از ذات و عرضی خواهد بود. عرضی مربوط ب
شد بلکه اعتبار جی داشته ابد خار ود. بنا بر اصالت الوجود، ماهیت چیزی نیست که وجو خارج عینیت داشته ابشد و چیز دیگری بر آن عارض ش

د غري از مفهوم مفهوم وجو  ست کهاحمض است و معنا ندارد وجود بر آن عارض شود. اگر هم می گوییم وجود زائد بر ماهیت است به این معنا 
یت است که  ارج اي ماهخد. در چیز نیست ات عارض و معروض معنا داشته ابشماهیت است و این به حتلیل عقل است. ولی در خارج دیگر دو 

 کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند به آن اعتقاد دارند و اي وجود است.
ند انند و می گویتباری می دری اعحتی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند منی گویند که وجود بر ماهیت عارض می شود آهنا وجود را ام

ی قائل ه اینکه کسبرسد  آنی که در خارج است یک چیز بیشرت نیست که مهان ماهیت است و اصال سخن به عارض و معروض منی رسد. چه
 به اصالت وجود ابشد. زیرا او می گوید اصال ماهیتی در کار نیست ات به مسأله ی عارض و معروض برسیم.
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 : الشیء ما مل جيب مل یوجودفصل پنجم

لت چه کار می  عین است که در ا یتی نسبتش به وجود و عدم یکی است بنا بر این اگر خبواهد موجود شود احتیاج به علت دارد. سخنهر ماه
 کند؟

  بعضی مانند متکلمني می گویند: علت، یک طرف را برای ماهیت دارای اولویت می کند.
وب عدم. هد و اي وجمی د هیت ضرورت می دهد یعنی گاه وجوب وجودولی فیلسوف می گوید: الشیء ما مل جيب مل یوجد یعنی علت به ما

 اولویت امری بی معنا است.
 رد و غري ذاتی یعنیلویت را داین او امتکلمني می گویند: اولویت بر چهار قسم است. اولویت گاه ذاتی است اي غري ذاتی. ذاتی یعنی خود ذات 

ت دیگر احتیاج به عل ر ذات ابشدویت د)البته این تقسیم از حلاظ تصور است زیرا وقتی اول به وسیله ی علت از خارج اولویت را پیدا می کند.
 ندارد.(

 ه آن را موجود و ايافی نیست کشد کابهر کدام از اولویت های فوق اي برای حتقق ممکن کافی است و اي غري کافی. مثال اگر چهل درصد اولویت 
 معدوم کند.

  
ی منکند موجود نپیدا  )سخن در فصل پنجم این است که شیء ات وجود برایش ضرورت ما مل جيب مل یوجدالفصل اخلامس يف أن الشئ 

 )و اینکه قول به اولویت ابطل است.( وبطالن القول ابألولویةشود(
ک نیست که )ش ا.على شئ یسمى علة، وعدمه على عدمه یتوقف وجوده -نسبته إىل الوجود والعدم عقال  الذي یتساوي -ال ریب أن املمكن 

رد و ذاتش برای احتیاج دا دارد ممکنی که عقال نسبتش به وجود و عدم مساوی است، اگر خبواهد وجود پیدا کند به چیز دیگری که علت انم
ت  ان چیزی اسد و این مهوم شو حتققش کافی نیست. مهچنني عدم آن ممکن بر عدم آن علت متوقف است یعنی ابید علت نباشد ات آن شیء معد

د ممکن )آاي وجو  -غري لابوهو الوجوب  - وهل یتوقف وجود املمكن على أن توجب العلة وجوده که قبال می گفتیم که عدم العلة عدم لعدم املعلول(
یست بلکه اته واجب نذی حد فاست و اال خود شیء   متوقف است بر اینکه واجب، وجود معلول را واجب کند. البته سخن از وجوب ابلغري

ه اینکه مهان گونه ک )اي لوجوب؟حد ا أو أنه یوجد ابخلروج عن حد االستواء وإن مل یصل إىل است و وجوب مزبور ابلغري است نه ابلذات( ممکن
ا القول يف جانب وكذ شود.( ود میمتکلمني می گویند، ممکن به مهني مقدار که از حد استواء بريون می آید حتی اگر به حد وجود نرسد موج

یت هم معدوم می که اب اولو  ایندر جانب عدم هم مهني را می گوییم یعنی الزم است عدم برایش ضرورت پیدا کند ات معدوم شود اي) العدم،
)و  اهیته،ضیها ذات املمكن ومهي اليت تقتألولویة الذاتیة و وقد قسموها إىل ا )انم این قول را اولویت می گذارند( )األولویة(، وهو املسمى ب شود(

 وغري الذاتیة وهي (ضاء می کندا اقتر این اولویت را تقسیم کرده اند به اولویت ذاتی که مهان اولویتی است که ذات ممکن و ماهیتش آن  آهنا
 کرده  )و تقسیم غري كافیة.ق املمكن و  حتقوقسموا كال منهما إىل كافیة يف )و به غري ذاتی که از خارج از ذات ممکن و ماهیتش آمده است( خالفها،

 ود دارد.(سم وجاند هر یک از این دو اولویت ذاتی و غري ذاتی را به کافی در حتقق ممکن و غري کافی در نتیجه چهار ق
  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 24جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
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 : مباحثی پريامون واجب الوجود و اینکه شیء ات واجب نشود موجود منی شودموضوع
 ماهیت واجب الوجود عني ذاتش است.: فصل سوم

اید که خوب بود ومه می فرمح منظعالمه به مناسبت حبث وجود و امکان، مباحثی را پريامون واجب الوجود بیان می کند. شهید مطهری در شر 
ات. و هم در مبحث اهلی رده اندح کا مطر این مسأله در اهلیات مطرح می شد نه اینجا. اب این حال بعضی مهانند عالمه این مسأله را هم در اینج

 .در اسفار هم این مطلب در امور عامه و دراهلیات ابملعنی االخص مطرح شده است و هکذا حاجی در منظومه
ل از ماهیت . ات به حاابشد به هر حال این مسأله عبارت است از اینکه موجودی که واجب الوجود ابلذات است، ماهیتش مهان وجودش می

یت در آجنا است و ماه ن هستیکه مقابل وجود بود و اب آن فرق داشت یعنی هر کسی یک هستی دارد و یک چیستی که مبني آتصوری داشتیم  
 به معنای )ما یقال فی جواب ما هو( بوده است.

ن است و شیء آبه یت شیء ه شیئکولی ماهیت در این مورد به معنای دیگری است و آن عبارت از )ما به الشیء هو هو( می ابشد یعنی چیزی  
ست است یعنی انیت آن ا اهیتشبه وسیله ی آن، او می شود. این به معنای حقیقت شیء است. بنا بر این وقتی می گوییم: واجب الوجود م

ت و ستی صرف اسجود هحقیقت واجب الوجود مهان هستی است و در آن چیزی به انم چیستی که جدای از هستی ابشد نیست. واجب الو 
 ارد.ماهیت ند

  قت و وجود است.م مهان حقیای دو به عبارت دیگر واجب الوجود ماهیت به معنای اول را ندارد ولی به معنای دوم دارد زیرا ماهیت به معن
شد و اي معدوم. ند موجود ابی تواواجب الوجود ماهیت ندارد این است که ماهیت چیزی است که ذاات نه وجود دارد و نه عدم و م علت اینکه

د ذات او بود. )مانن زی خارج ازود چیخداوند ماهیت داشت به این معنا بود که فی حد ذاته نه وجود داشت و نه عدم و اگر وجود دارد، وج اگر
 مهه ی ممکنات( در این حال وجود برای او ابید امری عرضی بود نه ذاتی که در خود ذات است.

این اگر وجود بر  رد. بنا برلت دانکه )کل عرضی معلل( یعنی هر عرضی ای احتیاج به عدر این حال یک قاعده ی کلیه پیاده می شود و آن ای
 واجب عرضی ابشد این کار به علت احتیاج دارد. علت آن هم اي ابید خود ذات ابشد اي خارج از ذات.

ی گوید: هر ده ای که مس قاعبر اسااگر کسی بگوید که علت وجودش مهان ذات و ماهیتش می ابشد یعنی ماهیت اوست که وجود را می آورد 
م ابشد یعنی ت ابید مقدول اسعلتی از نظر وجود بر معلول مقدم است، ابید بگوییم: ماهیت که علت است از نظر وجودی بر وجود که معل
ه وجود دیگر. اگر باي   وجوده مهنيماهیت قبل از وجود، موجود ابشد. این سؤال مطرح می شود که ماهیت به چه چیزی ابید موجود ابشد، اي ب
د، موجود است مهني موجو  وجود به مهني وجود ابشد تقدم شیء بر نفس الزم می آید زیرا وجود هم معلول است و مؤخر و هم چون ماهیت به

 ابید مقدم ابشد.
و عرضی آن است  ماهیت است رئد باگر هم ماهیت به وجود دیگری موجود ابشد به مهان وجود نقل کالم می کنیم و می گوییم: آن وجود هم زا

 و خودش احتیاج به علت دارد و هکذا.
فس است( و اي به م شیء بر نش تقدنتیجه اینکه ماهیت منی تواند علت وجود ابشد چه تقدم ماهیت بر وجود به مهني وجود ابشد )که الزمه ا

 وجود دیگر )که الزمه اش تسلسل است.
الوجود  دیگر واجب صورت ج از خودش ابشد نه ماهیت آن. این هم حمال است زیرا در اینشق دوم این است که که علت وجود چیزی خار 

 ابلذات خنواهیم داشت بلکه او واجب الوجود ابلغري است زیرا غري به او وجود می دهد.
ا نشان منی ر ستی واجب یود، چواجب الوجود هم از خود وجود حکایت می کند. یعنی واجب الوج مفهوم حال که واجب الوجود ماهیت ندارد،

بارت از ع  یچ چیزیهفهوم دهد بلکه وجود واجب را نشان می دهد و بیان می کند که وجود او در هنایت شدت است. به عبارت دیگر، م
 ماهیت آن نیست.
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ستی نیست معنای چی هبینجا ا)ماهیت واجب الوجود انیت یعنی هستی و وجودش است ماهیت در  الفصل الثالث واجب الوجود ماهیته إنیته
به  )یعنی ماهیت .-خلاص به وجوده ا مبعىن أن ال ماهیة له وراء - بلکه به معنای حقیقت است. یعنی حقیقت واجب الوجود مهان وجودش است(

وراء وجوده  وذات ت له ماهیةكان  وذلك أنه لو معنای ما یقال فی جواب ما هو ندارد و چیزی وراء وجودی که خمتص به خودش است را ندارد.(
ا ائدا على ذاته عرضیز كان وجوده ل د،()زیرا اگر قرار بود واجب الوجود ماهیت داشته ابشد و ذاتی داشته ابشد که غري از وجودش ابشاخلاص به

 هم اب ود می سازد  وجو )می ابیست وجدش زائد بر ذاتش ابشد و عرضی بر آن ابشد زیرا ذاتش ماهیت است و ماهیت، ذاات هم اب له،
داشته ابشد ابید  واهد آن رایء خب)هر عرضی احتیاج به علت دارد زیرا هر چیزی که خارج از ذات ابشد و ش وكل عرضي معلل ابلضرورة، عدم(

ه وعلت لت داشته ابشد(حتیاج به عید ااب)نتیجه اینکه وجود واجب  فوجوده معلل، علت داشته ابشد. این قانون کلیه ابلبداهه و ابلضرروة است.(
یت واجب د واجب ماهوجو  )اگر علت فإن كانت علته ماهیته )علت واجب، اي ماهیت خود واجب است اي غري آن( إما ماهیته أو غريها،

ید ست، زیرا اول علت ابولش مقدم ای بر معل)و حال آنکه می دانیم هر علتی از نظر وجود والعلة متقدمة على معلوهلا ابلوجود ابلضرورة - ابشد(
ست د این تقدم الزم نیا موجود کنر علول مد و بعد معلول و این قاعده ابلبداهه چنني است زیرا اگر علت وجود نداشته ابشد منی تواند موجود ابش

وتقدمها  جود ابشد.(ید قبلش مو یعنی اب )ماهیت ابید بر وجود مقدم ابشد كانت املاهیة متقدمة علیه ابلوجود،  - زمانی ابشد بلکه رتبی است(
 عد خودش آن وجود راود است و ب موج)حال تقدم ماهیت بر وجود اي اب مهني وجود است یعنی ماهیت اب مهني وجود قبال ما هبذا الوجود،علیه إ

شیء دو وجود  است که یک ه اینب)الزمه اش تقدم شیء بر خودش است و نتیجه اش  والزمه تقدم الشئ على نفسه، وهو حمال، اجياد می کند(
 ینکه ماهیت به وجودا)اي  آخر، وجودبوإما  حمال است اي اینکه شیء هم تقدم داشته ابشد و هم أتخر که الزمه آن تناقض است.( داشته ابشد که

ات است و احتیاج ذم زائد بر جود ه)سخن را به مهان وجود نقل می کنیم و می گوییم: آن و  وننقل الكالم إلیه ویتسلسل، دیگری موجود است(
فیكون معلوال  شد(ماهیتش اب ب غري)اگر علت وجود واج وإن كانت علته غري ماهیته، لتش اي ماهیت است اي غري آن و هکذا(به علت دارد و ع

 )و حال آنکه فرض ت.وجود ابلذاوب الوذلك ینايف وج )در این حال واجب الوجود معلول غري خواهد بود و وجودش را از غري گرفته است( لغريه،
 جب الوجود ابلذات است نه ابلغري(بر این است که او وا

ز حقیقت افی است که دن وص)روشن شد که واجب الوجود ابلذات بو  وقد تبني بذلك: أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب
موجودات دیگر  روم وجود ده مفهوجود واجب انتزاع می شود. یعنی این وصف مربوط به وجودش است و ارتباطی به ماهیت ندارد. مهان طور ک

ین است که او کاشف از ) تاكاشف عن كون وجوده حب حاکی از وجود آهناست و ماهیت آهنا نیست هکذا در مورد واجب الوجود چنني است.(
می شود( و از  هنا انتزاعاز آ وجود واجب وجودی صرف است بر خالف وجودات دیگر که مرکب است از ما به االمتیاز )که به سبب آن ماهیت

  دارد یعنی منی توانآن وجود ن می در)هیچ جهتی عد غري مشتمل على جهة عدمیة، )یعنی وجودی ان حمدود است( يف غایة الشدة ما به االشرتاک(
الكمال الوجودي  ألعدام حرمائ من إذ لو اشتمل على ش گفت که وجودی است که ات این مقدار امتداد دارد ولی از اینجا به بعد دیگر نیست(

در  م العلممثال اگر عد م می ابشد.حمرو  )زیرا اگر مشتمل بر شییی از اعدام بود، از کمال وجودی ای که در مقابل آن عدم است يف مقابله، الذي
 جهل خواهد بود در نتیبود آن کماند به )بنا بر این ذات واجب مقی فكانت ذاته مقیدة بعدمه، او ابشد معنایش این است که از علم حمروم است.(

الت ه برای او متام کماواهد بود کرف خنص)بنا بر این دیگر واجب خنواهد بود و دیگر  فلم یكن واجبا ابلذات صرفا له كل كمال. حمدود می ابشد(
 ع می شود.(ن ها انتزا د بودمصور است. حتی در اینجا ماهیت هم می ابیست داشته ابشد زیرا ماهیت از این جهات عدمه و حمدود و مقی

  
 : متامی کماالت واجب الوجود برایش واجب است.چهارم فصل

رد و این بدان معنا است که عالوه بر اینکه واجب الوجود متامی کماالت را دارد بلکه ابلضرورة متامی آن کماالت برایش واجب است. اگر علم دا
رة و هکذا. هیچ یک از صفات او برایش ابالمکان نیست زیرا اي قدرت آهنا را به حنو وجوب دارد. یعنی خداوند عامل است ابلضرورة و قادر ابلضرو 

معنای ابالمکان این است که شیء می تواند آن را داشته ابشد و می تواند نداشته ابشد یعنی آن شیء و کمال در ذاتش نیست زیرا اگر در 
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گر چنني ابشد دیگر آن شیء نیست مثال اگر انسان انطق ذاتش بود حتما ابید آن را می داشت زیرا شیء منی تواند ذاتی خود را نداشته ابشد و ا 
  بودن را بتواند نداشته ابشد دیگر انسان خنواهد بود.

 در فصل سابق گفتیم که واجب الوجود ابلذات صرف الوجود است و متامی جهات کمالی در او وجود دارد.
  

إذ لو كان غري  (مجیع جهات ست ازجب الوجود ابلذات، واجب الوجود ا)وا الفصل الرابع واجب الوجود ابلذات واجب الوجود من مجیع اجلهات
 )کماالتی که به ام،إلمكان العه ابلاليت متكن  )زیرا اگر نسبت به بعضی از کماالت واجب الوجود نباشد( واجب ابلنسبة إىل شئ من الكماالت

نا بر این بساوی است. م او ابیعنی امکانی که وجود و عدم  امکان عام برایش ممکن ابشد. امکان بر دو گونه است. یکی امکان خاص است
ی می  . یعنی وقتم شودسلب ضرورت از طرف وجود و عدم را امکان خاص می انمند. اما امکان خاص آن است که از آن سلب ضرورت عد

دارد ندمش ضرورت و ع ل نیستگوییم: آن شیء ممکن است و آن صفت برای واجب ممکن است یعنی عدم برای آن ضرورت ندارد یعنی حما
ن آنا بر این نسبت به )ب ة إلیه،لنسبابكان ذا جهة إمكانیة  ولی اینکه وجودش هم ضروری هست اي نه دیگر در امکان عام به آن توجه منی شود.(

بر این واجب در  )بنا عنهه  ذاتفكان خالیا يف یک کمال دارای جهت امکانی است یعنی هم می تواند آن را داشته ابشد و که نداشته ابشد(
ساوی خواهد عدم آن مت واالت )یعنی نسبت واجب به وجود آن شیء از کم متساویة نسبته إىل وجوده وعدمه، ذاتش از آن کمال خالی است(

ن کمال مقید  آه به نداشنتد ذاتح)معنایش این است که آن کمال را در ذات نداشته ابشد و ذاتش فی  ومعناه تقید ذاته جبهة عدمیة، بود(
 )در فصل سابق بیان کردمي که این حمال است( وقد عرفت يف الفصل السابق استحالته. ابشد(

 ائل به اصالت ماهیتی است که قکسان  ما اضافه می کنیم که آن استداللی که آوردمي مبنی بر اینکه واجب الوجود ماهیت ندارد بر اساس مبانی
 هستند.

راهني خودش اب ب ر جایدود ابشد، آن استدالل برای او صحیح نیست. هرچند اصل مدعی صحیح است و ولی اگر کسی قائل به اصالت وج
 دیگر اثبت شده است.

ل کرده است صحیح تاهلني نقدر املمرحوم شهید مطهری هم بیان می کند که وقتی ما اسفار را می خواندمي به نظرمان آمد این استدالل که ص
ل ا گفت که صفحه ی او مد. بعد به ندار  او اشکال کردمي اب اینکه در فلسفه وارد بود جواب قانع کننده ای اب ما نیست و استاد ما هم وقتی به

 منظومه را خبوانیم. )مرادش این بود که ابید از اول منظومه و از ابتدا فلسفه را خبوانیم(.
ای اصالت الوجود ر اساس مبنما ب ست )در جلد ششم( که استداللبعد مرحوم مطهری می فرماید: صدر املتاهلني خودش بعدها در اسفار گفته ا

 صحیح نیست.
یزی در ی است که چه جایخالصه اینکه اگر واجب الوجود ماهیت داشته ابشد وجودش خارج از ذات و عرضی خواهد بود. عرضی مربوط ب

شد بلکه اعتبار جی داشته ابد خار هیت چیزی نیست که وجو خارج عینیت داشته ابشد و چیز دیگری بر آن عارض شود. بنا بر اصالت الوجود، ما
د غري از مفهوم مفهوم وجو  ست کهاحمض است و معنا ندارد وجود بر آن عارض شود. اگر هم می گوییم وجود زائد بر ماهیت است به این معنا 

اهیت است که  خارج اي م د. درنا داشته ابشماهیت است و این به حتلیل عقل است. ولی در خارج دیگر دو چیز نیست ات عارض و معروض مع
 کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند به آن اعتقاد دارند و اي وجود است.

انند و می گویند تباری می دری اعحتی کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند منی گویند که وجود بر ماهیت عارض می شود آهنا وجود را ام
ی قائل ه اینکه کسبرسد  ز بیشرت نیست که مهان ماهیت است و اصال سخن به عارض و معروض منی رسد. چهآنی که در خارج است یک چی

 به اصالت وجود ابشد. زیرا او می گوید اصال ماهیتی در کار نیست ات به مسأله ی عارض و معروض برسیم.
  

 : الشیء ما مل جيب مل یوجودفصل پنجم
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لت چه کار می  عین است که در ا است بنا بر این اگر خبواهد موجود شود احتیاج به علت دارد. سخن هر ماهیتی نسبتش به وجود و عدم یکی
 کند؟

  بعضی مانند متکلمني می گویند: علت، یک طرف را برای ماهیت دارای اولویت می کند.
ب عدم. د و اي وجو ی دهمجوب وجود ولی فیلسوف می گوید: الشیء ما مل جيب مل یوجد یعنی علت به ماهیت ضرورت می دهد یعنی گاه و 

 اولویت امری بی معنا است.
 رد و غري ذاتی یعنیلویت را داین او امتکلمني می گویند: اولویت بر چهار قسم است. اولویت گاه ذاتی است اي غري ذاتی. ذاتی یعنی خود ذات 

ت دیگر احتیاج به عل ر ذات ابشدویت دصور است زیرا وقتی اولبه وسیله ی علت از خارج اولویت را پیدا می کند. )البته این تقسیم از حلاظ ت
 ندارد.(

 ه آن را موجود و ايافی نیست کشد کابهر کدام از اولویت های فوق اي برای حتقق ممکن کافی است و اي غري کافی. مثال اگر چهل درصد اولویت 
 معدوم کند.

  
د منی نکند موجو  پیدا صل پنجم این است که شیء ات وجود برایش ضرورت)سخن در ف الفصل اخلامس يف أن الشئ ما مل جيب مل یوجد

 )و اینکه قول به اولویت ابطل است.( وبطالن القول ابألولویةشود(
ک نیست که )ش على شئ یسمى علة، وعدمه على عدمها. یتوقف وجوده -نسبته إىل الوجود والعدم عقال  الذي یتساوي -ال ریب أن املمكن 

رد و ذاتش برای احتیاج دا دارد  نسبتش به وجود و عدم مساوی است، اگر خبواهد وجود پیدا کند به چیز دیگری که علت انمممکنی که عقال
ان چیزی است  د و این مهوم شو حتققش کافی نیست. مهچنني عدم آن ممکن بر عدم آن علت متوقف است یعنی ابید علت نباشد ات آن شیء معد

د ممکن )آاي وجو  -غري لابوهو الوجوب  - وهل یتوقف وجود املمكن على أن توجب العلة وجوده لعلة عدم لعدم املعلول(که قبال می گفتیم که عدم ا
یست بلکه اته واجب نذی حد فاست و اال خود شیء   متوقف است بر اینکه واجب، وجود معلول را واجب کند. البته سخن از وجوب ابلغري

ه اینکه مهان گونه ک )اي لوجوب؟حد ا أو أنه یوجد ابخلروج عن حد االستواء وإن مل یصل إىل ت نه ابلذات(ممکن است و وجوب مزبور ابلغري اس
ا القول يف جانب وكذ شود.( ود میمتکلمني می گویند، ممکن به مهني مقدار که از حد استواء بريون می آید حتی اگر به حد وجود نرسد موج

یت هم معدوم می که اب اولو  اینوییم یعنی الزم است عدم برایش ضرورت پیدا کند ات معدوم شود اي)در جانب عدم هم مهني را می گ العدم،
)و  اهیته،ضیها ذات املمكن ومهي اليت تقتألولویة الذاتیة و وقد قسموها إىل ا )انم این قول را اولویت می گذارند( )األولویة(، وهو املسمى ب شود(

 وغري الذاتیة وهي (ضاء می کندا اقتر ند به اولویت ذاتی که مهان اولویتی است که ذات ممکن و ماهیتش آن آهنا این اولویت را تقسیم کرده ا
کرده   )و تقسیم غري كافیة.ق املمكن و  حتقوقسموا كال منهما إىل كافیة يف )و به غري ذاتی که از خارج از ذات ممکن و ماهیتش آمده است( خالفها،

 ود دارد.(سم وجذاتی و غري ذاتی را به کافی در حتقق ممکن و غري کافی در نتیجه چهار ق اند هر یک از این دو اولویت
  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 25جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : بطالن اولویت، حمفوف بودن موجودات امکانیه به دو ضرورت و بیان اقسام امکانموضوع
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ی کند که را واجب م لت آنسیله ی علت موجود می شود، چه چیزی از علت درايفت می کند. آاي عحبث در این است که ممکن که به و 
عنی هبرت این ینه واجب.  ی کندمدر نتیجه موجود می شود و اي اینکه علت، اولویت وجود به آن می دهد. یعنی وجود را برای آن اولی 

 است که موجود شود هرچند می تواند موجود نشود.
می کند و  د را اعطاءت وجو مود: فالسفه قائلند که موجود به حد وجوب می رسد بعد موجود می شود یعنی علت به آن ضرور عالمه فر 

 ممکن، ابید موجود شود و راه عدم به طور کلی برای آن بسته خواهد بود.
جود نزدیک تر و ی شیء اب  ابطهر ز است و اب این حال متکلمني قائل هستند که راه وجود و عدم هر دو ابز است ولی راه وجود بیشرت اب

 است و به مهني دلیل موجود می شود.
 بعد گفته اند که این اولویت اي ذاتی است و اي غري ذاتی و هر کدام اي کافی است اي غري کافی.

  : مهه ی اقسام اولویت ابطل است و برای حتقق وجود کافی نیست.عالمه می فرماید
یزد. ممکن ماهیتی کن بر می خاد ممو چه غري کافی( ابطل است زیرا اولویت ذاتی یعنی چیزی که از ذات و هن )چه کافی اما اولویت ذاتی

جود چیزی و  زماهیت قبل ا است که نسبتش به وجود و عدم مساوی است و حمال است که در ذاتش نسبت به وجود اولویت داشته ابشد.
 یده ابشد.نیست ات ذاتی داشته ابشد که در آن اولویت خواب

ه اب هر دو سازگار کدلیل است   مهني به تعبري دیگر، املاهیة من حیث هی لیست اال هی. یعنی نه در آن وجود خوابیده است و نه عدم و به
در مورد ماهیت  د می ابیستش ابشاست. بنا بر این وجودی ندارد که اولویت در موردش معنا داشته ابشد. اگر قرار بود اولویت در ذات

  سان می گفتیم: حیوان انطق اولی.ان
  بنا بر این اولویت ذاتیه را ابید کنار گذاشت

پرسیم راه معدوم  می دهد می ولویتایعنی علت به آن اولویت می دهد. این قسم هم ابطل است زیرا علت که به آن  و اما اولویت غري ذاتی
  ن ابز است.هم برای آ ه عدموید هرچند وجود اولی است مهچنان راشدن مهچنان ابز است اي نه. واضح است که قائل به اولویت می گ

بت آن به ارد ولی نسدلویت اگر چنني است، وقتی آن شیء، موجود می شود این سؤال ابقی است که به هر حال هرچند وجود برایش او 
چرا موجود  طرح است کهمؤال شود این س وجود و عدم علی السویه است می تواند موجود شود و می تواند معدوم گردد. حال اگر موجود

 شد زیرا راه عدم هم برایش ابز بود چرا آن را انتخاب نکرد؟
  ممکن.م و اياصال معنای اولویت چیست؟ زیرا بني وجود و عدم درجه ای وجود ندارد زیرا اي موجود است و اي معدو 

 رد.ی نداعدم می کند و اولویت هیچ معنایبنا بر این ابید گفت که علت، ماهیت را واجب الوجود و اي واجب ال
  

طل است د و چه غري کافی ابه کافی ابشاتی چذ)اما اولویت  أما األولویة الذاتیة، )متامی اقسام اولویت ابطل است( واألولویة أبقسامها ابطلة:
طل است اباهیت، قبل از وجود )زیرا م ة،كافی  أو غريفألن املاهیة قبل الوجود ابطلة الذات ال شیئیة هلا حىت تقتضي أولویة الوجود، كافیة زیرا(

ابشد اي غري   وجود کافی ولویتیعنی هیچ و پوچ است و اصال شیئیتی ندارد ات اقتضا کند، وجود برایش اولویت داشته ابشد. چه آن ا
یت از حیث دیگر، ماه بارتع )به وبعبارة أخرى: املاهیة من حیث هي لیست إال هي، ال موجودة وال معدومة وال أي شئ آخر. کافی(

طق اولی اناي حیوان  وعدوم مذاتش جز خودش چیزی نیست. یعنی ماهیت انسان عبارت است از حیوان انطق نه حیوان انطق موجود و اي 
و  تی نداردش هیچ حقیقه خودو اي غري اولی. بعد خواهیم گفت که ماهیت می تواند به صفات متضاد متصف شود، این عالمت آن است ک

شد و اي در اب در جنسش ید اياباال اگر در حقیقت آن وجود بود دیگر معنا نداشت معدوم ابشد. اگر چیزی خبواهد ذاتی یک چیز ابشد 
  فصلش. این در حالی است که اولویت در هیچ کدام نیست.(

فألهنا ملا مل تصل إىل حد  ی علت می آید ابطل است زیرا( )اما اولویتی غريی که از انحیه وأما األولویة الغريیة، وهي اليت أتيت من انحیة العلة،
)ماهیت چون به حد وجوب نرسیده است، ممکن به سبب آن اولویت از حد استواء خارج منی  الوجوب ال خيرج هبا املمكن من حد االستواء،
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)و به وسیله ی آن اولویت وجود و عدم برای  م،وال یتعني هبا له الوجود أو العد شود و کما کان می تواند موجود شود و اي معدوم گردد.(
)و این سؤال مهچنان ابقی است که چرا وجود مثال و نه عدم برایش  وال ینقطع هبا السؤال: إنه مل وقع هذا دون ذاك؟ ماهیت متعني منی شود(

شده ابشد و اي نشده ابشد این  رخ داد. این سؤال قبل از موجود شدن و بعد از موجود شدن ماهیت ابقی است در هر حال چه موجود
)مهني که سؤال،  وهو الدلیل على أنه مل تتم بعد للعلة علیتها. سؤال ابقی است که چرا وجود برایش متعني خواهد شد و اي شده است.(

دیگر سؤال، ابقی  مهچنان ابقی است معنایش این است که علت برای آن اتم نیست و اال اگر اتم بود موجود می شد. زیرا اگر علت اتم بود
منی ماند. زیرا اگر علت وجود اتم بود، شیء می ابیست موجود می شد و اگر علت عدم اتم بود شیء می ابیست معدوم می شد حال که 

علت اتم نیست و شیء موجود شده است سؤال مزبور ابقی است که راه عدم در این حال مهچنان ابز است حال چرا شیء جانب وجود را 
)نتیجه این شد که ترجیح وجود به وسیله ی این است که علت،  فتحصل: أن الرتجیح إمنا هو ابجياب العلة وجود املعلول، رد.(انتخاب ک

)به گونه ای که وجود برایش متعني می شود و راه عدم برایش  حبیث یتعني له الوجود ویستحیل علیه العدم، وجود معلول را واجب می کند(
أعين  -فالشئ  )اي اینکه علت، عدم معلول را اجياب می کند و راه وجود برایش بسته می شود( أو إجياهبا عدمه، بسته و حمال می شود(

)خالصه اینکه قاعده ی ما که می گوییم: شیء یعنی هر ممکنی که تصور شود، ات به حد وجوب نرسد موجود  ما مل جيب مل یوجد. -املمكن 
 منی شود و اولویت کارساز نیست.(

  
 : حمفوف بودن موجودات ممکنه به دو ضرورتامتةخ

 ت نه زمانی زیرا اتدم رتبی اسین تقاعالمه در خامته می فرماید: گفتیم شیء ابتدا وجوب وجود پیدا می کند و بعد موجود می شود. البته 
ه حتلیل عقلی بقدم مزبور تست. م اوجود برایش واجب شد مهان آن موجود می شود. بنا بر این از نظر وجود خارجی، وجود اب وجوب اب ه

 قابل تصور است.
به شرط  ست از وجوبارت ااین وجوب، از انحیه ی علت می آید اب این حال می گوییم: هر موجودی، یک وجوب دیگر هم دارد که عب

یه تبدیل کرد. یه ی ضرور ضبه ق حممول. این را در حممول ضرورت به شرط حممول می انمند. در منطق آمده است که هر قضیه را می توان
وضوع قرار دهند و ل را جزء محممو  مثال االنسان کاتب )ابالمکان( قضیه ای است ممکنه ولی می توان آن را ضروریه کرد به این گونه که

ب می تواند  لکاتا: االنسان گوییمببگویند: االنسان الکاتب کاتب )ابلضرروة( این قضیه ضروری است و اال اگر ممکنه بود می توانستیم 
 کاتب نباشد این به معنای سلب الشیء عن النفس است که حمال می ابشد.

ورت وجود است زیرا و دارای ضر ود، ااین قضااي را ضروریه به شرط حممول می انمند. بر این اساس ماهیت انسان بعد از اینکه موجود می ش
 ی ابشد.می گوییم: االنسان املوجود، موجود و این قضیه به شرط حممول م

ه وسیله ی بر دارد که ب دیگبنا بر این هر ممکنی یک وجوب دارد که قبل از وجود است و از انحیه ی علت به آن می رسد و یک وجو 
رورت ضفوف به دو دی حمضرورت به شرط حممول به آن می رسد که بعد از وجود است. این مهان است که می گویند: هر ممکن موجو 

 است.
  

ه از انحیه ی علت جوبی است کو فتیم )آنچه ات به حال در مورد وجوب گ من الوجوب هو الذي أييت املمكن من انحیة علته، خامتة: ما تقدم
ه موجود شد عد از اینکبت که )برای ممکن یک وجوب دیگری هم هسوله وجوب آخر یلحقه بعد حتقق الوجود أو العدم، به ممکن می رسد(

ه شرط حممول بوب، ضرورت )به این وج )الضرورة بشرط احملمول(، وهو املسمى ب برایش حتقق ايفت( به آن ملحق می شود هکذا اگر عدم
وجود حمفوف فاملمكن امل رد.(می گویند زیرا اگر حممول، وجود است، مادامی که این حممول را دارد وجود حممول برای آن ضرورت دا

 (ف می ابشد.حمفو  ی که موجود است به دو ضرورت سابقه و الحقه)بنا بر این هر ممکن ابلضرورتني: السابقة، والالحقة.
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 : در معانی امکانفصل ششم
ال می شود و اي ممتنع و حم دم کهات حاال یک نوع امکان را خواندمي و گفتیم شیء اي وجود برایش ضرورت دارد که واجب می شود و اي ع

ن خاص می  مکان، امکااه این باین حالت برای آن امکان انمیده می شود. هیچ کدام برایش ضرورت ندارد که به آن ممکن می گویند و 
بل عوام اصه در مقابه خ گویند چون از معنایی که اآلن توضیح می دهیم اخص است. مهچنني به آن خاصّی هم می گویند که منتسب

 .شوند گری متوجه میاست. یعنی خاصه که حکماء می ابشند آن را اراده می کنند. ولی عوام از امکان چیز دی
ء ممکن است ند: این شیی گویمعنای دیگر امکان به آن امکان عام می گویند این است که از طرف خمالف سلب ضرورت می کند. وقتی م

الس حمال کدش در این  ی وجو به این معنا است که عدم برایش ضرورت ندارد. وقتی می گویند: وجود زید در این کالس ممکن است یعن
عدم سلب  ف خمالف کهاز طر  اگر قرار بود حمال ابشد یعنی عدم برایش ضرورت داشت و بس. خالصه اینکه این قسم، ضرورت رانیست. 

ود واجب و اال ابشد می ش داشت می کند ولی دیگر به جانب وجود کار ندارد. گاه وجود برای آن ضرورت دارد و گاه ندارد. اگر ضرورت
 .اص راامکان خاص در قضیه ی موجبه هم واجب را شامل می شود و هم امکان خ می شود امکان خاص. بنا بر این

بودن برای انسان ت که سنگ نین اسااگر قضیه سالبه ابشد مانند االنسان لیس حبجر ابالمکان )اي لیس االنسان حبجر ابالمکان( معنایش 
ودن برای بیعنی حجر  ن استلیس به حجر بودن برای ممک ممکن است. معنای این امکان هم نفی ضرورت از طرف مقابل است یعنی وقتی

ال است زید ارد یعنی حمدرورت انسان ضرورت ندارد. این قضیه از اینکه ال حجر بودن ضرورت دارد اي نه ساکت است. ممکن است گاه ض
شد، هم اب امتناع ی سالبه ابیه اقض حجر ابشد و گاه ضرورت ندارد یعنی ممکن خاص می شود )ابید مثالی برای آن ايفت( بنا بر این اگر

 سازگار است و هم اب امکان خاص.
 .کار دارند  سر و بنا بر این امکان عام، از امکان خاص اعم است. به آن امکان عامی هم می گویند و زیرا عوام اب آن

  
  الفصل السادس يف معاين اإلمكان

املأخوذة من حیث  ىل املاهیةنسبة إهو ال ضرورة الوجود والعدم ابل شده است()امکانی که ات اینجا از آن  اإلمكان املبحوث عنه هاهنا
هیت موجود زیرا است نه ما یث هی)عبارت بود از این که وجود و عدم هیچ کدام برای ماهیت ضرورت ندارد. البته مراد ماهیت من ح هي،

مقابل می   جود از طرفلب و س)یعنی هم  )اإلمكان اخلاص( وهو املسمى ب وقتی موجود می شود در این حال، وجود برایش ضرورت دارد(
لضرورة عن عىن سلب امبمكان وقد یستعمل اإل )زیرا فقط خواص که حکماء هستند آن را می فهمند( و )اخلاصي(. کند و هم سلب عدم(

ل را سلب ز عدم حممو اورت ضر  )گاهی امکان به معنای سلب ضرورت از طرف مقابل است یعنی اگر قضیه موجبه است، اجلانب املخالف،
)امکان عام   ي،و غري ضرور أوراي سواء كان اجلانب املوافق ضر  می کند و اگر قضیه سالبه است ضرورت از وجود حممول را سلب می کند.(

طرف موافق گر ا ه ی موجبه ر قضیکاری به جانب موافق ندارد و طرف موافق گاه می تواند ضروری ابشد و گاه غري ضروری. بنا بر این د
گر طرف ا ر دو مورد در ه وضروری ابشد مهان وجوب می شود و در قضیه ی سالبه اگر طرف موافق ضروری ابشد مهان امتناع می شود 

وب و امتناع هم ر آن اب وجبالوه عموافق ضروری نباشد امکان خاص می شود. بنا بر این امکان عام مهواره اب امکان خاص سازگار است و 
کن است فالن چیز مم می گویند: وقتی )بنا بر این فیقال: )الشئ الفالين ممكن( أي لیس مبمتنع، ابشد و معنای عام مهني است.(سازگار می 

وهو  مکان خاص(ام اب هیعنی ممتنع نیست یعنی طرف مقابل که عدم است برایش ضرورت ندارد و این هم اب واجب سازگار است و 
ز امکان خاص اعم )و ا خلاص،امكان أعم من اإلمهان چیزی است که در لسان عامه از آن استفاده می شود()این  املستعمل يف لسان العامة،

نی عدم برایش ال نیست یعود حممی ابشد به مهني بیان می توان گفت که واجب الوجود تعالی موجود ابالمکان العام یعنی برای او وج
سمى: )إمكاان ولذا ی شد(ته ابه ابشد که در مورد خداوند دارد و می تواند نداشضرورت ندارد. حال خود وجود می تواند ضرورت داشت

 اص اعم است.(خ ن)چون از امکا و )عاما(. )و به مهني دلیل آن را امکان عامی می گویند چون در لسان عامه استعمال می شود( عامیا(
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 ارد:در بر دین امکان سه نوع سلب ضرورت را : امکان اخص به معنای سلب ضرورت حممول از موضوع است. اامکان اخص
 سلب ضرورت از خود ذات یعنی حممول برای ذات موضوع ضرورت ندارد .1
 و هم از وصف موضوع یعنی این حممول به خاطر وصفی ضرورت پیدا نکرده .2
 و که از وقت خاص یعنی این حممول در وقتی هم ضرورت ندارد. .3

 ریه ای که در منطق داشتیم را مرور کنیم.قضاايی ضرو  برای روشن شدن این مطلب ابشد
ی حد ذاته بدون فعنی انسان رة. یضروریه ی ذاتیه است یعنی حممول، برای ذات موضوع ضرورت دارد مانند االنسان انطق ابلضرو  نوع اول

 اینکه چیزی به آن اضافه شود ابید انطق ابشد.
کل     شد مانند:برای او اب وصفی ل برای موضوع ضرورت دارد ولی مادامی کهمشروطه ی عامه اي ضروریه ی وصفیه است یعنی حممو  نوع دوم

  ارد ولیدد هم وجود ی کنمنکاتب متحرک االصابع مادام کاتبا. در اینجا مراد ذات کاتب نیست زیرا ذات کاتب هنگامی که کتابت 
 نگشتانش حرکت کند.انگشتانش حرکت منی کند ولی زمانی که وصف کتابت در او فعلی است ضرورات ابشد ا

ست مانند:  اوقتی خاص  صر بهدارد ولی این ضرورت منح  وقتیة مطلقه اي ضرورت وقتیه است یعنی حممول برای موضوع ضرورت نوع سوم
ني بني آن و حیلولت زم ه وقتبکل قمر منخسف وقت احلیلولة ابلضرورة. یعنی هر ماهی ابلضرورة دچار گرفتگی می شود ولی این خمتص 

 ید است.خورش
ه ی این ارد. سلب مهرت ندحال اگر خبواهیم بگوییم: حممول برای ذات موضوع، برای موضوع اب یک وصف خاص و اي در وقت خاص ضرو 

ه وصف و وقت ین امکان باولی  ضرورت ها را امکان اخص می انمند. این را اخص می انمند زیرا امکان های قبل مهه به ذات نظر داشت
ا وصفی ندارد زیر  تمهچنني ضرور  دارد،ند اینکه می گویند: االنسان کاتب ابالمکان یعنی کتابت برای ذات انسان ضرورت نهم نظر دارد. مان

 وصفی در کار نیست و ضرورت وقتی هم ندارد زیرا کار به وقت خاصی ندارمي.
  

برای  بري به ذلکست. تعخاص، خاص تر ا)گاهی امکان در معنایی استعمال می شود که از آن  وقد یستعمل يف معىن أخص من ذلك،
الضرورات الذاتیة  وهو سلب د(ام بو عاشاره به آنی است که اول ذکر شده بود که امکان خاص است زیرا امکانی که اخريا حبث کردمي امکان 

ه به سبب وصف ندارد و  رتت ضرو )که سلب می کند ضرورت ذاتی، وصفی و وقتی را از موضوع یعنی حممول نه برای ذاوالوصفیة والوقتیة،
 )زیرا انسانیت که ،رة الكتابةي ضرو كقولنا: )االنسان كاتب ابإلمكان( حیث إن االنسانیة ال تقتض و اي وقت خاصی برایش ضروری می شود(
 وجبمده است که خذ نشا)در موضوع، وصفی  ومل یؤخذ يف املوضوع وصف یوجب الضرورة، ذات است اقتضا منی کند که کاتب ابشد(

قت، ضرورت و که در آن   کردمين)به وقتی هم اشاره  وال وقت كذلك، ضرورت شود و نگفتیم االنسان الکاتب متحرک االصابع ابلضرورة(
 حاصل شود(

  
سب افات ندارد که به حرد، این منت نداکه اگر ما حممولی را به این معنا بگوییم که برای موضوع امکان دارد یعنی ضرور  بعد اضافه می کند

نی اگر ری است. یعته جاخارج عاملی حمقق شده ابشد و به سبب آن عامل ضرورت حاصل شده ابشد. در امکان های قبلی هم این نک
ان شیء ه ابشد و مهود شدمی گوییم: انسان ممکن است یعنی فی حد ذاته ممکن است و این منافات ندارد که علت آن در خارج موج

ان است از دست را که امک ی خودود برایش ضرورت داشته ابشد. زیرا وقتی واجب ابلغري می شود ذاتممکن، واجب ابلغري شده ابشد و وج
 نداده است زیرا ذاتی شیء قابل ختلف نیست.

  
)حمقق شدن امکان به این معنای آخری که گفتیم )البته این حکم در مورد امکان اول و دوم هم جاری  وحتقق اإلمكان هبذا املعىن فی القضیة

)یعنی وقتی عقل حممول را اب موضوع مقایسه می کند و اعتبار می کند که آن  حبسب االعتبار العقلي مبقایسة احملمول إىل املوضوع است(
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)این نکته منافات ندارد اب اینکه ضرورتی به حسب  ال ینايف ثبوت الضرورة حبسب اخلارج بثبوت العلة، حممول برای موضوع ضرورت ندارد(
ویسمى: )اإلمكان  آن ممکن اثبت ابشد به اینکه علت وجود داشته ابشد و به سبب آن، آن شیء واجب شده ابشد(خارج برای 
 )و به این قسم سوم از امکان، امکان اخص می گویند.( األخص(.

  
  
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 26جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقسام امکانموضوع
ورت وجود و از سلب ضر  رت استمعنا دارد که وقتی لفظ امکان به شکل مطلق گفته می شود مهان اراده می شود و آن عباگفتیم امکان یک 

ن خاص اي مکان، امکاااین  عدم. در مقابل وجوب که به معنای ضرورت وجود است و در مقابل امتناع که به معنای ضرورت عدم است. به
 خاصی گفته می شود.

م برای آن ست یعنی عدکن اگویند فالن چیز مم   نای سلب ضرورت از جانب خمالف که عدم است می آید. اگر در عرف میبه مع امکان گاه
اي ضروری   و امکان خاص(یست )نضرورت ندارد به این معنا که حمال نیست. عرف در این حال به خود شیء کار ندارد که آاي وجودش ضروری 

 ست.اول عام تر امکان ی اب واجب و اب امکان خاص سازگار است بنا بر این، این امکان از ااست )واجب( بنا بر این امکان عرف
ف و به حسب وص و هم این است که ضرورت یک حممول را از موضوع سلب می کنیم و این سلب هم به حسب ذات است معنای سوم امکان

ت ول برای ذام حممسب ذات سلب می شد یعنی وجود اي عدهم به حسب وقت )بر خالف امکان خاص که ضرورت حممول از موضوع به ح
 موضوع ضرورت ندارد(

 واضح است که هرچه قیود یک شیء بیشرت شود آن شیء خاص تر می شود از این رو این امکان، اخص می شود.
قت و هم به ات، وصف، و ذسب ح که به آن امکان استقبالی می گویند و آن اینکه ضرورت حممول از موضوع به امکان، قسم چهارمی هم دارد

 حسب ضرورت به شرط حممول سلب می شود.
عنای امکان این المکان. مابغدا  این نسبت به قضاايیی صادق است که در آن حممول برای موضوع حمقق نشده است. مثال می گوییم: زید کاتب

 اظ نکردمي. مهچننيحلا ر  وصف اي وقتی رت ندارد زیرا در زید،است که کتابت برای ذات انسان ضرورت ندارد، برای زید اب وصفی اي وقتی هم ضرو 
ییم این ود بعد بگو قق شحمبه حسب به شرط حممول هم برایش ضرورت ندارد زیرا ضرورت به شرط حممول این است که حممول برای موضوع 

ست، ابلضرورة  ای که کاتب : زیدو بعد بگوییمموضوع که دارای این حممول است، حممول برای آن ضرورت دارد. یعنی زید ابلفعل کاتب ابشد 
 کاتب می ابشد.

ر بوز نیامده است بنا ردا چون هنفشد. اباین در حالی است که در ما حنن فیه، کتابت برای زید ابلفعل حمقق نیست بلکه قرار است او فردا کاتب 
  این ضرورت حممول برای موضوع حاصل نشده است.

 ود.ن سلب می شاز آ خص بود، خاص تر می ابشد زیرا عالوه بر سه ضرورت فوق یک ضرورت دیگر هماین امکان از معنای سوم که ا



105 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

ودش اي علت خی در زمان ر امر که این امکان بر حسب غفلت صحیح است به این معنا که اگر کسی متوجه ابشد که ه البته ابید توجه داشت
تش نیست. بنا بر ارد چون علدرورت ضای موضوع ضرورت دارد و اال عدمش برای موضوع دارد و اي نه به این معنا که حممول اگر علتش ابشد، بر 

ین اجود داشته ابشد در لت کتابت و عنی عاین نسبت به آینده منی توان گفت که حممول برای موضوع امکان دارد زیرا اگر در آینده، کتابت ابشد ی
ن علت کتابت قق نیست چو او حم الکاتب غدا کاتب ابلضرورة اگر هم کتابت برایصورت حممول برای موضوع ضروری می شود و می گوییم: زید 

 نیست عدم حممول برای آن ضروری می شود. شق سومی هم وجود ندارد.
  

طر عنی حممول به خایمی می آید چهار  )امکان گاه به معنای وقد یستعمل مبعىن سلب الضرورة من اجلهات الثالث والضرورة بشرط احملمول أیضا،
دا زید كاتب غ)نا: كقول ذات، وصف و وقت از حممول سلب می شود و اضافه بر آن ضرورت به شرط حممول نیز از آن سلب می شود(

ل هم برای آن ه شرط حممو کذا ب)یعنی کتابت برای ذات زید ضرورت ندارد، برای زید اب وصف و اي وقت خاص ضرورت ندارد و ه ابإلمكان(،
موری  اه امور آینده است؛ بکان، خمتص ن ام)ای ألمور املستقبلة اليت مل تتحقق بعد حىت یثبت فیها الضرورة بشرط احملمول،وخيتص اب ضرورت ندارد(

ضوع حمقق شود و ول برای مو ه حممکه هنوز حمقق نشده اند ات در آهنا ضرورت به شرط حممول اثبت شود زیرا ضرورت به شرط حممول آن است ک
  اب آن حممول اگر مجع شود حممول برای آن ضرورت دارد.( بعد بگویند، آن موضوع

قابل حتقق است.  مان و غفلتگحسب   )این امکان به وهذا اإلمكان إمنا یثبت حبسب الظن والغفلة عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع
لل النتهائه إىل ع نع(و اال ممت ی شودماگر ابشد واجب  یعنی ابید از این نکته چشم پوشی کرد که هر حادثی در آینده اي علتش حمقق است اي نه

ادث می شود و وجود شد، شیء، حلت اب)زیرا عامَل، عامَل علیت است و هر حادثی ابالخره به علتی منتهی می شود بنا بر این اگر آن ع موجبة
ات است و هیچ و از مسلم غ عنهو این نکته مفرو ) مفروغ عنها، برایش واجب می شود و اگر علتش نباشد، عدم برای شیء ضرورت می ايبد.(

 می گویند.( لیاامکان استقب )به این امکان، ویسمى: )اإلمكان اإلستقبايل(. چیز منی تواند اتفاقا و از روی تصادف به وجود آید.(
  

  هم استعمال می شود: امکان به دو معنای دیگر
رج واقع شود. بنا واند در خاتیء می است که وقوع یک شیء مستلزم حمال نیست یعنی آن شیکی از آهنا امکان وقوعی انم دارد که به این معنا 

سبب عوامل خارجی  شد و هم بهکن اببر این هم ابید ذاات ممکن ابشد و هم اینکه به سبب غري حمال نباشد. خالصه اینکه هم به حسب ذاتش مم
یء ممکن ذاات ارد )چون شمکان داو من آن را حرکت می دهم، این حرکت هم ذاات مانعی برای وقوع آن نباشد. مثال وقتی دست من ساکن است 

بر خالف جمردات که )ا بگريند. آن ر  این قابلیت را دارد که حرکت کند( و هم مانعی برای آن نیست مثال دست من را نبسته اند ات جلوی حرکت
 در آهنا امکان حرکت وجود ندارد.(

ست بسته دکند. اگر   حرکت اات حمال است حمقق شود و بر خالف دستی که بسته است که ابلغري حمال استبر خالف اجتماع نقیضني که ذ
 شد.حمال می اب واست  خبواهد حرکت کند الزمه اش این است که هم مانع از حرکت ابشد و هم نباشد و این مستلزم اجتماع نقضني

ه معنای سلب ضرورت کان ذاتی بو ام تناع از جانب موافق است کما اینکه امکان عامبعد عالمه اضافه می کند که این امکان به معنای سلب ام
 از جانب خمالف بود.

  
)یکی از آهنا  أحدمها: ما یسمى: )اإلمكان الوقوعي(، )گاه امکان به دو معنای دیگر نیز استعمال می شود( وقد یستعمل اإلمكان مبعنیني آخرین:

)یعنی شیء به گونه ای ابشد که از فرض وقوع آن حمالی به  وهو كون الشئ حبیث ال یلزم من فرض وقوعه حمال، به امکان وقوعی انمیده می شود(
)امکان  وهو سلب االمتناع عن اجلانب املوافق، )یعنی ذاات و ابلغري امتناعی برای وجود آن نباشد.( أي لیس ممتنعا ابلذات أو ابلغري، وجود نیاید(

که جانب موافق قضیه حمال نیست یعنی اگر می گوییم حرکت برای دست ممکن است یعنی حرکت برای دست حمال   وقوعی به این معنا است
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)مهان طور که امکان عام به معنای سلب ضرورت از جانب خمالف بود یعنی  كما أن اإلمكان العام سلب الضرورة عن اجلانب املخالف. نیست(
 عنی عدم حرکت برای آن ضرورت ندارد.(اگر می گفتیم: حرکت برای دست ممکن است ی

 ه شیء ممتنع نیست وکمعنا است   ه اینکه در امکان وقوعی و امکان عام، امتناع را سلب می کنیم. بنا بر این امکان وقوعی ب ابید توجه داشت
 قق شود. بنا بر اینی تواند حممست و می تواند حمقق شود و امکان عام هم به این معنا است که عدم برای آن ضرورت ندارد یعنی شیء ممتنع نی

 ابزگشت هر دو ابید به یک معنا ابشد و امکان وقوعی ابید به امکان عام بر گردد.
نای امکان وقوعی به مع رده است کهکضافه  ابنا بر این تعریف امکان وقوعی آن است که شیء نه ابلذات و نه ابلغري ممتنع نباشد اما اینکه عالمه 

ن رو در اسفار و شد. از ایابن عام جانب موافق است کار را خراب می کند زیرا موجب می شود که امکان وقوعی به معنای امکاسلب امتناع از 
 حتی در هنایه، امکان وقوعی به این معنا تفسري نشده است.

  
 ، امکان استعدادی انم داردنوعی دیگر از امکان

این استعداد را  سته ی خرماثال هه در یک ماده است به منظور خاصی در آن وجود دارد. مبعضی از مادايت استعدادی دارند. این استعداد ک
ه ن این را دارد که بقوه و توا ن شیءدارد که یک درخت شود و اي نطفه، استعداد دارد که انسان شود و هکذا. استعداد به این معنا است که آ

 جایی برسد. به آن قوه و توان، استعداد می گویند.
 ین استعداد، یک واقعیت است و امری خیالی نیست.ا

ست و از سوی هو در چیزی سز یک استعداد امری است طرفینی و این گونه نیست که در شیء ابشد ولی به چیز دیگری ارتباط نداشته ابشد. ا
ر اب شیء مستعد له ز سویی دیگاد و ط دار دیگر می تواند به جایی برسد بنا بر این استعداد از یک سو اب شیء مستعد که استعداد دارد ارتبا

 وم می ابشد.یزی که معلچست و اارتباط دارد. بنا بر این استعداد یک معنای ارتباطی است مانند علم که اضافی است یعنی کسی که عامل 
 بر خالف حیات که یک طرفی است و صفتی نفسی است و فقط می گوید زید زنده است.

ه شیء مستعد ل  گر بهویند ولی ا می گ دارد و به آن استعداد می انمیم به خود شیء نسبت داده شود به آن استعداد این غایتی که شیء حال اگر
ر این هسته حمقق ددارد که  نامکا دارد درخت شود و درخت استعداد نسبت داده شود به آن امکان استعدادی می گویند. مثال می گویند: هسته

 ته آید.شود. یعنی صورت درختی روی هس
ین معنا که اگر ادارند به  م فرقاعتبار اب ه  اب استعداد یکی است یعنی حقیقت هر دو یکی است ولی فقط از حلاظ استعدادی حقیقت امکان

استعداد می   ه آن امکانبشود  استعداد را اب معروض و موضوع خودش بسنجیم به آن استعداد می گوییم ولی اگر اب شیء مستعد له سنجیده
  ند.گوی

ا ه گفتیم به این معنف امکانی کر خالنتیجه اینکه امکان استعدادی به معنای خود استعداد است و استعداد هم امری عینی و خارجی می ابشد. ب
که وجود   موجود است یء ايشاست که نسبتش اب وجود و عدم مساوی است که فقط در ذهن و اعتبار ذهنی قابل تصور است و اال در خارج 

 ضرورت دارد و اي نیست که یعنی عدم برایش ضرورت دارد. برایش
  

)و مهان طور که  نفس االستعداد ذاات، وغريه إعتبارا، -كما ذكروه   -وهو  )قسم دوم امکان استعدادی انم دارد( واثنیهما: اإلمكان االستعدادي،
رد به این معنا که اگر اب موضوع خودش سنجیده شود استعداد است فالسفه گفته اند مهان نفس استعداد است و فقط از حلاظ اعتبار اب آن فرق دا

فإن هتیؤ الشئ ألن یصري شیئا آخر، له نسبة إىل الشئ املستعد، ونسبة إىل  و اگر اب مستعد له سنجیده شود به آن امکان استعدادی می گویند(
ود امری است اضافی که از یک سو نسبتی اب شیء مستعد دارد  )آمادگی یک شیء مانند هسته که چیز دیگری مانند درخت ش الشئ املستعد له،

)به اعتبار اول به  فباالعتبار األول یسمى: )استعدادا( که مهان هسته است و از سویی دیگری نسبتی اب مستعد له دارد که مهان درخت می ابشد.(
وابالعتبار  مثال می گویند نقطه این استعداد را دارد که انسان شود() فیقال مثال: )النطفة هلا استعداد أن تصري إنساان(، آن استعداد می گویند(
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)یعنی  فیقال: )االنسان ميكن أن یوجد يف النطفة(. )و به اعتبار دوم که اب مستعد له سنجیده می شود( الثاين یسمى: )اإلمكان االستعدادي(
  انسان امکان استعدادی دارد که صورتش در نطفه منعکس شود(

كما   -إلمكان الذايت اأن  ست که(ااین  )فرق بني امکان استعدادی و امکان ذاتی که مهان امکان خاص است در نه وبني اإلمكان الذايتوالفرق بی
وار است و عقل در لیل عقل استونه که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد اعتباری است که به حتگ)امکان ذاتی مهان   اعتبار حتلیلي عقلي -سیجئ 
ی کند و انم آن را اهیت سلب مما از ر )و عقل وجود و عدم هر دو  یلحق املاهیة املأخوذة من حیث هي، یل و درک آن را حلاظ می کند(مقام حتل

ن اساس، این نوع ارج. بر ایدر خ امکان می گذارد بنا بر این چون اعتبار آن به حکم عقل است امکان آن هم به حکم عقل و در ذهن است نه
ست که امکان ا )این در حالی جودة،واإلمكان االستعدادي صفة وجودیة تلحق املاهیة املو  یت ملحق می شود نه به وجود خارجی(امکان به ماه

وان درخت د بله می تی شو استعدادی صفتی است وجودی و به ماهیت موجود در خارج ابر می شود. بر خالف تصور هسته که هرگز درخت من
ن می جایگزین آ درخت هم هسته در ذهن هست و هم درخت ولی در خارج هسته از بني می رود و صورت را تصور کرد ولی در عني حال

ظر ث هی هی و اب قطع ننسان من حیهیت ا)بنا بر این امکان ذاتی به ما فاإلمكان الذايت یلحق املاهیة االنسانیة املأخوذة من حیث هي، شود.(
می شود به نطفه ی  عدادی ملحقاست )ولی امکان ي یلحق النطفة الواقعة يف جمرى تكون االنسان.واإلمكان االستعداد از هر چیز ابر می شود(

 واقعی خارجی که در مسري رسیدن به شکل انسان است.(
  

 که از این فرق اساسی سه فرق فرعی نشئت می گريد: بعد عالمه اضافه می کند
بل شدت و ضعف ستعدادی قاامکان ا)به مهني دلیل،  تعدادي قابال للشدة والضعف،ولذا كان اإلمكان االس :فرق اول این است که می فرماید

ر در آن یگر ممکن ته و دناست ولی امکان ذاتی قابل شدت و ضعف نیست به این معنا که اي هست اي نیست یعنی شیء اي ممکن هست اي 
د استعداد در زدیک تر شو نعد له آن اینکه هر قدر شیء به مستوجود ندارد. ولی وقتی سخن از استعداد است در آن شدت و ضعف راه دارد و 

از آن  د ولی استعداد علقهد انسان شو د دار )به مهني دلیل نطفه استعدا فإمكان حتقق االنسانیة يف العلقة أقوى منه يف النطفة، آن قوی تر است.(
انند وجود مز این جهت ودی اد. استعداد چون امری است وجشدیدتر است است و به مهني نسبت استعداد جنني به انسان شدت اقوی می ابش

 عنی ندارد(عف در آن مت و ض)بر خالف امکان ذاتی که شد خبالف اإلمكان الذايت، فال شدة وال ضعف فیه. قابل شدت و ضعف می ابشد.(
لزوال عن ادادي یقبل ستعإلمكان االكان ا )حال که امکان استعدادی امری است وجودی( ولذا أیضا، :فرق دوم این است که می فرماید

یت از بني می رود عداد انسانر است)امکان استعدادی قابل زوال است یعنی وقتی ماده ای که نطفه است به انسان تبدیل شده است دیگاملمكن،
ت ه ندارد زیرا هر وقاتی عدم راذمکان زیرا این استعداد به فعلیت رسیده است و دیگر امکان حتقق انسان در نطفه از بني رفته است. ولی در ا

ستعد له در اد، بعد از اینکه ماین استعد ا بر)بن فإن االستعداد یزول بعد حتقق املستعد له ابلفعل، خبالف اإلمكان الذايت، اعتبار شود وجود دارد(
ني ید دیگری ابید از بآوقتی یکی  ستندیفني هخارج به فعلیت رسیده است از بني می رود. ابلفعل و ابلقوه هرگز اب هم مجع منی شوند زیرا متضا

 ن دو از هم جدا منیو هرگز ای ن هستآ)زیرا ماهیت هر جا ابشد امکان اب  فإنه الزم املاهیة، هو معها حیثما حتققت. برود قابل مجع نیسند(
  شوند.(

)امکان  یتعني معه املمكن املستعد له، -ابملعىن األعم  وحمله املادة -ولذا أیضا، كان اإلمكان االستعدادي  :فرق سوم این است که می فرماید
استعدادی چون امری است وجودی مسري و خط خاصی دارد. مثال هسته می گوید که به مست درخت شدن در حرکت است بر خالف امکان 

است. این امکان نه حرکت به  ماهوی که چون اعتباری است هیچ چیزی را نشان منی دهد و فقط می گوید که وجود و عدم برای ممکن یکی
به  مست وجود دارد و نه حرکت به سوی عدم. بنا بر این امکان استعدادی حملش ماده به معنای اعم است یعنی روی ماده قرار می گريد و ماده هم

گفتیم که ماده ای که در جنس معنای اعم مراد است . توضیح اینکه ماده گاه به معنای اعم است و گاه اخص. ماده ابملعنی االخص و سابقا هم  
است امری است مبهم که قوه ی حمض است و صورت های جوهری خمتلفی را می پذیرد. این امر مبهم که گاه صورت چوب را دارد و گاه صورت 

خص می گویند. ولی گاه خاکسرت را و اي گاه صورت نطفه را دارد و گاه علقه و مضغه و انسان را. این ماده را ماده ی اولی و ماده ابملعنی اال
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ماده، ابملعنی االعم است یعنی هر چیزی که متعلق چیز دیگری است. بنا بر این هر جسمی برای اعراضش ماده می شود زیرا عرض روی جسم 
زیرا نفس به  می آید. به این معنا، ماده ی ابملعنی االخص هم ماده است زیرا صور جوهری به آن تعلق می گريد و بدن هم ماده برای نفس است

 آن تعلق می گريد و آن را انسان می کند و از جسد خارج می کند. بنا بر این ماده ابملعنی االعم هم شامل ماده ابملعنی االخص می شود هم
شامل موضوع اعراض می شود که چیزی که اعراض روی آن می آید که مهان جسم است را شامل می شود و هم شامل متعلق نفس می شود. 

صه اینکه امکان استعدادی مربوط به ماده ابملعنی االعم است نه ماده ابملعنی االخص. یعنی هم روی ماده ابملعنی االخص می رود که می  خال
م گوییم نطفه استعداد دارد انسان شود، هم روی جوهر می رود که می گوییم: این جسم استعداد دارد سفید شود هم روی بدن می رود که می گویی

د دارد روح به آن تعلق گريد. بنا بر این این استعداد خمتص به ماده ی ابملعنی االخص نیست بلکه روی هر ماده ای می رود. به هر حال، استعدا
 ماده اب این امکان استعدادی تبدیل به ممکن مستعد له می شود. استعداد می گوید که این ماده برای هر چیزی استعداد ندارد بلکه تعني در

)مانند انسانیت که ماده آن  كاإلنسانیة اليت تستعد هلا املادة، د خاص دارد مثال هسته ی خرما استعداد برای درخت زردآلو شدن را ندارد.(استعدا
رض می )بر خالف امکان ذاتی که بر ماهیت عا خبالف اإلمكان الذايت الذي يف املاهیة، فإنه ال یتعني معه هلا الوجود أو العدم. استعداد را دارد(

والفرق بني اإلمكان االستعدادي والوقوعي أن االستعدادي إمنا یكون يف  شود و به این معنا است که وجود و عدم در مورد آن یکسان ست(
)فرق بني امکان استعدادی و وقوعی این است که امکان استعدادی فقط مربوط به مادايت است یعنی جایی که  املادايت، والوقوعي أعم موردا.

کن ده و حمل و حاّلی ابشد ولی امکان وقوعی هم در مادايت راه دارد و هم در غري مادايت زیرا امکان وقوعی به این معنا است که شیء ذاات ممما
است و مانعی هم برای حتققش نیست. بنا بر این امکان وقوعی در موجودی مثل ملک وجود دارد ولی امکان استعدادی در آن نیست زیرا موجود 

 د هر چه دارد مهه را ابلفعل دارد و استعداد ابلقوه در آن وجود ندارد و به عبارت دیگر حرکت در آهنا معنا ندارد.(جمر 
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 27جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اعتباری بودن امکان و مهراه بودن آن اب ماهیت و احتیاج امکان به علتموضوع
 فتم است. مرحوم عالمه در این فصل دو مطلب را بیان می کند.حبث در فصل ه
ارج بیاییم، امکان خ. ولی اگر داند امکان، امری است اعتباری که در عقل اعتبار می شود و عقل آن را برای ماهیت اثبت می اول این است که

 واقعیت خارجی ندارد.چیزی عینی و خارجی نیست که حتقق خارجی داشته ابشد. امکان صرفا در ذهن است و 
مکان هم هست. مان ابشد از ی در امکان، از اعراضی است که مالزم ماهیت است و هرگز از آن جدا منی شود. هر وقت ماهیت دوم این است که

 .عرض مفارق ست نهااین مانند حرکت برای انسان نیست که گاه انسان حرکت دارد و گاه ندارد. بنا بر این امکان عرض الزم 
  
: نسبت و می گوید ت استکه امکان، اعتباری است عقلی نه عینی خارجی برای این است که امکان صفت برای ماهی ما مسأله ی اولیا

عدوم مبا هی و ماهیت م نیست ماهیت به وجود و عدم مساوی است و هیچ یک برایش ضرورت ندارد. این ماهیت، ماهیت موجود مبا هی موجود
 ود.شض می یت اب قطع نظر از وجود و عدم می ابشد. چنني ماهیتی است که امکان بر آن عار معدوم هم نیست بلکه ماه

 ال که ماهیتی که نهحمی ابشد.  وجود این ماهیت فقط در ذهن می تواند وجود داشته ابشد نه در خارج. زیرا اگر در خارج ابشد ماهیت، اب قید
ست هر دو اکه امکان   فت آنصتواند در خارج ابشد. بنا بر این هم ماهیت و هم  موجود است و نه معدوم در خارج نیست صفت آن هم منی

 اعتباری می ابشند.
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عدم. اگر  ه اب ضرورتنست و اکه امکان الزم ماهیت است این است که ماهیت فی حد نفسه نه اب ضرورت وجود مهراه  اما مسأله ی اثنیه

تنع الوجود دم داشت مماتی عالوجود می شد که ماهیت ندارد و اگر ماهیت، ضرورت ذ ماهیت، ضرورت ذاتی وجود داشت در این صورت واجب
وجود دارد و نه  ش نه ضرورتد ذاتحمی شد که آن هم ماهیت ندارد زیرا عدم هستی ندارد ات نوبت به چیستی آن برسد. بنا بر این ماهیت در 

ه خمصوص کذا صفتی کود و هاست و ذاتش شیء منی تواند از شیء جدا شعدم و امکان هم مهني است. بنا بر این امکان جزء ذات ماهیت 
 ذات شیء است.

که   را استعمال می کند زمه ی آهناند البعد عالمه اضافه می کند که گاه عقل به جای ال ضرروة الوجود و ال ضرورة العدم که دوو امر سلبی هست
ندارد. در  رایش ضرورتعدم ب وبه وجود و عدم مساوی است و منی گوید: وجود مهان استواء نسبت است. از این رو می گوید: نسبت ماهیت 

 اینجا عقل به جای استعمال سلب، از مالزم آن که استواء است استفاده می کند.
  

می کند و در بار آن را اعت ه عقلک)فصل هفتم در این مورد است که امکان، امری است اعتباری   الفصل السابع يف أن اإلمكان اعتبار عقلي،
 )و دوم اینکه امکان عرض الزم برای ماهیت است.( وأنه الزم للماهیة خارج موجود نیست.(

مکان )زیرا ا جود والعدم،نظر عن الو طع القفألنه یلحق املاهیة املأخوذة عقال مع  )اما اینکه امکان، اعتباری عقلی است( أما أنه اعتبار عقلي،
ا شیء در خارج ج نیست زیر ر خار ین گونه اعتبار شده است که نه موجود ابشد و نه معدوم. چنني چیزی دعارض ماهیتی می شود که در عقل ا

شد ولی عقل ود داشته ابرج وجاي هست و اي نیست و منی تواند هم ابشد و هم نباشد. بله ماهیت آنی که تصور شده است ممکن است در خا
می گريد بنا بر  ارج در نظرخش در جود خارجی را اب قطع نظر از وجودش در خارج و اي عدموجود خارجی آن را کاری ندارد بلکه ماهیت آن مو 

 ة كذلك اعتباریة بالیة املأخوذملاهوا این در حمیط عقل به هیچ خصوصیتی از آن ماهیت کاری ندارد. چنني ماهیتی است که موضوع امکان است.(
)وقتی ماهیت،  ب،ذلك بال ریكتبار  فما یلحق هبا هبذا االع همیده و اعتبار می شود.()چنني ماهیتی صرفا اعتباری است و تصور عقل ف ریب،

ا لعقلي ال ینايف كوهنااالعتبار  وهذا امری اعتباری شد، صفتی که به آن ابر می شود که امکان است هم ابید امری اعتباری و غري عینی ابشد.(
.  وجود ابشد اي معدومواقع اي م ر و دراعتبار عقلی منافات ندارد که ماهیت در نفس االم)البته این  حبسب نفس األمر إما موجودة أو معدومة،

ر ه ماهیت ابلعرض و دکد این است  ا مراگفته نشود که ماهیت اعتباری است و بنا بر این اصالة الوجود، ماهیت منی تواند وجود داشته ابشد زیر 
ت موجودی به دو ضرور  ود ابشد هر، موج)قبال هم گفتیم که اگر ماهیت وجوبني أو امتناعني.والزمه كوهنا حمفوفة ب سایه ی وجود، موجود است.(

ة. وجود موجود ابلضرور د شد: کل مموجو  الشیء ما مل جيب مل یوجد بنا بر این اول ابید واجب شود و بعد موجود شود و بعد که  حمفوف است زیرا
تی  ت ندارد که هر ماهیاین منافا ست اباکه مربوط به ذات ماهیت اب قطع نظر از وجود و عدم   امتناع. خالصه اینکه اعتبار عقلی  هکذا در مورد

 که موجود است به دو وجوب حمفوف ابشد و اگر معدوم ابشد به دو وجوب عدم حمفوف ابشد.(
  

ین بیان ن جدا منی شود به اهرگز از آ ست وااهیت )و اما مسأله ی دوم که عبارت بود از اینکه امکان مهواره مالزم اب م وأما كونه الزما للماهیة،
نظر از هر چه غري  ی و اب قطعهحیث  )اگر ما، ماهیت را من فألان إذا تصوران املاهیة من حیث هي، مع قطع النظر عن كل ما سواها، است که(

ورة وجود أو د معها ضر جنمل  ر می گريمي(ماهیت است و اب قطع نظر از مهه ی خصوصیات مانند بلندی، سفیدی، کواتهی و مانند آن در نظ
 ان انطق موجود و ايه مراد حیو وید ک)چنني ماهیتی نه ضرورت وجود را به مهراه دارد و نه ضرورت عدم را مثال ماهیت حیوان انطق منی گعدم،

)بنا  ا ممكنة.فهي بذاهت (نیست عدم)معنای امکان هم چیزی جبز سلب ضرورت وجود و  ولیس اإلمكان إال سلب الضرورتني، معدوم مراد است.(
  بر این ماهیت ذاات ممکن است از این رو هر جا ذات ماهیت ابشد امکان هم هست(

)اصل و معنای حقیقی امکان هرچند مهني دو سلب یعنی عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم  وأصل اإلمكان وإن كان هذین السلبني،
)ولی عقل به جای این دو سلب، الزمه ی آن را قرار می دهد که  مكاهنما، -وهو استواء النسبة  -لكن العقل یضع الزم هذین السلبني است(
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)مساوی بودن معنایی اثباتی دارد که به  فیعود اإلمكان معىن ثبوتیا وإن كان جمموع السلبني منفیا. مهان مساوی بودن نسبت به وجود و عدم است.(
جه اینکه اب این کاری که عقل می کند، امکان معنایی ثبوتی داشته ابشد. البته این بر خالف سلب جای آن دو معنای سلبی نشسته است. نتی

السلب است زیرا معنای آن اثبات است. در ما حنن فیه ما سلب را بر منی دارمي و سلب را سلب منی کنیم بلکه الزمه ی سلب را استعمال می  
 کنیم.(

  
 .دارد اینکه ممکن به علت احتیاج دارد و دوم اینکه چرا به علت احتیاج در مورد دو مطلب است: یکی فصل هشتم

  
 :اما در مورد احتیاج ممکن به علت

 عالمه در مورد اینکه ممکن به علت احتیاج دارد، می فرماید: این از بدیهیات اولیه است.
ر موضوع، حممول و تند که تصو یی هسی گویند. اینها قضاايبدیهیات بر شش قسم اند، قسمی از آهنا بدیهیات اولیه است که به آهنا اولیات م

ی معقل متقاعد  صور آن سه،اب ت نسبت برای تصدیق قضیه کافی است. این قضااي برای تصدیق خود به چیزی خارج از خودشان احتیاج ندارد و
 به معنای متام میز داند که کلد و بجزء را بفهم شود که آن موضوع دارای آن حممول است. مانند: الکل اعظم من اجلزء. اگر کسی معنای کل و

حیح است. این صضیه ی فوق قد که است و جزء به معنای خبشی از میز است را بداند و نسبت بزرگرت بودن کل به جزء را بفهمد تصدیق می کن
  حادث.ادث فالعاملغري حو کل متبر خالف العامل حادث است که ابید صغری و کربایی برای آن چیده شود و گفته شود العامل متغري 

ست که شیء الت هم آنی نای عاز این رو احتیاج ممکن به علت از اولیات است. ممکن آنی است که نسبتش به وجود و عدم مساوی است. مع
 سان است اگر خبواهدکد و عدم یه وجو را از حالی به حال دیگر تبدیل می کند و در آن اتثريی در آن می گذارد. بنا بر این چیزی که نسبتش ب

ن افاضه شود ات خارج به آ ید ازموجود شود، این وجود منی تواند از ذات خودش به آن داده شود زیرا چنني چیزی در ذاتش نیست. وجود اب
 موجود شود و آن چیز مهان علت است.

  
  :اما اینکه چرا ممکن به علت احتیاج دارد

وجب احتیاج ممهني امر  ان استعلت خود امکان است. یعنی چون نسبت ممکن به وجود و عدم یکسفالسفه گفته اند که علت احتیاج ممکن به 
 آن به علت می ابشد.

 یاج نیست بلکه حدوثن، علت احتامکا اب این حال متکلمني به شبهه ای برخورد کردند که نتوانستند از آن جواب دهند در نتیجه قائل شدند که
ه وجود اصیل است ککم می کند  رتش حاین مانند مهان است که اصالة املاهیة اگر شبهه ای برایش پیش نیاید فطزمانی علت احتیاج می ابشد. )

 دمي.(ولی چون نتوانست آن شبهه را جواب دهد نتوانست به اصالت الوجود حکم کند. قبال این حبث را توضیح دا
 احتیاج دارد. که به علت  ی استبوده و بعد موجود شده است. چنني چیز متکلمني می گویند که چیزی به علت احتیاج دارد که در یک زمان ن

  
اینکه چرا به علت  علت است و کن به)فصل هشتم در مورد احتیاج مم الفصل الثامن يف حاجة املمكن إىل العلة، وما هي علة احتیاجه إلیها ؟

 احتیاج دارد.(
کن به علت از بدیهیات است و آن هم قسم اول از بدیهیات که ضرورايت انم دارند. یعنی )نیاز مم حاجة املمكن إىل العلة من الضرورايت األولیة،

اليت جمرد تصور موضوعها وحمموهلا   خودشان ضروری هستند و انسان اوال و ابلبداهه آهنا را درک می کند و بدون دلیل آن را متوجه می شود.(
ند که جمرد تصور موضوع و حممول و تصور رابطه بني آهنا آهنا کافی در تصدیق قضیه است. )بدیهیات اولیه مهان چیزهایی ا كاف يف التصدیق هبا،

ت بر خالف ضرورايت اثنویه مانند حمسوسات و متواترات مثال اینکه ما علم دارمي که مکه در جایی موجود است اب استدالل و صغری و کربی اثب
موارد صرف تصور مکه و تصور حممول که موجود است و تصور نسبت یقني به صحت  نشده است اب این حال به وجود آن علم دارمي. در این
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فإن من تصور املاهیة املمكنة  قضیه حاصل نشده است بلکه از راه تواتر حاصل شده است یعنی از بس این نکته را شنیدمي که به آن یقني کردمي.(
حد االستواء إىل أحد اجلانبني على أمر آخر خيرجها منه إلیه مل یلبث أن یصدق املتساویة النسبة إىل الوجود والعدم وتصور توقف خروجها من 

)برای اینکه اگر کسی ماهیت ممکن که به معنای تساوی نسبت به وجود و عدم است را تصور کند و مهچنني تصور کند که خروج این امکان  به.
ا وجود اي عدم از ذاتش منی تواند انشی شود، چنني فردی به صرف این دو از حد استواء به مست وجود اي عدم به امر دیگری بستگی دارد زیر 

  تصور، آن را تصدیق می کند.(
  

حدوث )یعنی  امکان است اي علت، )اما مسأله ی دوم که آاي علت نیاز ممکن به وهل علة حاجة املمكن إىل العلة هي اإلمكان، أو احلدوث؟
)حق مهان  كماءبه قالت احلو ول، احلق هو األ موجود شده است علت برای نیاز ممکن به علت ابشد.(مهني که یک شیء زمانی نبوده است و بعد 

 .قول اول است که امکان علت نیاز ممکن به علت می ابشد و فالسفه هم به مهني قائل شده اند(
  

 :دو دلیل بر آن اقامه شده است
ل است و می  ه شرط حممو برورت ضموجود، وجود برایش ضرورت دارد و این مهان  : ماهیت اگر موجود است به این معنا است که شیءدلیل اول

ر اب قید وجود در نظ ر ماهیت راین اگاگوییم: الطفل املوجود، موجود ابلضرورة. مهچنني وقتی که معدوم بود، عدم برایش ضرورت داشت. بنا بر 
ريمي می بینیم عدم در نظر بگ د عدمو واجب است. مهچنني اگر آن را اب قی بگريمي )نه ماهیت مبا هی هی( می بینیم وجود برایش ضرورت دارد

ت در این حال نه ت، ممکن اسماهی برایش واجب است و ضرورت دارد. اما وقتی ماهیت را بدون قید وجود و عدم در نظر بگريمي یعنی جایی که
 ان است.امکا که علت نیاز ممکن به علت مهان  وجود برایش ضرورت دارد و نه عدم. بنا بر این اگر چنني است ابید گفت

ود معنای آن عد موجود شبشد و اما حدوث منی تواند علت نیاز ابشد چون حدوث به معنای وجود بعد از عدم است یعنی چیزی اول معدوم اب
ره اب وجوب و حدوث مهوا ین روااین است که قبال چیزی برایش ضرورت داشت و اکنون چیزی دیگر )قبال عدم ضرورت داشت و اآلن وجود( از 

بگوییم علت نیاز  ی ماندک کهقی منضرورت مهراه است. وجوب هم مالک بی نیازی بود از این رو حدوث منی تواند علت نیاز ابشد. چاره ای اب
 ممکن به علت مهان امکان است نه حدوث.

  
ی آن نی اب فرض وجود براار وجود یعاعتب ل استدالل شده است که ماهیت اب)به قول او  واستدل علیه أبن املاهیة ابعتبار وجودها ضروریة الوجود،

 )اینن بشرط احملمول،ن الضروراتهااتو  )و هنگامی که موجود نیست عدم برایش ضرورت دارد( وابعتبار عدمها ضروریة العدم، ضروری الوجود است(
  م.(وع اخذ کنید موضی خواهیم بر موضوع محل کنیم در خو دو ضرورت مهان ضرورت به شرط حممول است یعنی مهان حممولی را که م

ضرورت بر  ز ترّتب یکست جب)اما حدوث منی تواند علت ابشد چون حدوث چیزی نی ولیس احلدوث إال ترتب إحدى الضرورتني على األخرى،
رة مناط الغىن عن م أن الضرو معلو و  ت عدم()یعنی اول ضرورت عدم برایش صادق بود و بعد ضرور  فإنه كون وجود الشئ بعد عدمه، ضرورت دیگر(

رب املاهیة فما مل تعت شد(اب)واضح است که ضرورت مالک بی نیازی از علت است و مالک برداشته شدن حاجت می  السبب وارتفاع احلاجة،
واء نسبت نی که به معنای استمهان امکا یمسنجن)از این رو مادامی که ماهیت را اب امکانش  إبمكاهنا مل یرتفع الوجوب، ومل حتصل احلاجة إىل العلة.

علت می ابشد نه  از ممکن بهلت نیعبه وجود و عدم است، وجوب برداشته منی شود و نیاز به علت پدیدار منی شود. از این رو امکان است که 
 حدوث(

   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 28جلسه 
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 بسم هللا الرمحن الرحیم

 ج به علت: امکان، علت احتیا موضوع
ج دارد ه چرا به علت احتیا رد در اینکلت دامرحوم عالمه می فرماید: بعد از اینکه متکلم و فیلسوف در این امر اتفاق دارند که ممکن احتیاج به ع

 اب هم اختالف دارند.
ائل است که لی متکلم قشد و ابحکیم قائل به این است که چون ممکن است احتیاج به علت دارد یعنی امکان علت احتیاج ممکن به علت می 

ده ابشد ما هم اب ا اراده کر اتی ر ذحدوث اشیاء علت احتیاج آهنا به علت است. مراد متکلم حدوث زمانی است نه حدوث ذاتی. زیرا اگر حدوث 
این رو احتیاج  د ازدث شدنعد حااو مهاهنگ هستیم. ولی متکلم قائل به حدوث زمانی است و می گوید: اشیاء چون در یک زمانی نبودند و ب

 به علت دارند.
ومی دن به سراغ استدالل دمي و اکنو ان کر عالمه فرمودند که حق مهان قول حکماء است و بر آن استدالل هایی ارائه کرده اند. استدالل اول را بی

 می رومي و آن اینکه:
م متوقف است جياد علت هود. ابدون علت اجياد منی ش که وجود معلول متوقف بر اجياد علت است یعنی معلول از حبث های گذشته روشن شد

ه بی این نیست که علت اب به معنا. اجيبر وجوب زیرا: الشیء ما مل جيب مل یوجد بنا بر این، شیء ابید به حد وجوب رسیده ابشد ات موجود شود
ن قرار ندارد و ود ذات ممکدر خ کند. این وجوب  معلول اولویت بدهد بنا بر این علت، اول به معلول وجوب می دهد و بعد آن را موجود می

 بلکه از انحیه ی علت انشی می شود.
ت دارد، به علت ( چون ضرور حمال اجياب متوقف بر این است که معلول نیازمند ابشد و اال اگر معلول نیازمند نباشد )مانند شیء واجب اي

 یاج متوقف بر امکان می ابشد.احتیاج ندارد. بنا بر این اجياب متوقف بر احتیاج است و احت
شد ات نیاز هم د امکان ابن ابینتیجه این است که احتیاج، متوقف بر امکان است و معنای توقف این است که آن، علت این است بنا بر ای

حال فرقی  هراست در  رط آنابشد. )چه بگوییم: امکان علت احتیاج است و چه اینکه بگوییم احتیاج معلول چیز دیگری است و امکان ش
 ندارد زیرا احتیاج مهواره در کنار امکان است.(

یرا اصل اینکه یاج اند. ز ی احتبنا بر این متکلم که حدوث را علت می داند هنایتا می تواند بگوید که: حدوث و امکان روی هم علت برا
 امکان،علت برای احتیاج است امری یقینی است و حدوث به تنهایی کاره ای نیست.

 ین دو اب هم علت احتیاج ابشند پنج احتمال وجود دارد:اگر ا
 : حدوث، علت ابشد و امکان، شرط آناول اینکه

نني ابید مانعی از قق شود مهچید حمیعنی برای اینکه یک شیء در خارج موجود شود عالوه بر اینکه فاعل شیء ابید موجود ابشد شرط آن هم اب
 أتثري فاعل نباشد.

تش برای ست. وجود آتضی اخبواهد بسوزاند، ابید خود آتش که فاعل و علت سوزاندن است موجود ابشد. آتش مق توضیح اینکه آتش اگر
ز هم احرتاق یء نرسد ابآن ش سوزاندن کافی نیست، شرط آن است که آن چیزی که قابل احرتاق است به آتش متصل ابشد و اال اگر آتش به

 انع هم نباید ابشد مثال چوب تر ابشد.صورت منی گريد. مهچنني عالوه بر این دو م
 در ما حنن فیه هم متکلم ابید بگوید: حدوث، علت و مقتضی است و امکان، شرط آن است

 ید ممکن ابشد.ابدارد بلکه نتیاج : حدوث علت برای احتیاج است و عدم االمکان مانع است یعنی اگر شیئی ممکن نباشد به علت احدوم اینکه
 زء است.جز دو ر کنار هم مؤثر اند و یعنی هر کدام یک جزء از علت فاعلی است. یعنی علت، مرکب ا: هر دو دسوم اینکه

 : عکس احتمال اول و آن اینکه امکان، علت و حدوث، شرط آن ابشد.چهارم اینکه
 : عکس احتمال دوم و آن اینکه امکان، علت احتیاج ابشد و عدم حدوث مانع ابشد.پنجم اینکه
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بر  اد است اجياد متوقفوقف بر اجيد، مت: هر یک از این پنج احتمال که اراده شود به دور می اجنامد زیرا گفتیم وجو می فرماید عالمه در جواب
  وجوب و وجوب بر اجياب و اجياب بر حاجت و حاجت بر امکان متوقف است.

شد ات بتوانند از حاجت اب ید قبلخبواهد مؤثر ابشد ابعلت، ابید جلوتر از معلول ابشد امکان هم از حاجت جلوتر است. ولی اگر حدوث هم 
یاید و در کنار د در اول بد ابیشرط و جزء العله برای حاجت ابشد. معنای حدوث یعنی وجوب بعد از علت. بنا بر این وجود که در آخر بو 

 ت.احتیاج اس شرط ود زیرا علت امکان قرار گريد. الزمه ی آن این است که وجود هم در اینجا ابشد و هم قبل از احتیاج ابش
رتبه. اگر واسطه مسد به چند چه ر  بنا بر این حدوث ابید به چهار رتبه بر خودش متقدم ابشد و تقدم رتبه بر خودش به یک مرتبه حمال است

قدم می مخودش  ه برمرتب های بیش از یکی ابشد به آن دور مضمر می گویند که فسادش از دور مصرح بیشرت است که در آن شیء به یک
 دم مانع.نه ع وابشد. بنا بر این حدوث هرگز منی تواند در حاجت نقش و أتثري داشته ابشد نه به حنو مقتضی و نه شرط 

م شیء بر زبور و تقدمدور  که اگر کسی بگوید که به جای حدوث، اجياب علت، علت برای احتیاج است ابز هم بعد عالمه اضافه می کند
ه علت احتیاج نها چیزی کتشد. اببنا بر این در توالی مزبور هر چیزی که بعد از حاجت است منی تواند در حاجت مؤثر  نفس الزم می آید.

 است امکان است و بس.
  

یت )ماه إن املاهیة ال توجد إال عن إجياد من العلة، )دلیل دوم بر اینکه امکان به تنهایی علت احتیاج است نه حدوث این است که( برهان آخر:
وإجياد العلة هلا متوقف على وجوب  موجود منی شود مگر از اینکه اجيادی از انحیه ی علت ابشد یعنی مگر اینکه علت آن را اجياد کند(

)این  املتوقف على إجياب العلة، )اجياد هم اب اولویت درست منی شود بلکه ابتدا ماهیت ابید واجب شود زیرا الشیء ما مل جيب مل یوجد(املاهیة
وجوب هم متوقف بر اجياب علت است یعنی علت ابید آن را واجب کند و اال ممکن، فی حد ذاته ممکن است و وجوبی در ذات آن نیست و اال 

أن إجياب العلة متوقف على حاجة  )مهه ی اینها از احباث گذشته واضح شده است اضافه بر اینکه( وقد تبني مما تقدم به علت احتیاج نداشت.(
)واجب کردن علت ماهیت را، متوقف بر این است که ماهیت نیاز داشته ابشد و اال اگر ماهیت بی نیاز ابشد دیگر به علت احتیاج  إلیها،املاهیة 
أبن وجبت  -إذ لو مل متكن  )و علت اینکه ماهیت به علت احتیاج دارد این است که ممکن است( وحاجة املاهیة إلیها متوقفة على إمكاهنا،ندارد(

)زیرا شیء اي ممکن است اي واجب و اي ممتنع و اگر شیء ممکن نباشد یعنی اي واجب ابشد اي حمال، از  استغنت عن العلة ابلضرورة، -متنعت أو ا
کن علت بی نیاز است زیرا اگر واجب ابشد خودش موجود است و اگر ممتنع ابشد هرگز علتی منی تواند آن را موجود کند بنا بر این فقط ابید مم

)بنا بر این برای احتیاج ماهیت، یک نوع توقفی بر امکان وجود دارد  فلحاجتها توقف ما على اإلمكان ابلضرورة، شد ات حمتاج به علت ابشد(اب
 ولو یعنی ابید ممکن ابشد ات حمتاج ابشد. یعنی هر نوع احتمالی که ارائه شود مانند مهان احتمال پنج گانه در هر حال متوقف بر امکان است.(

وهو وجودها  )اگر حاجت در عني حال که بر امکان ماهیت متوقف است بر حدوث ماهیت هم متوقف ابشد( -توقفت مع ذلك على حدوثها 
)حال چه حدوث علت و مقتضی ابشد و  سواء كان احلدوث علة واإلمكان شرطا )و حدوث مهان وجود ماهیت بعد از عدم است.(،-بعد العدم 

أو   )اي اینکه حدوث، علت ابشد و عدم االمکان مانع ابشد یعنی امکان ابید ابشد زیرا عدمش مانع است( عدمه مانعا أو امکان شرط آن ابشد(
)اي اینکه بگوییم: حدوث جزء علت است و جزء دیگر علت مهان امکان است یعنی علت و  كان احلدوث جزء علة واجلزء اآلخر هو اإلمكان

أو عدمه الواقع يف مرتبته  )اي اینکه حدوث شرط ابشد و علت، امکان ابشد( أو كان احلدوث شرطا مقتضی مرکب از حدوث و امکان ابشد(
)اي عدم احلدوث که در مرتبه ی حدوث است مانع ابشد یعنی شیء اآلن حادث است و چون عدم احلدوث نیست پس مانع برطرف شده  مانعا،

)به هر حال هر یک از این پنج نوع اگر اراده شود الزم می آید که شیء بر خودش به  فعلى أي حال یلزم تقدم الشئ على نفسه مبراتب، است.(
چند مرتبه مقدم ابشد زیرا حدوث مهان وجود بعد از عدم است و این وجود که حدوث است )و نه امکان( ابید علت برای احتیاج ابشد بنا بر 

)مهچنني اگر  وكذا لو كان وجوهبا أو إجياب العلة هلا هو علة احلاجة بوجه. لوتر(این حدوث هم ابید در کنار امکان ابشد و هم در چهار مرتبه ج
وجوب ماهیت و اي اجياب علت ماهیت را اگر علت احتیاج ابشد ابز هم مهان دور پیش می آید زیرا اینها مهه بعد از حاجت هستند و اگر 

)بنا بر این فقط امکان  فلم یبق إال أن یكون اإلمكان وحده علة للحاجة، .(خبواهند قبل از حاجت بروند دور و تقدم شیء بر نفس الزم می آید
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)زیرا در این سلسله ی متصله   إذ لیس يف هذه السلسلة املتصلة املرتتبة عقال قبل احلاجة إال املاهیة وإمكاهنا. به تنهایی علت برای احتیاج می ابشد(
م می ابیست در جای خودشان ابشند، قبل از حاجت چیزی جز ماهیت و امکان ماهیت داشتند و هر کدا  که از نظر عقلی به یکدیگر ترّتب

 وجود ندارد.(
  

ث هیچ نقشی ت. اگر حدو اج اس: اب این استدالل جواب متکلم داده می شود آن اینکه متکلم می گوید: حدوث، علت احتیعالمه می فرماید
زی در خارج کرد که چی  تصور باشد احتیاج به علت دارد. نتیجه اینکه می شودنداشته ابشد الزمه اش این است که شیء حتی اگر حادث ن
 موجود ابشد و حادث نباشد مثال از نظر زمانی قدمي ابشد.

 ست.وده ااگر چنني ابشد دیگر نباید احتیاج به علت داشته ابشد زیرا قدمي زمانی به این معنا است که از اول ب
 ه علت داشته ابشد و احتیاج بشد اتابی احتیاج ابشد یعنی شیء ابید حادث ابشد یعنی زمانی نباشد و بعد بنا بر این فقط حدوث ابید علت برا

 اال اگر از اول ابشد دیگر احتیاج به علت ندارد.
کن ر ممه واجب. اگنست و اجواب این است که آنی که مهیشه بوده است وجود مال خودش بوده است اي نه؟ زیرا فرض این است که ممکن 

ان ابتدا مهت یعنی از ده اساست معنایش این است که وجود مال خودش نیست و حتی اگر وجود دائمی هم داشته است وجودش مال خودش نبو 
 به علت احتیاج داشته است. دوام وجود دلیل بر بی نیازی از علت نیست.

شد یعنی مانند لت داشته ابه اب عکه مستقل ابشد و بعد رابطدر حبث علت و معلول خواهد آمد که معلول چیزی نیست   دلیل دیگر این است که
دارند و یکی لباس  هم ارتباط قط ابفاین نیست که می گوییم دست من اب انگشرت رابطه دارد که دست و انگشرت هر کدام وجود مستقلی دارند و 

بعد اب  وستقل ابشد که م  ت و معلول چیزی نیستدیگری می شود و توسط دیگری پوشیده می شود. رابطه ی علت اب معلول این گونه نیس
یست. یعنی مهه ی ء مستقلی نلت شیعلت رابطه داشته ابشد بلکه معنای رابطه در اینجا این است که علت، آن را اجياد کند و معلول بدون ع

ام وجودش به ط است به متش ربستی اهستی معلول مهان ربط است و اگر این ارتباط قطع شود معلول معدوم می شود. حال که معلول مهه ی ه
 علت وابسته است چه قدمي ابشد اي نه.

  
نچه را که بعضی از  آفع می شود ان د)به این بی وبذلك یندفع ما احتج به بعض القائلني أبن علة احلاجة إىل العلة هو احلدوث دون اإلمكان،

دوث جاز أن لة دون احلو العهأنه لو كان اإلمكان  من کرده اند(  کسانی که قائلند علت حاجت به علت، حدوث است و نه امکان استدالل
 مانی است ابید وجودز ی که قدمي ه شیئک)استدالل آهنا این است که اگر امکان، علت نیاز ابشد و نه حدوث ابید بگوییم   یوجد القدمي الزماين،

از اول بوده  یزی است کهچدمي )ق  أول لوجوده وال آخر له،وهو الذي ال داشته ابشد یعنی قدمي که حادث نیست هم می شود موجود ابشد.(
وان گفت که چیزی  تد ابشد می موجو  است و زمانی برایش نیست که معدوم بوده ابشد. حال اگر بتوان گفت که قدمي که اول ندارد هم می تواند

استدالل اضافه می   ا هم به آنر ا آخر مکه اول ندارد ولی که آخر هم ندارد هم ابید بتواند موجود ابشد. البته قدمي فقط به معنای چیزی است  
اشته ه به علت احتیاج نداین است ک عنایش)این در حالی است که اگر قرار بود از اول ابشد م ومعلوم أن فرض دوام وجوده یغنیه عن العلة، کند.(

ا از عدم ابشد ات آن ر   اشتهی احتیاج ده علتببه عدم نبوده است ات  )زیرا چنني چیزی مسبوق إذ ال سبیل للعدم إلیه حىت حيتاج إىل ارتفاعه. است.(
ته به علت احتیاج داش دم ابشد اتبه ع به وجود بکشاند و قدمي مهواره بوده است. نتیجه اینکه شیء نباید قدمي ابشد یعنی ابید حادث و مسبوق

 ابشد.(
  

)فرض این است که ذات شیء که امکان است منشأ حاجت  املنشأ حلاجته،أن املفروض أن ذاته هي  )جواب این است که( وجه االندفاع:
)و این ذات مهواره اب شیء بوده است زیرا امکان مهواره الزم اب ماهیت است حتی اگر قدمي ابشد و ات ابد  والذات حمفوظة مع الوجود الدائم،است(

بنا بر این اگر شیء مهواره موجود ابشد مهواره ممکن است و مهواره به علت ) فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة يف ذاته، هم موجود ابشد.(



115 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

)هرچند مهان طور که قبال هم   وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة بشرط احملمول مستغنیا عن العلة، مبعىن ارتفاع حاجته هبا. احتیاج دارد.(
وجود برایش ضرورت داشته ابشد زیرا این ضرورت منافات ندارد اب اینکه وجود  گفتیم شیء به شرط وجود یعنی از ابب ضرورت به شرط حممول،

برای شیء فی حد ذاته واجب نباشد. به عبارت دیگر، وجوب برای وجود ضرورت ندارد ولی وقتی موجود شده است و به شرط وجود، وجود 
نباید گفته شود که حال که وجود برایش واجب است از علت برایش واجب است و ضرورت دارد و این دو اب هم منافات ندارند. از این رو 

 مستغنی است و اینکه چون علت آمده و به آن وجود داده و آن را واجب کرده است، شیء از علت مستغنی شده ابشد.(
  

دا ذکر می کنیم که )مهچنني بع تعلق الذات بعلته غري مستقل دوهنا،وجود رابط م -داث أو قدميا سواء كان حا -وأیضا سیجئ أن وجود املعلول 
ستقلی ینکه چیز منه ا وجود معلول چه حادث ابشد و چه قدمي وجودی است که ربط و وابستگی است و این وابستگی در کل ذاتش هست

این  شود. بنا بر دوم میی شود و معفته مابشد که ربط هم در آن وجود داشته ابشد. بنا بر این اگر ربط به علت را از آن بگريمي هستی اش هم گر 
جة إىل العلة فاحلا شد.(ته ابحقیقت هستی معلول و ذات آن به علت وابست است و بدون علت هرگز منی تواند مستقل ابشد و اي وجود داش

  )بنا بر این حاجت آن به علت مربوط به ذات و اصل هستی آن است.( ذاتیة مالزمة له.
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 29جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : احتیاج ممکن به علت در حدوث و بقاءموضوع
فیلسوف می گوید  انگونه کهمهارند ددر حبث قبل، صحبت در این بود که چرا ممکن احتیاج به علت دارد؟ آاي چون ممکن هستند به علت احتیاج 

 ه آن قائلند؟اي به علت اینکه حادث هستند به علت احتیاج دارند کما اینکه متکلمني ب
 د اي نه؟حتیاج دارناعلت  سخن در این فصل در این است که بعد از آنکه اشیاء در حدوث، احتیاج به علت دارند آاي در بقاء هم به

د ونقاء به علت که خداد ولی در بج دار منشأ این حبث ابز کالمی است که متکلمني زده اند و آن اینکه عامَل در حدوث و پیدایش، به علت احتیا 
 منی شود. مه ای وارد لطاست احتیاج ندارد و تصریح می کنند که اگر نعوذ ابهلل می شد تصور کرد که خداوند معدوم ابشد به عاملَ 

و  ه علت احتیاج دارنددر حدوث ب اء همعالمه در این فرع این قول بی اساس را مطرح می کند و آن را حتلیل و رد می کند و می فرماید: که اشی
 بقاء. ممکن در پیدایش و در بقاء چه کم ابشد و چه زايد، به علت احتیاج دارد. هم در

ا حدوث می ی که علت ر کسان  واین مسأله متفرع بر مسأله ی قبل نیست و کسانی که قائلند دلیل احتیاج به علت امکان است و نه حدوث 
 فقط در پیدایش است نه در بقاء.دانند و نه امکان هر دو می توانند در اینجا بگویند که این احتیاج 

علت بی نیاز  ه است و ازام شدبله کسانی که قائلند که علت احتیاج، حدوث است می توانند بگویند شیء که حادث شده است دیگر کارش مت
ه ز بني می رود. البتن الت در آبه ع می شود و چون حادث است و این حدوث دوابره برای آن اتفاق منی افتد بنا بر این مهواره هست و احتیاج

 هر متکلمی این حرف را نزده است.
  

 دو دلیل بر احتیاج ماهیت در بقاء به علت می توان اقامه کرد: عالمه می فرماید
ی در حال بقاء تاین ماهیت ح شود. : اشیاء چون ممکن هستند به علت احتیاج دارند. امکان الزم ماهیت است و هرگز از آن جدا منیدلیل اول

 م اب شیء هست. امکان، علت احتیاج است بنا بر این شیء در بقاء هم به علت احتیاج دارد.ه
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ز مستقلی دون علت چیبعلول م: این دلیل اب قول به اصالت الوجود سازگار است و آن اینکه وجود معلول، وجودی است ربطی و دلیل دوم
ن وجود که لت است. ایعته به حق این است که ذات و کل هستی معلول وابسنیست که ارتباط اب علت برای آن صفتی مازاد بر ذاتش ابشد. 

بدیل می شود. ش به عدم تستی اهوابسته ی صرف است هم در پیدایش و هم در بقاء به علت احتیاج دارد و ات ارتباطش اب علت قطع شود کل 
الف فرض ست و این خاوجود یگر معلول نیست و واجب الاگر قرار بود موجود ابشد و به علت احتیاج نداشته ابشد عالمت آن است که د

 است زیرا گفتیم که معلول هستی اش را از غري گرفته است و واجب نیست.
  

انه هنا مثال هایی عامیید: دلیل آفرما دلیل کسانی که می گویند اشیاء در حدوث به علت احتیاج دارند نه بقاء را ذکر می کند و می بعد عالمه
 ت.قی اسفته اند که یک بناء یک ساختمان را می سازد و بعد از بني می رود و حال آنکه ساختمان اباست. مثال گ

د ساختمان آنی  ند. در مور می ک جواب این است که آهنا علت واقعی را نشناخته اند مراد، علت مفیض و هستی خبش است یعنی شیء را موجود
ت. معلول اوس ست اووقتی بناء موجود است دستش هم حرکت می کند و حرکت د که بناء به آن هستی می دهد حرکت دستش است یعنی

ريند معلول گم قرار می  هروی  حرکت دست سبب می شود برای اینکه مصاحل ساختمان که پراکنده بودند روی هم قرار بگريد. اینکه سنگ ها
یمان داده سصیت را به ین خاارار داده است یعنی خداوند دست بناء نیست زیرا این خاصیتی است که خداوند در سنگ و مصاحل ساختمان ق

سنگ معلول خود  ند که حرکتکر می  است که حمکم شود و اي اینکه سنگ بر اثر جاذبه روی سنگ قرار گريد و نلغزد و مانند آن. حتی بعدا ذک
 ن است یعنیآت معد و دست بناء علسنگ است نه معلول دست بناء. در حبث حرکت می گوییم که سنگ در حالت خاصی حرکت می کند 

ه ات آخر ابقی این است ک ت سنگزمینه ساز آن می ابشد. اگر دست بنا زمینه را آماده نکند، سنگ سر جای خودش ابقی می ماند. بعد خاصی
 شود. مباند هرچند عوارضی مانند ابران، سرما و گرما و مانند آن موجب می شود که بقاء آن به خماطره مواجه

به ني مادر علت بچه نیستند بلکه فقط معد می ابشند و ظرفی هستند که می توانند انسان را از نطفه به انسان برساند. مادر هرگز منی تواند مهچن
َعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا مُثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا الْ ﴿فرزند هستی دهد خداوند است که چنني می کند. این مهان است که خداوند می فرماید: 

 [1]﴾اْلُمْضَغَة عِّظاماً َفَكَسْواَن اْلعِّظاَم حلَْماً مُثَّ أَْنَشْأانُه َخْلقاً آَخر
  [2]﴾أَ أَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِّعونَ ﴿وند است که آن را به گیاه تبدیل می کند: مهچنني زارع فقط دانه را به حمل مناسب می برد ولی این خدا

  
وذلك ه علت احتیاج دارد(ث و بقاء بر حدو تم این است که ممکن د)فصل هف الفصل التاسع املمكن حمتاج إىل علته بقاء كما أنه حمتاج إلیها حدواث

ست و این امکان اب ان امکان ان، مه)علت حاجت ممک علة حاجته إىل العلة إمكانه الالزم ملاهیته، )و این به دو دلیل است اول اینکه( ألن
ن علت نیاز که )ای حلدوث،ا حال كما أهنا حمفوظة معه يفوهي حمفوظة معه يف حال البقاء،   ماهیت ممکن مالزم است و هرگز جدا منی شود.(

قاء، مستفیض يف ة حدواث وبالعل فهو حمتاج إىل امکان است هم در حال بقاء اب ممکن مهراه است کما اینکه در حال حدوث هم اب آن بود.(
ل کسب فیض می کند ر هر دو حادا که د به این معن)بنا بر این ممکن هم در حال حدوث و هم در حال بقاء به علت احتیاج دار  احلالني مجیعا.

 یعنی یکی به آن افاضه می کند و آن، آن را قبول می کند.(
  

)وجود معلول کما اینکه قبال هم گفتیم و بعد  -كما تكررت اإلشارة إلیه وسیجئ بیانه   -إن وجود املعلول  )برهان دوم این است که( برهان آخر:
)وجودی است رابط یعنی ذاتش  وجود رابط متعلق الذات ابلعلة متقوم هبا غري مستقل دوهنا، لول به آن می پردازمي(هم مفصال در حبث علت و مع

و متام هستی اش به علت وابسته است یعنی قوام آن به علت است و از خودش چیزی ندارد و در مقابل علت، استقاللی ندارد و چیز مستقلی به 
)بنا بر این حال  فحاله يف احلاجة إىل العلة حدواث وبقاء واحد، ست و معلول فقط جلوه و شعاعی از آن است.(حساب منی آید یعنی فقط الف ا

معلول در احتیاج به علت در حدوث و بقاء یکی است و مهان طور که در حال حدوث به علت احتیاج دارد در بقاء هم به مهان اندازه به علت 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/029/#_ftn1
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/029/#_ftn2
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حاجت به علت مالزم اب آن است زیرا حقیقت معلول، ربط حمض است و این ربط یعنی مهیشه وابسته است به  )و واحلاجة مالزمة. احتیاج دارد.(
  چیزی و این حالت در بقاء هم وجود دارد.(

  
 ت احتیاجبقاء به عل ول است، دره معلک)کسانی که قائلند که ممکن   وقد استدلوا على استغناء املمكن عن العلة يف حال البقاء أبمثلة عامیة،

جوده إىل و ن البناء حيتاج يف حیث إ نّا(بان و )مانند مثال ساختم كمثال البناء والبّناء، ندارند به یک سری مثال های عامیانه استدالل کرده اند.(
اختمان از ن را ساخت دیگر سآ یت)ات اینکه وق حىت إذا بناه استغىن عنه يف بقائه. )زیرا ساختمان در وجود و حدوثش به بنّا احتیاج دارد( البّناء،

  بّنا بی نیاز می شود در بقاء دیگر به آن احتیاج ندارد.(
بل  ه فقط معد است.(ن نیست بلکاختما)این استدالل رد می شود به این که بنّا علت موجده برای س و رد: أبن البناء لیس علة موجدة للبناء،

اختمان اجتماعی ني اجزاء سبت که )بلکه حرکات دست بّنا علت معده برای این اس اء،حركات یده علل معدة حلدوث االجتماع بني أجزاء البن
اد ن علت معده برای اجيد اوست و آول خو اجياد شود و اال بنّا حتی منی تواند یک مولکول از ساختمان را اجياد نکند. فقط حرکات دست بنّا معل

ه نودشان است خ مال سایر اجزاء ساختمان حرکت کنند و حرکت آن مصاحلساختمان می ابشد. دست بناء موجب می شود که سنگ ها و 
عتد یسة علة لبقائه مدة مث الیبو  (ی شود)اجتماع اجزاء علت برای پیدایش لک بناء م واجتماع األجزاء علة حلدوث شكل البناء، معلول دست بناء(

ه مهان هیئت ابقی ات مدتی ب وند وموجب می شود که روی هم استوار ش )بعد خشک بودن جنس آهنا )یعنی اینکه مانند آب سیالن ندارند( هبا.
ر عامل ماده علت د آمد که دخواه مبانند. این خشکی و سایر خصوصیات را خداوند به آن داده است بنا بر این علت مفیض خداوند است. بعدا

 حقیقی نسبت به دو چیز وجود ندارد و مهه معد می ابشند.(
  

گر ا فیت نسبت است یعنی ه معنای کیاده بم: ما وجوب، امتناع و ممکن را حبث کرده امي. مهه ی اینها ماده اند و امته می فرمایدبعد عالمه در خ
. اي به کیفیت خارج نیست ه حالچیزی را موضوع قرار دهیم و چیز دیگری را حممول، نسبتی که بني این دو حاصل می شود از یکی از این س

 امکانی اي امتناعی. ضرورت متصف است اي
مول، وجود ابشد است که حم جایی مهچنني گفتیم که این حالت راجع به هر حممولی و هم موضوعی که ابشد می آید ولی در فلسفه فقط حبث در
مند که اگر می ان اده ی قضیهبت، مو موضوعش مفاهیم و ماهیات ابشند. مانند هللا موجود و کیفیت این رابطه ضرورت است. به این کیفیت نس

لفوظه است و مین جهت اي رو ا این کیفیت نسبت در ضمن یک لفظ بیان شود اي به صورتی در ذهن تصور کنند به آن جهت می گویند. از این
 اي معقوله.

صور کند اي ا تست چه آن ر اننده پیش از این، این نسبت یک کیفیتی دارد که چه کسی ابشد که آن را تصور کند اي نباشد و کسی که تصور ک
ر این،ماده مهان  بویند. بنا گه می  نکند این حممول نسبت به آن موضوع نسبتی دارد و آن نسبت هم در نفس االمر کیفیتی دارد که به آن ماد

  کیفیت نسبت در نفس االمر می ابشد.
 حال سخن در این است که آاي این مواد در خارج موجود اند اي نه ؟

ی ایش ضرورت دارد یعنه نیستی بر کچیزی   امکان در خارج موجود اند ولی امتناع نه. امتناع به معنای نیستی است یعنیعالمه می فرماید: وجود و 
  نیست.

ه ای المکان، اینها قضیابسان موجود االن اما دلیل اینکه وجود و امکان در خارج است این است که وقتی می گوییم: هللا تعالی موجود ابلوجوب اي
ه اب خارج که این است  ضیه بقت دارند یعنی به کیفیت نسبت در آهنا اشاره شده است. این قضیه ی موجهه، صادق است. صدق هستند که جه

بت آن هم نا بر این کیفیت نساقع ابشد بو ق اب مطابق ابشد بنا بر این این قضااي، خارج دارند که اب آن مطابق اند. قضیه ابید کامال و بتمامه مطاب
ز وجوب اي اکه عبارت   نسبت ج موجود ابشد بنا بر این هم حممول ابید در خارج ابشد و هم موضوع و هم نسبت و هم کیفیتابید در خار 

 امکان است.
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جود است جوبش که مو و رد و که آاي امکان و وجوب که در خارج است، وجود مستقلی دارند یعنی خداوند یک وجود دا حبث دیگر این است
 لی دارد؟ مهچنني امکان در کنار ما وجود مستقلی دارد؟در کنار او وجود مستق

ود و مهان وجود نتزاع می شاجب امی فرماید: وجود اینها در خارج مستقل نیست بلکه به منشأ انتزاعش وابسته است یعنی وجوب، از وجود و 
 ی شود.متصف ن به امکان مواجب به وجوب متصف می شود و مهچنني امکان از وجود ممکن انتزاع می شود و مهان وجود ممک

  به تعبري دیگر، امکان و وجوب معقول اثنی فلسفی اند.
م ان و شجر. اگر مفهو د رنگ، انسمانن توضیح اینکه معقوالت گاه اولی هستند که به ماهیاتی است که در خارج اند و ما آهنا را تصور می کنیم

انند جایی که عقل می کند. م ا درکر عقل نريویی است که در انسان است و کلیات  اینها را به شکل کلی تصور کنیم به آهنا معقول می گوییم.
ی  لی که جامع بني مهها مفهومی کز آهنمفهوم انسان را درک می کند. به این گونه که وقتی عقل در خارج زید، عمرو، بکر و غريه را می بیند ا

 آهنا است را درک می کند که به آن معقولی اولی می گویند.
ودن مانند کلی ب ی می شوند.ه چیز معقوالت اثنیه گاه منطقی است که چیزهایی اند که نه خارج به آهنا متصف می شود و نه در خارج عارض ب

 ی کثريین. کلی بودنرض صدقه علفتنع ميدر انسان کلی است. که اول ابید انسان را تصور کرد و بعد مفهوم کلی بودن آن را. کلی بودن یعنی ال 
  واند بر کثريین صدقست که می تفهوم اممانند انسان است و هر دو قابل انطباق بر کثريین اند. ولی کلی بودن عارض به مفهوم می شود زیرا هم 

ان وجودی در خارج مفهوم انس ارج وکند و اال در خارج چیزی به انم کلی وجود ندارد. بنا بر این عروض کلی بودن فقط در ذهن است نه در خ
نند آن ودن، جنس بودن و ماانند کلی بمینها ن ندارد. اینها معقوالن اثنیه ی منطقی اند یعنی اول ابید چیزی مانند انسان تعقل شود و بعد ااز ذه

 تعقل شوند. عروض و اتصاف آهنا در ذهن است.
رج چنني چیزی ولی در خا رسد آهنا می یک سری معقوالت و مفاهیم کلی هم دارمي که عروض آهنا در ذهن است یعنی ذهن در مقام حتلیل به

ها در . عروض ایننیست نیست مثال ذهن شیء را از وجوب و امکان تفکیک می کند ولی در خارج وجوب و امکان چیزی جدای از موجود
الت اثنی و والت، معقز معقذهن است ولی اتصاف، در خارج است زیرا ذهن از وجودی که در خارج است آن را متوجه شد. به این دسته ا

 فلسفی می گویند.
قل است. یعنی ر خارج مستهنا دبنا بر این وجوب و امکان در خارج است ولی وجود مستقلی ندارد. اب این حال بعضی گفته اند که وجود آ

 وجوب در مورد خداوند وجود جداگانه ای دارد و هنگام امکان در مورد انسان.
  آن است که متعرض آن شومي. مرحوم عالمه می فرماید: این حرف موهوم تر

آن  تی بني آهنا ابشد وود بعد نسبشمحل  بعد اضافه می کند که اینها را که بنا بر این است که موضوع، ماهیات و مفاهیم ابشد که وجود بر آهنا
اه وصف برای سبت اند، گنیفیت نسبت کیفیتی داشته ابشد و آن کیفیت اي وجوب ابشد و اي امکان. لکن، وجوب و امکان عالوه بر اینکه ک
حال اگر  ست. در ایناجب او خود وجود واقع می شوند مثال می گوییم: وجود واجب و وجود ممکن. یعنی وجودی که این صفت را دارد که 

یکسان و عدم  ود اب وجوددِّ وجوجوب و امکان، صفت برای وجود ابشد، امکان دیگر به معنای استواء نسبت به وجود و عدم نیست زیرا وجو 
دم یکسان ه وجود و عبت آن نیست زیرا اگر چنني بود الزمه اش سلب ذات از نفس شود. بنا بر این وجود، موجود است ابلضرورة و نسب
ت یعنی فقري سوجود ممکن ا وییم:گنیست. از این رو امکان به معنای استواء نسبت نیست بلکه به معنای فقر وجود است بنا بر این اگر می  

واجب  وجودی ابیدم هر علت احتیاج دارد. و وقتی می گوییم: وجود واجب است. آن هم به معنای ضرورت وجوب نیست و اال است و به
صف وجود دلیل که و  مهني ابشد. بنا بر این واجب در اینجا به معنای شدت وجود است در مقابل امکان به معنای ضعف وجود است. به

 ی وجود می ابشند و خارج از ذات آن وجود که در خارج است نیستند.هستند در خارج موجودند چون وصف برا
  

)از حبث های سابق مشخص شد که وجوب و  خامتة: قد تبني من األحباث السابقة أن الوجوب واإلمكان واالمتناع كیفیات ثالث لنسب القضااي،
موضوع و حممول در قضااي کیفیتی دارد و آن کیفیت یکی از این امکان و امتناع، سه کیفیت برای نسبت های قضااي می ابشند. زیرا نسبت بني 
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ملطابقة القضااي املوجهة هبما للخارج  )و اینکه وجوب و امکان دو امر وجودی هستند( وأن الوجوب واإلمكان أمران وجوداين، سه مورد می ابشد.(
است اب خارج مطابق است و این مطابقت اتم است یعنی هم خودشان و )زیرا قضاايیی که موجه به وجوب و امکان  مطابقة اتمة مبا هلا من اجلهة،

و هم هم جهتشان اب خارج مطابق است بنا بر این در خارج ابید چیزی ابشد که آهنا اب آن مطابق ابشند از این رو در خارج هم انسان ابید ابشد 
)بنا بر این وجوب و امکان در خارج   بوجود منحاز مستقل،فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما ال وجود و هم نسبت و هم کیفیت نسبت.(

موجودند ولی نه به وجودی مستقل بلکه به وجود موضوعشان یعنی وقتی می گوییم: انسان ممکن است، وجود امکان به وجود خود انسان موجود 
من الوحدة والكثرة، والقدم واحلدوث، والقوة والفعل،  فی اند()بنا بر این وجود و امکان مانند سایر معانی فلس-فهما كسائر املعاين الفلسفیة است.(
)مانند وحدت و کثرت که اگر می گوییم فالن چیز واحد است اي کثري، وحدت و کثرت  اليت أوصاف وجودیة موجودة للموجود املطلق، -وغريها 

گوییم: هسته ابلقوه درخت است و درخت وجود ابلفعل چیزی جدای از آن شیء نیست. هکذا در مورد قدمي و حادث بودن و قوه و فعل که می  
هسته است و هکذا مانند علت و معلول که مهه اوصافی وجودیه اند که در ضمن موجود مطلق موجود می ابشند. یعنی هستی مطلق اینها را 

ج است ولی عروض آهنا در ذهن است اینها )یعنی که اتصاف به این اوصاف در خار  مبعىن كون االتصاف هبا يف اخلارج وعرضها يف الذهن، دارد(
)املعقوالت الثانیة(  وهي املسماة ب در خارج چیز مستقلی نیستند که در عارض چیزی شوند بلکه ذهن در مقام حتلیل به آهنا دست می ايبد.(

 )در فلسفه به آهنا معقول اثنوی می گویند.( ابصطالح الفلسفة.
رج وجود مکان در خااوب و )بعضی قائل شدند که وج موجودین يف اخلارج بوجود منحاز مستقل. وذهب بعضهم إىل كون الوجوب واإلمكان

ان است.  ربوط به وجوب و امکچه گفتیم مل هر )ات به حا هذا يف الوجوب واإلمكان، )اصال به این قول نباید اعتنا کرد( وال یعبأ به. مستقلی دارند(
دون شک امری است بما امتناع )ا ب.وأما االمتناع فهو أمر عدمي بال ری روض آهنا در ذهن است(که گفتیم اتصاف آهنا در خارج هستند ولی ع

یات ین است که عقل، ماه نظر به اه ابمه)اینها  هذا كله ابلنظر إىل اعتبار العقل املاهیات واملفاهیم موضوعات لألحكام، عدمی و موجود نیست(
حکام قرار می اوضوع برای م( را د محل می کند( و مفاهیم )در جایی که وجوب را محل می کنیم)در جایی که امکان را بر اشیاء ماهیت دار 

لوجود فالوجوب كون ا شد(ابرای احکام ضوع ب)و اما به نظر به اینکه وجود، مو  وأما ابلنظر إىل كون الوجود هو املوضوع هلا حقیقة ألصالته، دهد(
ه الحی خودش نیست بلکمعنای اصط وب به)در این حال، وج ته على اإلطالق، كما تقدمت اإلشارة إلیهيف هنایة الشدة قائما بنفسه مستقال يف ذا

شد هیچ ابجود داشته و علت  عبارت است از اینکه وجود، در هنایت شدت می ابشد به گونه اینکه می تواند مستقل در ذات خودش و بدون
ه این معنا است که این حال ب م دره)امکان  ه متقوم الذات بسواه، كوجود املاهیات،واإلمكان كونه متعلق النفس بغري  علتی برای آن نیست.(

واإلمكان وصفان  فالوجوب .( استوجود، حقیقت و ذاتش وابسته به غري است. مانند وجودی که ماهیات دارند که اصل وجودشان وابسته به غري
ی وجود اند، که صفت براند بلکه وجوب و امکان صفت ماهیت و مفهوم نیست  )در این حال قائمان ابلوجود غري خارجني من ذات موضوعهما.

ری ابشد بلکه ، چیزی دیگوجود ووجوب و امکان، دو وصفی هستند که قائم به وجود می شوند یعنی این گونه نیست که آهنا یک چیزی هستند 
ی شود نه مود انتزاع ود وجخی شود و این شدت و ضعف از یعنی خارج از موضوع خود نیستند یعنی وجوب و امکان از خود وجود انتزاع م

 اینکه چیز مستقلی ابشند که بر آهنا عارض شوند.(
  
  
  
 .14آیه  14، آیه32مومنون/سوره [1]
 .64آیه  64، آیه56واقعه/سوره [2]
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 30جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 اشکال به عبارت عالمه و بیان مباحث ماهیت :موضوع
و امکان است  هتشان وجوبکه ج  عالمه در خامته فرمود که وجوب و امکان دو امر وجودی هستند و دلیل بر این مطلب این است که قضاايیی

 .رج معنا داشته ابشدطبیق اب خاتق و داگر صادق ابشند ابید اب خارج مطابق ابشند از این رو ابید جهت در آجنا وجود خارجی داشته ابشد ات ص
 از این بیان چند سؤال اجياد می شود:

قتی مفهومی را و کن. یعنی اي مم وسؤال اول این است که ما هر مفهومی که اب وجود سنجیده می شود اي وجود برای آن واجب است و اي حمال 
 ارا است که اي وجوبیفیتی را دسبت، کموجود و اي االنسان موجود، این ندر موضوع قرار دهیم و وجودی را بر آن محل کنیم مانند هللا تعالی 

ده بودند که نسبت، ابط قائل شجود ر و است و اي امکان. بنا بر این قضیه ی ما هلیه ی بسیطه است نه مرکبه. عالمه در هلیه ی بسیطه در حبث 
اید در ستند هم نبسبت هنندارد، وجوب و امکان که کیفیت  وجود خارجی ندارد و فقط در ذهن موجود است. حال که نسبت وجود خارجی

 خارج ابشند.
وضوع است در ممفهوم که  وهیات به بیان دیگر، عقل ماهیات و مفاهیم را موضوع قرار می دهد و امکان و وجوب را بر آن محل می کند. ما

ند اری نیست زیرا خداو د خداوند جر مور ملاهوی هم شومي این امر دخارج موجود نیست مگر اینکه قائل به اصالة املاهوی شومي. حتی اگر اصالة ا
 د.ج ابشماهیت ندارد. حال که موضوع در خارج نیست چگونه امکان و وجوب که صفت آن است چگونه می تواند در خار 

 کیفیت آن را ود ندارد اتوج تیدر خارج یک چیز بیشرت نیست و وجودی نیست که وجوب و اي امکان داشته ابشد. بنا بر این در خارج، نسب
 مورد حبث قرار دهیم.

ن را حممول قرار جوب و امکاني و کار برمي. ولی گاه مه   در صورتی است که وجوب و امکان را در به صورت جهت و کیفیت نسبت به اینها مهه
عالی تینکه بگوییم: هللا  به جای ااي  ود.ممکن الوجمی دهیم به این گونه که به جای اینکه بگوییم: االنسان موجود ابالمکان می گوییم: االنسان 

 موجود ابلوجوب، می گوییم: هللا تعالی واجب الوجود.
این دو در  مگر موضوع ست کهادر این مورد عالمه فرموده است که در این صورت، وجوب و امکان به وجود موضوعشان موجودند. سؤال این 

ن امکان در سایه ی آ جوب وجود وبه و  وجود ابشند زیرا ماهیت و مفهوم هللا در خارج نیست ات نوبتخارج هست ات اینکه اینها به وجود آهنا م
 در خارج موجود ابشد.

این حال وجوب  ضوع است دران مو فقط در صورتی که وجود، موضوع ابشد این حرفها صحیح در میاید یعنی اگر بگوییم: وجود انس بنا بر این
د ارجی، موجو جود خمکان به معنای ضعف می ابشد. در این حال شدت و ضعف در خارج به وجود خود و به معنای شدت می ابشد و ا

  است.
خود  ی شود بلکهمضافه اشدت و ضعف جزئی از خود وجود است یعنی این دو از وجود شیء منفک نیست و مانند رنگی نیست که به شیء 

فهما اوصاف  مه فرمود:نکه عالوجود ابشند کالم عالمه بتمامه صحیح است کما ایوجود خارجی است. بنا بر این وجوب و امکان، اگر صفت 
اگر  . واضح است کهفاهیمهیات و املاملا و هذا کله ابلنظر الی اعتبار العقل . ولی اب این حال بعد می فرماید:وجودیة موجودة للموجود املطلق

 ابشد که در خارج وجود مستقل ندارند. صفت برای وجود هستند دیگر نباید سخن از ماهیات و مفاهیم
 بنا بر این فرمایشان عالمه بنا بر وجه دوم صحیح است ولی ظاهرا بنا بر وجه اول صحیح منی ابشد.

  
 : ماهیات و احکام آنمبحث پنجم
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ی آن را تصور  عنی اگر کسیدارد بر اساس قول به اصالة الوجود، ماهیت امری است اعتباری یعنی فقط در ذهن موجود است و مصداق خارجی ن
 د.کرد موجود می شود و اال نه. بر خالف اصالة املاهیة که قائل است مهني مفهوم در خارج، موجود می ابش

 در این مبحث هشت فصل بیان می شود که مهه مربوط به این امر اعتباری است.
  

 : ماهیت از حیث ذاتش نیست مگر خودشفصل اول
می دهد. یعنی  ن را تشکیلکه آ  ماهیتی را در نظر می گريمي ذاتش که مهان جنس و فصلش است مهان چیزی است این بدان معنا است که وقتی

ر این انسان ارد. بنا بلت ندجنس و فصل ماهیت ذاتیات ماهیت را تشکیل می دهند. وراء جنس و فصل، هیچ چیز دیگری در ذات ماهیت دخا
سیاهی،  حدت، کثرت،دم، و عخارج خصوصیات بسیاری در انسان دخالت دارد مانند، وجود،  من حیث ذاته فقط حیوان انطق است و بس. در

نسان یعنی حیوان ا بر این اد. بنسفیدی، بلندی، کواتهی، قمی، هترانی و صدها چیز دیگر ولی اینها در ماهیت و حقیقت انسان دخالت ندار 
  انطق نه حیوان انطق موجود و اي معدوم.

جود است و نه ات آن نه و در ذ این عالمت آن است که  ست که ماهیت انسان هم می تواند به وجود متصف شود و به عدم.هم این ا دلیل آن
رتفاع ابنا بر این  نجر می شد.میضني عدم. اگر معنای انسان، حیوان انطق موجود بود دیگر منی توانست به عدم متصف شود و اال به اجتماع نق

  و نه ال وجود. وابیده استجود خولی در مرتبه ی ماهیت می تواند مرتفع شود از این رو در ماهیت انسان نه و  نقیضني در خارج حمال است
یء ر ذات آن شفات دصقانون کلی این است که اگر چیزی توانست به صفات متضاد متصف شود این عالمت آن است که هیچ یک از آن 

 دخالت ندارد.
 بیده است و نه عدم.ه وجود خوانهیت، می شود اي موجود است و اي معدوم البته منافات ندارد که در ذات ما مهان ماهیت، وقتی به خارج منتقل

ربعه اب زوجیت ت. مفهوم اه نیسحتی الزم ماهیت هم در ماهیت وجود ندارد، مثال اربعه، الزمه اش زوجیت است ولی مفهوم زوجیت در اربع
 شند.می اب نند آتش و سوزاندن که اب هم مالزم اند ولی دو مفهوم جداگانهمتفاوت اند و فقط اب هم مالزم اند. ما

  
  املرحلة اخلامسة يف املاهیة وأحكامها وفیها مثانیة فصول

وهي ما  - )فصل اول در مورد این است که ماهیت از حیث ذاتش نیست مگر خودش( الفصل األول املاهیة من حیث هي لیست إال هي املاهیة
)ماهیت مهان چیزی است که در جواب ما هو سؤال می شود یعنی وقتی هستی یک چیز حمرز شد از کیفیت و  -ب ما هو یقال يف جوا

ملا كانت تقبل االتصاف أبهنا موجودة أو  چگونگی آن سؤال می کنند این به سبب آن است که اصل وجود را منی توان شناخت مگر به ماهیتش(
)ماهیت چون قبول  لیة أو فرد، وكذا سائر الصفات املتقابلة، كانت يف حد ذاهتا مسلوبة عنها الصفات املتقابلة.معدومة، أو واحدة أو كثرية، أو ك

 می کند هم موجود ابشد و هم معدوم و هم واحد ابشد مانند یک انسان در خارج و هم کثري، مانند انسان هایی در خارج و اي اینکه کلی ابشد
ست و اي فرد ابشد که زمانی است که در خارج ابشد و مهچنني چون ماهیت به سایر صفات متضاد مانند بلندی و آن زمانی است که در خارج ا

فاملاهیة من  و کواتهی و سفیدی و سیاهی متصف می شود این خود دلیل است که هیچ یک از این صفات متضاد در ذات ماهیت وجود ندارد.(
)بنا بر این ماهیت از حیث ذاتش چیزی جز خودش نیست و نه موجود است  ودة وال شیئا آخر،حیث هي لیست إال هي، ال موجودة وال ال موج

)این مهان چیزی است که می گویند نقیضني از  وهذا معىن قوهلم: )إن النقیضني یرتفعان عن مرتبة املاهیة( و نه ال موجود و نه هیچ چیز دیگر.(
اهیتی مانند انسان تصور می شود هیچ یک از نقیضني در آهنا نیست. حتی ماهیت وقتی در مرتبه ی ماهیت مرتفع می شوند. یعنی وقتی ذات م

خارج موجود است هرچند اب وجود مهراه است ولی خود ماهیت ذاات نه موجود است و نه معدوم. اگر چیزی قرار بود در ذات ماهیت ابشد می 
ني نه جنس ماهیت است و نه عدم چرا که ماهیت انسان فقط حیوان انطق ابیست اي جنس آن ابشد و اي فصل و حال آنکه هیچ یک از نقیض

یریدون به أن شیئا من النقیضني غري مأخوذ يف املاهیة وإن كانت يف الواقع غري خالیة عن أحدمها  است نه حیوان انطق موجود و اي معدوم.(
نشده است هرچند ماهیت در خارج اي موجود است و اي معدوم هرچند )آهنا اراده می کنند که هیچ از نقیضني در معنای ماهیت اخذ  ابلضرورة.
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مثال وإن كانت إما موجودة وإما معدومة، ال  -وهي احلیوان الناطق  -فماهیة االنسان  در خارج هم نقیضني نه جنس ماهیت است و نه فصلش(
ن، ماهیت انسان که حیوان انطق است هرچند در خارج اي موجود )بنا بر ایجيتمعان وال یرتفعان، لكن شیئا من الوجود والعدم غري مأخوذ فیها،

است و اي معدوم زیرا وجود و عدم نه اب هم مجع می شوند و نه مرتفع می شوند ولی هیچ یک از وجود و عدم در ذات ماهیت ماخوذ 
وكذا الصفات  م وجود و عدم متفاوت است.()بدین معنا که مفهوم انسان اب مفهو  فلإلنسان معىن ولكل من الوجود والعدم معىن آخر، نیست(

)مهچنني است صفات دیگری که بر ماهیت عارض می شود و حتی عوارض ماهیت که از ماهیت جدا منی  العارضة، حىت عوارض املاهیة،
و امکانی که بر آن عارض می )بنا بر این ماهیت انسان معنای خودش را دارد  فلماهیة االنسان مثال معىن ولإلمكان العارض هلا معىن آخر، شوند(

ولألربعة مثال معىن وللزوجیة العارضة هلا معىن  شود معنای دیگری. امکان به معنای استواء نسبت است و ماهیت انسان، حیوان انطق می ابشد.(
ابحلمل األويل نفسها،  وحمصل القول: )أن املاهیة حيمل علیها)معنای اربعه اب معنای زوجیت که بر آن عارض می شود متفاوت است.( آخر.

)خالصه اینکه به محل اولی فقط خود ماهیت بر ماهیت محل می شود و هرچیزی که ما وراء آن  ویسلب عنها حبسب هذا احلمل ما وراء ذلك(.
 ابشد از آن سلب می شود. محل اولی آن است که موضوع و حممول اب هم مفهوما احتاد داشته ابشند.(

  
 یت: اعتبارات ماهفصل دوم

 رد.(ر و حلاظ کا تصو ر ماهیت که خودش امری اعتباری است را به سه گونه می توان اعتبار کرد. )یعنی می توان به سه گونه آن 
 د اینکه قدش یک مرتصیاتی مانن خصو اب: گاه آن را اب اضافه ی چیزی به آن حلاظ می کنیم مثال انسان را در نظر می گريمي ماهیت به شرط شیء

 و وزنش فالن مقدار ابشد و ...و نیم ابشد 
ت. ماهیت انسان سابه شرط شیء  تبار،این شرط ها را می توان در کنار ماهیت قرار دارد و می دانیم که شرط خارج از مشروط است. انم این اع

در  نا است کهعدان مباب آن خصوصیات، در خارج می تواند موجود ابشد زیرا فردی که حاوی آن خصوصیات است در خارج هست. این 
 خارج، وجودی هست که آن خصوصیات را دارد و ماهیت انسان در آن قالب می تواند قرار گريد.

  :م است: این ماهیت به گونه ای تصور می شود که چیزی اب آن مهراه نباشد. این خود بر دو قسماهیت به شرط ال
  را ندارد. یکی مهان حلاظ ذات ماهیت است که گفتیم جبز ذاتش هیچ چیز دیگری

  ود.شد صورت می  ابشالقسم دیگر مهان است که قبال خواندمي که جنس اگر به شرط ال حلاظ شود ماده می شود و فصل اگر به شرط 
انسان  وان که جنسنی حیجنس خودش ماهیت ال بشرط است است و اگر بشرط ال حلاظ شود ماهیت دیگری می شود که انمش ماده است. یع

ن ود که جزئی از انساشنه اعتبار ین گو اا است که جوهری است ذو ابعاد ثالثه انم حساس متحرک ابالرادة. این معنا می توان به است به این معن
نا بر این ماده بحس دارد.  وکند   ابشد یعنی انسان در خارج مرکبی است که ماده دارد که مهان جنني است که جوهر است، بعد دارد، رشد می

 ست که اب صورت، انسان می شود.جزئی از انسان ا
 امي و ماده ی ذهنی تصور کرده جی رامفهوم حیوان به این معنا که جزئی از انسان خارجی است ماده ی ذهنی انم دارد )یعنی مهان ماده ی خار 

آن نیست.  ل محل برابت و قشده است( حال این جزء، بشرط ال است یعنی هرچند چیزی به انم صورت در کنارش هست ولی متحد اب آن نیس
، بشرط ال گفته می دنو ببه این غري  قاعده ی کلی در هر ترکیبی این است که یک جزء اب جزء دیگر فرق دارد و حتی جزء اب کل نیز فرق دارد.

  شود.
معنا که اي انسان  اینوان به نی حیحال اگر این بشرط ال بودن از آن گرفته می شود ماده تبدیل به جنس می شود یعنی قابل محل می شود. یع

 است و اي فرس و اي بقر و هکذا.
  

)که بعد می گوییم: کدام یک در خارج  وما یلحق هبا من املسائل )فصل دوم در مورد اعتبارات ماهیت است( الفصل الثاين يف اعتبارات املاهیة
)برای ماهیت به نسبت به غري خودشان از  ثالث اعتبارات: -ا مما یتصور حلوقه هب -ابإلضافة إىل ما عداها  للماهیة موجودند و کدام یک نیستند(
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)اي ماهیت به شرط  إما أن تعترب بشرط شئ، أو بشرط ال، أو ال بشرط شئ، چیزهایی که به ماهیت عارض و الحق می شود سه اعتبار است.(
اي اینکه نه وجود چیزی اب آن شرط می شود و نه چیزی غري خودش اب آن حلاظ می شود و اي به شرط اینکه چیزی غري خودش اب آن نباشد و 

)این تقسیم حصر آور و عقلی است. زیرا اي چیزی اب ماهیت شرط می شود اي نه. )این یک قضیه ی منحصره ی  والقسمة حاصرة.عدمش(
ودش شرط می شود و اي حقیقیه است زیرا امرش دائر بني نفی و اثبات است.( اگر شرط نشود مهان ال بشرط است و اگر شرط شود اي وج

عدمش. حصر عقلی آن است که اب قضاايی منحصره ی حقیقیه اثبت شود که اگر یک قضیه دو طرف داشته ابشد اب یک منحصره ی حقیقیه 
 اثبت می شود و اگر بیشرت ابشد ابید هر طرفش اب یک قضیه ی منحصره اثبت شود ات به اپاين برسد.(

هیت را اب مهراه و ه اینکه ماهیت ب)اینکه ما فأن تؤخذ مبا هي مقارنة ملا یلحق هبا من اخلصوصیات، از()بشرط شیء عبارت است  أما األول:
ت صدق می  آن خصوصیا متام )چنني ماهیتی بر مهه صادق می ابشد یعنی بر ماهیت اب فتصدق على اجملموع، مقارانتش در نظر بگريمي.(

ی خاص را اص که مکانرنگ خ و)مانند انسانی که اب خصوصیات زید اب وزن و قد  علیه.كاإلنسان املأخوذ مع خصوصیات زید، فیصدق کند(
  در زمانی خاص اشغال کرده است را در نظر می گريمي.(

زی غري خودش  ماهیت چیکه اب  )یعنی شرط شود فأن یشرتط معها أن ال یكون معها غريها، )بشرط ال عبارت است از اینکه( وأما الثاين:
قسم اول آن است که ) إال هي، لیست أحدمها(: أن یقصر النظر يف ذاهتا، وأهنا) )این خود بر دو گونه است( ا یتصور على قسمني:وهذ نباشد(

باحث املاهیة، كما رط ال يف میة بشوهو املراد من كون املاه نظر ما منحصر به ذات و ماهیت آن حمدود شود و اینکه ماهیت نیست مگر خودش(
ص ماده است و )قسم دوم خمص حدها،و و ) اثنیهما (: أن تؤخذ املاهیة  ن چیزی است که در مباحث ماهیت به آن اشاره کردمي()این مها تقدم.

گر اب ماهیت، هر نه ای که ا ه گو )ب حبیث لو قارهنا أي مفهوم مفروض كان زائدا علیها، غري داخل فیها، یعنی جنسی که بشرط ال اخذ شود(
یت مانند ای که وقتی اب ماه )به گونه .علیه فتكون إذا قارهنا جزء من اجملموع )مادة( له، غري حممولة بر آن خواهد بود( مفهومی مقارن شود، زائد

ست و آن یک جزء ن یک جزء انی ایماهیت حیوان، جزئی از کل مانند انطق بودن مقارن شود آن ماهیت، ماده برای آن شود. اگر ماده است یع
حلیوان انطق و  اگفت: بعض   توان ل بر یکدیگر نیستند. بر خالف جنس و فصل که قابل محل بر یکدگر هستند زیرا میدیگر و این دو قابل مح

 کل انطق حیوان(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 31جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اعتبارات ماهیات، و ذاتی و عرضیموضوع
رط شده است شاهیت چیزی م اب ايوند که ماهیت سه اعتبار دارد و این حصر عقلی است. زیرا حبث در اعتبارات ماهیت است و عالمه فرم

  و اي نه. در جایی که چیزی شرط شده است گاه وجود شیء شرط شده است و گاه عدم شیء.
که ینه شرط انسان باقسم اول ماهیت بشرط شیء است که جایی که ماهیت اب وجود چیزی شرط شده ابشد مانند ماهیت  .1

 سفید پوست ابشد.
 ن نباشد.ی اب آقسم دیگر ماهیت بشرط ال است مانند انسان به شرط اینکه فقط خودش در نظر گفته شود و چیز  .2
می  ماهیت هم ء. اینقسم سوم ماهیت ال بشرط است. یعنی چیزی نباید اب آن شرط شود؛ نه وجود چیزی و نه عدم شی .3

 یزی نباشد.تواند اب چیزی ابشد و هم می تواند اب چ
 شرط شیء(بیاید. )ب زل منبرای تقریب به ذهن مثالی می زنیم: گاه کسی را دعوت می کنیم اب این شرط که او اب رفیقش حسني من
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 گاه او را دعوت می کنیم به شرط اینکه کسی اب او نباشد )بشرط ال(
 د )ال بشرط(گاه او را دعوت می کنیم و اینکه کسی اب او ابشد اي نه برای ما فرقی ندار 

 قسم سوم که ال بشرط است در خارج اگر خبواهد مصداق پیدا کند اي بشرط شیء است اي بشرط ال.
ب اب ند اینکه مفهوم کاتدارد. مان خوانیبله بشرط ال، از نظر ماهیت و مفهوم اب دو اعتبار قبلی متباین است ولی از نظر مصداق اب آهنا مه

ض منی شد زیرا انسان عار  ود برق انسان گاه اب کاتب یکی می شود. کاتب اگر متباین اب انسان نبمفهوم انسان متباین است ولی مصدا
 عرضی چیزی است که خارج از ذات شیء است و بر آن ابر می شود.

 ست.این ابنا بر این، اعتبار سوم از نظر مصداق، اعم از اولی و دومی است ولی از نظر اعتبار اب آن دو متب
  

  : سه اعتبار فوق سه اسم دیگر هم دارد.می فرمایدبعد عالمه 
  به بشرط شیء خملوطه می گویند زیرا اب یک چیز دیگر خملوط شده است.

  به بشرط ال جمرده می گویند زیرا ابید جمرد از چیز دیگر ابشد
 و به ال بشرط مطلقه می گویند زیرا قیدی بودن اي نبودن اب چیز دیگر در آن نیست.

  
 است که کدام یک از این ماهیت ها کلی طبیعی است. این حبث دیگر

 در منطق آمده است که کلی سه قسم دارد:
طقی می ابشد نممعقول اثنی  فهوم،م: ما ال ميتنع فرض صدقه علی کثريین. به عنوان مثال، مفهوم انسان کلی منطقی است. این کلی منطقی

 و فقط در ذهن است و هرگز در خارج حمقق منی شود.
رج می تواند آاي در خا ث است: انسانِّ کلی که مصداق کلی منطقی است. مراد از کلی طبیعی مهان ماهیت است که در آن حبکلی طبیعی

رط ال و اي ال است اي بش ط شیءحمقق شود اي نه. عالمه می فرماید: این کلی مقسم برای سه اعتبار فوق می شود یعنی انسان، اي بشر 
 ج اب وجود یکی از اقسامش موجود می شود.بشرط. این کلی در خار 

ست در افتیم حمال گت که  : جمموع کلی منطقی و کلی طبیعی. این کلی هم در خارج نیست زیرا یک جزء آن کلی منطقی اسکلی عقلی
  خارج حمقق شود. مرکب هم به انتفاء یکی از اجزایش منتفی می شود.

 خارج رد تواند می طبیعی کلی  اینکه آن و شد مشخص ابال توضیح از که  نه اي هستند موجود خارج در اینها که بعد این حبث مطرح است
  .شود موجود اقسامش وجود به

ارج خشرط هم در ال ب بر این اساس، چون ماهیت بشرط شیء در خارج موجود است مانند انسان به شرط سفید بودن و چون ماهیت
بنا بر این  موجود است ر خارجدشیء است و اي بشرط ال و اینکه اگر بشرط شیء ابشد موجود است زیرا گفتیم از نظر مصداقی اي بشرط 

 ود.شوقتی دو قسم از کلی طبیعی در خارج موجود ابشند پس کلی طبیعی که مقسم است نیز در خارج واقع می 
وجود  ینا است که در سایه به این مع است موجود البته خمفی مناند که ما قائل به اصالة املاهیة نشده امي زیرا اگر می گوییم ماهیت در خارج

 موجود است نه اینکه مستقل موجود داشته ابشد.
 ند کلی طبیعی در خارج موجود است؟چ انسان، مانند ابشد داشته زايدی افراد طبیعی کلی حال اگر

ر خارج ما یک ست. یعنی دجود ای افراد مو ابن سینا می گوید که در مهدان به فردی برخورد کردم که قائل بود یک انسان کلی در مهه 
 ماهیت حیوان انطق بیشرت ندارمي که هم زید است و هم بکر و هکذا.

 :این دو اشکال دارد
 .کلی طبیعی در عني اینکه واحد است ابید کثري ابشد و حال اینکه این دو متقابلني هستند اول اینکه
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 این بر ابن. نشسته دیگری و است ایستاده یکی مثال دارد را آن مقابل اي و ندارد را صفت آن دیگری که  دارد صفتی فردی هر دوم اینکه
 و بلکه اجتماع هزاران ضدین ابشد. ضدین اجتماع به مبتال ابید است واحد که  کلی  انطق حیوان

شد که خودش در ابینکه پدری اد نه ابن سینا می گوید: نسبت کلی اب آحاد مانند نسبت آابء به ابناء است. یعنی هر فرزندی یک پدر دار 
 عني اینکه پدر است هم زید ابشد و هم بکر و هکذا.

  
ماهیت مطلق اخذ  )بلکه لقة،ذ مطبل تؤخ )اب ماهیت چیزی شرط نشود.( فأن ال یشرتط معها شئ، )اعتبار سوم این است که( وأما الثالث:

 کنار آن ابشد و هم  بتواند در م چیزیهدر ذهن به آن اجازه داده شود که )به این معنا که  مع جتویز أن یقارهنا شئ أو ال یقارهنا. شود(
  نباشد.(

والقسم  طه است.(گر آن خملو م دیان)به قسم اول ماهیت بشرط شیء می گویند و  فالقسم األول هو املاهیة بشرط شئ، وتسمى: )املخلوطة(،
ملاهیة اوالقسم الثالث هو  رده است.(آن جم اهیت بشرط ال می گویند و انم دیگر)به قسم دوم م الثاين هو املاهیة بشرط ال، وتسمى: )اجملردة(،

ألقسام الثالثة هي ي املقسم ليت هواملاهیة ال )و به قسم سوم ماهیت ال بشرط است مطلقه نیز گفته شود.( ال بشرط، وتسمى: )املطلقة(.
اي فعل و اي  وهر می شود سم ظاست. مانند کلمه که اي در لباس ا)ماهیتی که مقسم این سه اعتبار است کلی طبیعی ا الكلي الطبیعي،

 )کلی طبیعی مهان ن،على كثريی نطباقوهي اليت تعرضها الكلیة يف الذهن فتقبل اال حرف و اي مانند انسان که کلیت بر آن عارض می شود.(
ي موجودة يف وه ی شود.(ارا مدباق بر کثريین را است که در ذهن )و نه در خارج( کلیت به آن عارض می شود و در نتیجه قابلیت انط

واند در خارج تم آن را ال بشرط مقسمی می گویند می )کلی طبیعی که ان -عين املخلوطة واملطلقة أ -اخلارج لوجود قسمني من أقسامها 
شرط شیء و ال بکه ماهیت   قسامشموجود شود ولی نه در عني کلی بودن زیرا کلی منی تواند در خارج ابشد، بلکه در قالب دو قسم از ا

ارج حمقق ختواند در  ست میابشرط است می تواند در خارج موجود شود. ماهیت ال بشرط به این دلیل که یکی از مصادیقش بشرط شیء 
ی نیست م چیز ست زیرا قسافوظ )و قانون کلی این است که مقسم در اقسامش حم فیه، واملقسم حمفوظ يف أقسامه موجود بوجودها. شود.(

  جز مهان مقسم اب این فرق که یک قید اضافه تر دارد.(
ه کاوت است اب ماهیتی  ود است متفی موج)آنی که از این ماهیت در هر فرد واملوجود منها يف كل فرد غري املوجود منها يف فرد آخر ابلعدد،

طقند ولی ه حیوان انعنی مهیدر مهه یکسان است. در فرد دیگر است. این کثرت عددی است و اال نوع آن ماهیت که حیوان انطق است 
ا موجودا و كان واحدول .(زید یک حیوان انطق است و عمرو حیوان انطق دیگر. نه اینکه زید حیوان انطق ابشد و عمرو سنگ ابشد

ابشد و کثرت عددی  اد موجودفر اه ی )و اال اگر مهان طور که رجل مهدانی قائل بود، اگر یک ماهیت انسان در مهبوحدته يف مجیع األفراد،
نکه واحد است ابید  در عني ای واحد )اشکال اول این بود که لكان الواحد كثريا بعینه، نداشته ابشد این کار مستلزم دو اشکال می شد:(

ج متعدد ار نسان های خداد اکثري ابشد. یعنی ماهیت انسان هم واحد ابشد و هم کثري زیرا ماهیت انسان هم واحد است و هم به تع
ا بصفات متقابلة، لعدد متصفحد ابوكان الوا )و کثري بودن در عني وحدت حمال است زیرا به اجتماع ضدین می اجنامد.( وهو حمال، است.(

شد و هم بلند و د کواته ابم ابی)اشکال دوم این است که اگر قرار ابشد یک انسان مهه ی آهنا ابشد در نتیجه یک انسان ه وهو حمال.
 این به اجتماع ضدین می اجنامد و حمال است.( هکذا و

  
 عرضی و ذاتی: ماهیت مباحث از فصل سوم

یزهایی که ذات را اتی یعنی چند. ذچیزهایی که در ذات ماهیت دخالت دارد به گونه ای که اگر نباشد ماهیت هم نیست به آن ذاتی می گوی
انسان  شود ماهیت گر حذفا انطق در ماهیت انسان. هر یک از این دو تشکیل می دهند و داخل در ذات ماهیت اند. مانند حیوان و 

 هم از بني می رود.
 مازاد بر اینها هرچه که ابشد به آن عرضی می گویند مانند ضاحک و اي ماشی برای انسان.
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 :عرضی بر دو قسم است
ود منی توان  ر ضمیمه نشکه اگ  شود به گونه ای: اگر اتصاف ذات به آن عرض متوقف است به اینکه چیزی به آن ضمیمه حممول ابلضمیمة

  گفت که آن ذات به آن عرض متصف است به آن حممول ابلضمیمه می گویند.
ی جسم ابشد. یعن ه شدهمانند ابیض برای جسم که جسم هنگامی متصف به ابیض بودن می شود که بیاض که عرضی است به جسم ضمیم

 ود.ع می شابشد. در این زمان است که مفهوم سفید بودن از آن انتزا عالوه بر اینکه جسم است سفیدی هم داشته 
اتی شیء ذعني حال،  ته در: چیزی است که از خود شیء بدون اینکه چیزی به آن ضمیمه شده ابشد انتزاع می شود. البخارج حممول

بیده نیست ذات  بودن خواابال در ذات سقف نیست. مانند ابال و عالی بودن کما اینکه می گویند سقف ابال است. مهچنني اپئني بودن.
له ی اضافه ی شود. مقو مضافه اسقف را امری جوهری که جسم دارد تشکیل می دهد و ابال بودن عرضی و زائد بر ذات آن است که بر آن 

أ انتزاعش موجود جود منشه و برد و در خارج مستقال وجود ندارد بلکه عارض بر چیزی می شود و امری است اعتباری و ما حبذاء مستقل ندا
حیوان انطق  دن ذاتش کهشپدر  می شود. مهچنني ابوت که خارج از ذات زید است دلیل آن این است که زید قبل از پدر بودن و بعد از

 است تغیري نکرده است ولی در اتصاف به پدر بودن احتیاج ندارد که امر دیگری به آن ضمیمه شود.
 بريون آمده و خارج شده است.خارج حممول یعنی از خود شیء 

  
 :دارد خاصیت سه ذاتی که بعد عالمه اضافه می کند

م نیست ود دیگر الز شست را متوجه ی اگر کسی معنای انسان که حیوان انطق ایعن. ندارد برهان به احتیاج ذات برای آن ثبوت اول اینکه
ات می گویند سطه در اثبط، واتیاج به حد وسط ندارد. به حد وساثبت کند که هم حیوان است و هم انطق. مهچنني گفته می شود که اح

ینکه عامل حادث ود. مثال اشجياد ایعنی اگر چیزی خبواهد برای چیزی اثبت شود به آن احتیاج دارد یعنی حد وسط واسطه می شود ات علم 
 ی شود.بات مبت برای ما اثاست در خارج حمقق است ولی برهان که حد وسط دارد وقتی اقامه می شود این واقعیت اث

ین ندارد. به ا ج به علتاحتیا  شدنش داجيا و ثبوت برای یعنی ندارد ثبوت در واسطه به احتیاج یعنی ندارد علت به احتیاج ذاتی دوم اینکه
ق ان علت حیوان و انطرده است مهکجياد  معنا که انسان علت جداگانه ای غري از خود انسان ندارد به این بیان که مهان علتی که انسان را ا

 انطق. ویوان حرا هم اجياد کرده است زیرا حیوان و انطق چیزی جز انسان نیستند بنا بر این علت انسان یعنی علت 
 .دشو  حمقق ذات ات شوند ققحم ابید اول و اند ذات ی سازنده اند ذاتیات که  فصل و جنس زیرا اند مقدم ذات بر ذاتیات سوم اینکه

  
 )فصل سوم در معنای ذاتی و عرضی( يف معىن الذايت والعرضي الفصل الثالث

عتبار اعانی که در ماهیات م)آن  تیات(،تسمى: )الذا -تفع املاهیة ابرتفاعها وهي اليت تر  -املعاين املعتربة يف املاهیات املأخوذة يف حدودها 
ز بني می رود را فاع آهنا ا ارتو فصل اند که ماهیات اب شده است به گونه ای که در حدود و تعریف ماهیات اخذ شده است که مهان جنس

  شود.( ل می)ما وراء آن را عرضیات می گویند که بر ماهیت مح وما وراء ذلك عرضیات حممولة، ذاتیات می انمند.(
 ر ضمیمه ای ابشد بهوقف بیء متبر ش )اگر انتزاع و محل این عرضیات فإن توقف انتزاعها ومحلها على انضمام، مسیت: )حمموالت ابلضمیمة(

بر جسم  وکه انتزاع می شود   ع حار بودننتزا )مانند ا كانتزاع احلار ومحلها على اجلسم من انضمام احلرارة إلیه، آن حممول ابلضمیمه می گویند(
تواند بر جسم محل  هم منیودن بگرم   محل می شود ولی این کار به ضمیمه ی حرارت اجنام می شود به گونه ای که اگر حرارتی در کار نباشد

محل شود به آن  تواند بر آنبه جسم ضمیمه نشود و در عني حال عرضی ب )اگر چیزی )اخلارج احملمول( كالعايل والسافل. وإال ف نشود(
  خارج حممول می گویند مانند ابال بودن و اپئني بود.(

  د(ویژگی های ذاتی ان از خواص و ه وجهسداده می شود اب سه وجه که این  )ذاتی از غري ذاتی متییز والذايت ميیز من غريه بوجوه من خواصه:
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حتیاج ه حد وسط و برهان ابا اب ذات وت آهن)ذاتی ها بدیهی اند و برای ثب منها: أن الذاتیات بینة ال حتتاج يف ثبوهتا لذي الذايت إىل وسط.
ی متوجه شده ام که جه شود یعنا متو یاج ندارد زیرا اگر معنای انسان ر ندارند. ثبوت انطق و حیوان برای انسان به برهان و حد وسط احت

برهان اقامه   حدوث ابید ثبوت حیوان انطق است. این بر خالف تصور عامل است که اگر تصور شود حادث بودن آن تصور منی شود و برای
 کرد.(

سبب  )بی نیازی از لذايت،ء سبب ذي اب وراىن أهنا ال حتتاج إىل سبمبع )دوم اینکه ذاتی احتیاج به علت ندارد( ومنها: أهنا غنیة عن السبب،
د و دیگر هم موجودن انطق واین نیست که آهنا واجب الوجود اند بلکه معنایش این است که اگر علت انسان موجود شد یعنی حیوان 

وجود املاهیة  فعلة ارد.(ری دج به علت دیگاحتیاج به علت جداگانه منی خواهد بر خالف عرضی که اگر انسان موجود شد، کتابت احتیا 
 ()بنا بر این علت وجود ماهیت بعینها علت برای اجزاء ذاتیات آن است.بعینها علة أجزائها الذاتیة.

زاء جدم می ابشند زیرا ابر آن متق ت اند)سوم این است که اجزاء ذاتی چون سازنده ی ذا ومنها: أن األجزاء الذاتیة متقدمة على ذي الذايت.
 بر کل تقدم دارد.(

  
  
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 32جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : جنس و فصل و ماده و صورتموضوع
 ه ذاتی که سه خاصیتعد فرمود که و بعالمه ابتدا ذاتی و عرضی را معنا کرد و فرمود که عرضی بر دو قسم است: خارج حممول و حممول ابلضمیم

یرا نسان تقدم دارند. ز اند بر خود سان ایت سوم آن این بود که ذاتیات بر کل مقدم هستند به عنوان منونه، حیوان و انطق که ذاتی اندارد. خاص
 تشکیل دهد.  هم کل رااعش اباینها علل قوام و سازنده ی انسان اند و جزء بر کل تقدم دارد زیرا ابتدا جزء ابید ابشد ات اب اجتم

یی و انطق به ان به تنهای حیو وم اشکالی وارد شده است و آن اینکه اجزاء اگر تک تک حلاظ شوند، بر کل مقدم اند یعنبر این خاصیت س
ل سان تقدم دارد و حا هم بر انطق ابتنهایی بر انسان تقدم دارد ولی اگر مهه اب هم ابشند و حلاظ شوند چطور؟ آاي می توان گفت حیوان و ان

ء بر خودش تقدم است که شی ش اینوان و انطق نیست و اگر قرار ابشد این دو بر انسان تقدم داشته ابشند الزمه اآنکه انسان چیزی جز حی
 داشته ابشد. تقدم شیء بر نفس حمال است پس این خاصیت سوم هم ابطل می ابشد.

  :عالمه در مقام جواب می فرماید
د ولی آنی که طق می ابشانان و ه مؤخر است مهان انسانی است که مرکب از حیو : هرچند آنی که مقدم است حیوان است و انطق و آنی کاوال

 مقدم است حیوان انطق است به یک اعتبار و آنی که مؤخر است حیوان انطق است به اعتباری دیگر.
ط. حیوان شر ب ال و البشرط  توضیح اینکه حیوان انطق یک ماهیت است و قبال هم گفتیم در هر ماهیت سه اعتبار جاری است: بشرط شیء،

ی که مقدم است قحیوان و انط آید. انطقی که مقدم است و آنی که مؤخر است به دو اعتبار متفاوت اند در نتیجه تقدم شیء بر نفس الزم منی
 ال بشرط است. یعنی حیوان و انطق بدون هیچ شرطی اما کل، حیوان و انطق به شرط اجتماع و انضمام است.
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م و می خواهند حد ات یف می کنندا تعر وییم حیوان و اي انطق، جزئی از انسان است برای این است که در منطق وقتی انسان ر : اینکه می گاثنیا
د ه جزء تعبري می کننز این دو باارند دبرایش بیاورند به جنس قریب و فصل قریب احتیاج دارند. لذا چون در مقام تعریف به جنس و فصل احتیاج 

بب است که به مهني س آن و م گفت که جنس و فصل، جزء نیستند بلکه جنس و فصل خود نوع می ابشند نه چیزی جدای ازو اال بعد خواهی
ی   ز کل است مثال دستهاجزء، غري  زیرا بر نوع قابل محل می ابشند. اگر قرار بود جنس، جزء نوع ابشد و نه خود آن دیگر بر آن قابل محل نبود

وع بر جنس و جنس نا حنن فیه ملی در و اپیه ی میز، غري میز است و در نتیجه منی توان گفت، اپیه ی میز، میز است. کوزه غري از کوزه است و 
  بر نوع محل می شود و می توان گفت: احلیوان انسان و اي االنسان حیوان.

  
)أن األجزاء هي  ب ند که(کشکال  ل مقدم اند ا)اگر کسی در خاصیت سوم که گفتیم اجزاء ذاتی بر ک واإلشكال يف تقدم األجزاء على الكل،

مندفع أبن  مقدم شود( خودش )اجزاء مهان کل هستند نه چیز دیگر پس چگونه شیء می تواند بر الكل بعینه فكیف تتقدم على نفسها ؟(،
بوصف االجتماع  لى األجزاءمة عدفاألجزاء ابألسر متق )این اشکال وارد نیست زیرا اعتبارات در کل و جزء خمتلف است( االعتبار خمتلف،

ت می ابشد یعنی تماع و کلیصف اج)اجزاء روی هم رفته یعنی حیوان و انطق بر اجزاء مقدم است ولی اجزائی که مؤخر است و به و  والكلیة،
 )اجزاء انمیده شده ،احلدءا من ها جز إمنا مسیت: )أجزاء( لكون الواحد من )جواب دوم این است که این اجزاء( على أهنا بشرط شیء می ابشند(

 وإال یقی وجود انسان(نه جزء حق ن انداست برای اینکه هر یک از این جزاء جزئی از حد و تعریف انسان اند بنا بر این اینها جزء تعریف انسا
 ابشند.( )این نکته است می احب ذاتی که انسان)و اال در واقع هر یک از آهنا عني کل که مهان ص.-ايت أعين ذي الذ -فالواحد منها عني الكل 

صورت اند اب  ان ماده ومهفصل  ودر فصل بعد توضیح داده می شود که چگونه این اجزاء عني صاحب ذات اند. البته قبال هم گفتیم که جنس 
 این فرق که ماده و صورت بشرط ال و جنس و فصل ال بشرط می ابشند.(

  
 : جنس، فصل و نوعفصل چهارم

 نسان.اود. مانند می ش ارج است و حقیقت و آاثر ویژه ی خودش را دارد که دیگران آن را ندارند نوع انمیدههر ماهیتی که در خ
ا جنس می  ر ت. انم آن ک اساین ماهیت اتمه هنگامی که در ذهن جتزیه و حتلیل می شود، جزئی دارد که بني خودش و چیزهای دیگر مشرت 

  ک است.ت مشرت می و حساس و متحرک ابالراده اب فرس و بقر و سایر حیواانگذارمي. مثال انسان در اینکه جسم است و ان
 .آن معنایی که اختصاص به انسان دارد یعنی جبز انسان در سایر موارد دیده منی شود فصل انمیده می شود

 جنس و فصل هر کدام تقسیماتی دارند:
شرتک اند. آن متام ر مواردی مد هم ن اب انواعی که در ردیف آن هستند ابجنس به قریب، بعید و متوسط تقسیم می شود زیرا می بینیم که انسا

ی کنند. مست که رشد ایی احقیقتی که بني آهنا مشرتک است جنس است که مهان حیوان بودن است. حیوان خودش یک نوع از انمی و چیزه
ی حیوان اب انواع ش دارد یعنز خوداست، یک جنس ابالتر ا حیوان در این مرتبه اب انواع درخت مشرتک است. بنا بر این حیوان که خودش جنس

یقت مشرتک د آن یک حقمانن درخت یک حقیقت مشرتک دارند که انمی بودن است. هکذا انمی هم اب چیزهایی غري انمی مانند سنگ و آب و
در این عامل  ست. جسم کههر ارند که جو دارند که جسم بودن است. جسم هم اب موجودات دیگر که در این عامل نیستند یک حقیقت مشرتک دا

 می ابشند. یعنی جوهر یستندناست اب فرشتگان و موجودات جمرد در این شریکند که مهه روی اپی خودشان ایستاده اند و بر چیزی عارض 
یگر موجودات دد و نوع شمی اب به تعبري دیگر، جوهر پنج قسم و پنج نوع را پوشش می دهد یکی از آهنا جسم است و نوع دیگر نفس و روح

  ی.حقیق جمرد حمض مانند فرشتگان اند و دو نوع دیگر ماده و صورت است. به این نوع ها اضافی می گویند نه نوع
ه جسمی ی شود بلکمنوجود منوع حقیقی آن است که موجود می شود در خارج و دارای آاثر خاص خود می ابشد. جسم به تنهایی در خارج 

  ر آید.سان دشود که ات آخرین درجه از سلسله ی فوق اپئني بیاید و در قالب سنگ اي حیوان اي ان در خارج موجود می
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نس به نسبت به جنا بر این بکذا. هبه هر حال جوهر چند نوع دارد یکی از آهنا جسم است و جسم چند نوع دارد که یکی از آهنا انمی است و 
 .. و حیوان که جنس انسان است خودش نوعی از جسم انمی استما فوقش نوع است مثال انمی نوعی از جسم است

حاد انسان آحلقیقة که تفق امبعد که به انسان می رسد، انسان خودش نوع است ولی دیگر خودش جنس برای چیز دیگری نیست و بني اشیاء 
 اند مشرتک است.

عی نند انسان و گاه نو خری است ماآنوع  النواع هم می گویند که مهانبنا بر این واضح شد که نوع، اقسامی دارد، گاه سافل است که به آن نوع ا
به آهنا انواع  قرار دارد وع کهنعالی است که جسم است که نوعی از جوهرمی ابشد و به آن نوع عالی می گویند. بني جسم و انسان هر چند 

 متوسط می گویند.
که به   سم می ابشدجست که است که جنس قریب است و گاه ابالترین جنس اهکذا در مورد جنس، که گاه اپئني ترین جنس است که حیوان 

 آن جسم بعید می گویند و آنچه از اجناس که در وسط اند جنس متوسط انم دارند.
این هر  ست( بنا برایوان حهر چیزی که جنسی برای یک نوع است در حقیقت آن نوع اخذ شده است و جزء آن می ابشد )یعنی در انسان، 

  که فصل حیوان است و هر معنایی که برای حیوان اخذ شده است در انسان هم اخذ شده است.  چه
الراده ابساس متحرک حل که از آن طرف هر جنسی یک فصل دارد که اب هم یک نوع را تشکیل می دهند مثال جسم انمی که جنس است اب فص

یجه به ت که در نتده اسصلش انمی بودن است. انمی به جسم ملحق شاست مجع شده و حیوان را تشکیل داده است. مهچنني جسم انمی ف
 یک نوع اجنامیدند.

 ه انطق. بنا بر اینرک ابالرادس متحدر معنای انسان مهه ی اینها اخذ شده است در نتیجه در معنای انسان می گوییم: االنسان جسم انم، حسا
وان اخذ ر تعریف حیدست که ادر کنار حیوان است و یک سری دیگر فصل هایی در انسان فصل های خمتلفی است یکی از آهنا انطق است که 

قریب  یب است فصلنس قر شده است )زیرا حیوان خود متشکل از جنس و فصل است( هکذا در مورد انمی و ابالتر. فصلی که در کنار ج
  انمیده می شود در نتیجه انطق، فصل قریب است.

انسان است ولی  الراده فصلرک ابوسط اند به آهنا فصل بعید و متوسط می گویند. بنا بر این حساس متحفصل هایی که کنار جنس بعید اي مت
 فصل متوسط است. هکذا ذو ابعاد ثالثه فصل بعید انسان می ابشد.

  
 ست.(اآهنا  حکامای از )فصل چهارم مربوط به جنس و فصل و نوع بعض الفصل الرابع يف اجلنس والفصل والنوع وبعض ما یلحق بذلك

یست نت و خیال و پنداری ه واقعی اسکاثری  آ)ماهیت اتمه که ماهیتی است که برای آن آاثری ویژه ی و  املاهیة التامة اليت هلا آاثر خاصة حقیقیة
اتم است و  هک  )از این جهت -امها من حیث مت - برای آن وجود دارد )مانند درخت سیب که آاثر واقعی دارد چه من آن را تصور کنم اي نه((

  )نوع انمیده می شود مانند انسان و فرس( تسمى: )نوعا( كاإلنسان والفرس. آاثر ویژه ی خودش را دارد(
ذاتیه  ه بعضی از آن معانیکمی ايبیم   ست کها)مسأله ی دیگر این  مث إان جند بعض املعاين الذاتیة اليت يف األنواع یشرتك فیها أكثر من نوع واحد

ز معانی اانند حیوان که یکی )م غريمها،فرس و كاحلیوان املشرتك بني االنسان وال اع اند که در آهنا بیش از یک نوع واحد وجود دارند(ای که در انو 
ر د)مهان طور که  سان،ختص ابإلنطق املكما أن فیها ما خيتص بنوع كالنا ذاتیه ی انسان است و در آن انسان و فرس و غريه اب هم مشرتک اند.(

ودن فقط اختصاص ثال انطق بمیست. ی ذاتیه چیزهایی پیدا می شود که اختصاص به یک نوع دارد و ماوراء آن به هیچ چیز دیگری مربوط نمعان
ه عالوه بر کمی انمند   ت جنس)به آن ذاتی که مشرتک اس ویسمى املشرتك فیه: )جنسا(، به انسان دارد بر خالف حیوان که مشرتک است.(

 ویند.(گل می  )و به آن ذاتی که خمتص به انسان است فص واملختص: )فصال(. ی هم در آن وجود دارند(انسان انواع دیگر 
)جنس و فصل به قریب و بعید تقسیم می شوند. جنس قریب مانند حیوان برای انسان است و جنس  وینقسم اجلنس والفصل إىل قریب وبعید،

م انمی خود جسم است اما جسم بودن برای انسان فصل بعید است و هکذا فصلی  قریب برای حیوان جسم انمی است و جنس قریب برای جس
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که کنار حیوان است و انسان را می سازد فصل قریب است که مهان انطق است ولی فصل هایی که در حیوان است که در معنای انسان هم 
  دخالت دارد فصل بعید انمیده می شود.(

لی آنی است که ود. جنس عامی ش )جنس و نوع هر کدام به عالی، متوسط و سافل تقسیم متوسط وسافل،وأیضا ینقسم اجلنس والنوع إىل عال و 
لی جوهر دیگر و جوهر است  عی ازمانند جوهر، ابالتر از آن چیزی نیست و نوع هم نوعی است که ابالتر از ن نوعی نیست مانند جسم که نو 

افل مهان ساست. جنس  ی جسمزی نیست. بنا بر این جنس عالی جوهر است و نوع عالنوع برای چیز دیگری نیست زیرا ابالتر از جوهر چی
این مطالب ) املنطق. ك يفوقد فصل ذل حیوان است و نوع سافل انسان می ابشد و هر چه در این وسط است مهه جنس و نوع متوسط است.(

  به تفصیل در منطق ذکر شده است.(
  

 اسی متحرک ابالرادهسم انمی حسعنی جی که بني انسان و سایر انواع مشرتک بود که به آن جسم می گفتیم ی: مهان امر بعد عالمه اضافه می کند
 این را می توان به دو شکل اعتبار کرد.

سان یک زمان ده است. انشنسان اگاه آن را از این جهت حلاظ می کنیم که یک جزء از انسان است. یعنی انسان مراتبی را پیموده است ات 
ن حیوان بوده که وشتی در بدگبود   ط جسمی بدون منو بود و آن زمانی بود که غذایی در دهان پدر بوده است )بله قبل از جویده شدن ممکنفق

 رشد داشته و اي سبزی بوده است ولی وقتی از آن حالت در آمد فقط جسم بی جان شده بود.(
 آخر ابقی اته، مضغه و ، علق. در نتیجه انمی است. این منو در حالت نطفهاین جسم بعد که نطفه می شود سلول و جسم جان دار می شود

شود و انسان می  ن افاضه میبه آ است. ولی وقتی به مرحله ی جنني می رسد حس و حرکت ابالراده هم به آن اضافه می شود. بعد روح انسانی
 ا درک می کند.شود. زیرا دارای نفس انطقه شده است و خري و شر را می فهمد و امور ر 

قبول کرد و  ی دیگری رارت هابنا بر این انسان یک ماده بوده است که کامال بی رنگ بوده و فقط صورت جسم بودن را داشت ولی بعد صو 
 تکامل ايفت.

شود. بنا بر این  ر آن انسانبروح  ماده ی انسان مهان چیزی است که قبل از آمدن روح بر آن وجود داشت. یعنی آماده بود که اب آمدن صورت
 د.ماده ی انسان مهان جسم حساس، انم متحرک ابالراده بود که اب آمدن صورت نفس انطقه تبدیل به انسان ش

 . یعنی مهان چیز بید مهان بودم مرابنا بر این ماده خود بر دو قسم است گاه یک ماده مهان ماده ی اولی است که ات به حال هر چه می گفتی
  آب ابشد اي خبار و اي چوب و خاکسرت.رنگ که می توانست 

  ولی ماده ی اثنیه مهان چیزی است که صورتی را پذیرفته است.
زیرا )نسان حکایت می کند ه از جزء امي کاینها را برای این گفتیم که وقتی حیوان را در ذهن تصور می کنیم، اگر آن را از این جهت در نظر بگري 

ل این ماده جزء در این حا ی شودصورت( یعنی ماده ی موجود در خارج را در تصور کنیم که ماده ی ذهن انسان در خارج یک ماده دارد و یک
 د.ور شو انسان است. این نوع اعتبار بشرط ال است یعنی به شرط اینکه اب چیزی نباشد و فقط خودش به تنهایی تص

ین خصوصیت که جزء ابقر یعنی  شد واند انسان ابشد و می توان فرس ابولی اگر مهني معنا را ال بشرط تصور کنیم و بگوییم: این ماده می تو 
 انسان است را از آن جدا کنیم در این حال جنس می شود.

اعتبار حلاظ شده  فقط به دو ت ولیبنا بر این حقیقت جنس اب ماده یکی است و هر دو جوهر دارای ابعاد، انمی متحرک ابالراده و حساسا اس
 ر ماده و به یک اعتبار جنس شده است.است و به یک اعتبا

شرط ال حلاظ کنیم ا به شکل بآن ر  عني مهني کالم در فصل هم جاری است یعنی اگر نفس انطقه که جزئی از انسان است را در نظر بگريمي اگر
  صورت می شود ولی اگر ال بشرط ابشد فصل می شود.
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وع ر آن بیشرت از یک ند)و حال آنکه  عوهي مشرتك فیها أكثر من نو  - حیوان را تصور کنیم( )اگر ماهیت مثال -مث إان إذا أخذان ماهیة احلیوان 
یم ا تصور کنیم و ببین)و حیوان ر  دة(،وعقلناها أبهنا )جسم انم حساس متحرك ابإلرا داخل است یعنی هم انسان در آن است و هم فرس و هم بقر(

هیم زائدا علیها ا من املفال ما یقارهنحبیث یكون ك -جاز أن نعقلها وحدها  راده است.(ماهیت حیوان مهان جسن، انمی حساس و متحرک ابال
 نیم بگونه ای که هرکچیز تعقل   ز مهها)این ماهیت را به دو گونه می توان تعقل کرد. یکی اینکه آن را تک و به شرط جدایی  خارجا من ذاهتا،

طق  جمموع حیوان و انیت حیوان ابو ماه) وتكون هي مباینة للمجموع غري حممولة علیه، ابشد.(چه کنار آن از مفاهیم قرار می گريد زائد بر آن 
 كانت م محل منی شود(هه بر انطق )مهان گونه ک -كما أهنا غري حممولة على املقارن الزائد  یعنی اب انسان هم مباین ابشد و بر آن محل نشود(

ه در  اده برای آنی است کمین ماهیت، عنی ای)در این حال، ماهیت مفروضه ماده انمیده می شود  ارهنا،املاهیة املفروضة )مادة( ابلنسبة إىل ما یق
ود یعنی یکی مادی می ش ع علت)در این حال برای جممو  و )علة مادیة( للمجموع، کنارش است یعنی انطق و انطق برای آن صورت می شود.(

که آن را تعقل    وم این استده ی )گون وجاز أن نعقلها مقیسة إىل عدة من األنواع، ست.(از چیزهایی که سازنده ی کل و علت مادی آن کل ا
هیة احلیوان أبهنا أن نعقل ماك د.(کنیم در حالی که مقایسه شده است و سنجیده شده است اب تعدادی از نوع ها یعنی ال بشرط تعقل شده ابش

د و فرس و بقر و د انسان شو توان )یعنی ماهیت حیوان را تعقل کنیم که هم می نم،احلیوان الذي هو إما انسان وإما فرس وإما بقر وإما غ
 اي ابید انسان شود موجود شود واهد)در این صورت، یک ماهیت انقصه ای پدید می آید یعنی اگر حیوان خب فتكون ماهیة انقصة غري حمصلة غنم(

انواع ضمیمه  یکی از آن لی از)مگر اینکه به آن فص صل أحد تلك األنواعحىت ینضم إلیها ف و اي فرس و خودش به تنهایی حتصلی ندارد(
وع مهان ن ماهیت حیوان ر این حال،)د ه،فتكون هي ذلك النوع بعین )ات آن فصل آن را به شکل یک نوع اتم اجياد کند( فیحصلها نوعا اتما، شود(

نسان مند. این جنس بر اا جنس می انر است  )به ماهیتی که این گونه اعتبار شده وتسمى املاهیة املأخوذة هبذا االعتبار: )جنسا(، بعینه می شود(
  د.(صل می انمنفدهد  )به آن قید که به جنس حتصل می والذي حيصله: )فصال(. قابل محل است و می توان گفت: احلیوان انسان.(

تبار در )عني مهني دو اع ص،جلزء املختاا يف جاراين بعینهم ست گفتیم()این دو اعتبار که در جزء مشرتک که حیوان ا واالعتباران يف اجلزء املشرتك
مل على الكل وال حين جزءا ال ویكو  )به اعتبار اول به آن صورت می گویند( ویسمى ابالعتبار األول: )صورة(، مورد انطق هم جاری می شود (

ال  و به اعتبار دوم که) : )فصال(لثاينوابالعتبار ا که حیوان است.(  )در این حال نه بر کل محل می شود و نه بر جزء دیگر على اجلزء اآلخر،
لیه محال عوحيمل  ند(می ک )که هم جنس را حتصل می دهد و هم نوع را اتم حيصل اجلنس ویتمم النوع بشرط است به آن فصل می گویند(

  )و بر نوع به محل اولی محل می شود یعنی ذاتی آن است.( أولیا.

 کمة استاد فیاضیدرس بدایة احل

 33جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : احکام جنس و نوع و فصلموضوع
نس نیز مهان مه است و جیت اتگفتیم که در این فصل، از نوع و جنس و فصل و بعضی از احکام آهنا مطرح می شود. گفتیم نوع، مهان ماه

هم اگر به این  شود و فصل ده میشیء خارجی را نشان دهد، ماده انمی مفهومی است که وقتی در نظر گرفته شود و به عنوان اینکه جزئی از
ی خارجی و  تصور ماده مهان عنوان حلاظ شود که خبش دیگری از خارج را نشان می دهد صورت انمیده می شود. بنا بر این ماده ی ذهنی

نا بر انی است. بح انسنت، حرکت داشنت و رو صورت ذهنی مهان تصور صورت خارجی است. انسان خارجی مرکب از جسم داشنت، رشد داش
ه روح انسانی که ومی ابشد کر مفهاین اگر مفهومی ابشد که جسم بودن و رشد داشنت و حرکت داشنت را نشان دهد به آن ماده می گویند و اگ

ارج وجود داشته خداگانه در ند جواقسم اخري این سلسله است را نشان دهد به آن صورت می گویند. البته واضح است که این دو مفهوم منی ت
 ابشد.
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ال  اي غنم یعنی آن را وو اي بقر  ن شودحال اگر مهني مفهوم که در ذهن است را این گونه اعتبار کنیم که چیز مبهمی است که اي می تواند انسا
 می ابشد یعنی الت که بشرط ه اسالف مادبشرط حلاظ کنیم که اب هر چیزی قابل مهراه شدن است در این حال آن را جنس می انمند. این بر خ

 نه بر جزء کناریش قابل محل است و نه بر کل.
یگر قابل در این حال داست  مهني حبث در فصل هم جاری است یعنی مفهوم نفس انطقه اگر این گونه اعتبار شود که جزئی از شیء خارجی

این در حالی  ومهان است  ی اینر جزء دیگر محل منی شود زیرا محل یعنمحل بر جسم، انمی، حساس متحرک ابالراده نیست زیرا هیچ جزئی ب
 یست.است که هیچ جزئی مهان جزء دیگر نیست در این صورت قابل محل بر کل هم نیست زیرا هیچ جزئی مهان کل ن

ه ر آن را به این گوناست ولی اگ حاکی اگر این گونه آن را اعتبار کنیم این مفهوم صورت انمیده می شود البته صورتی عقلی که از صورت خارجی
شود و قابل محل  انمیده می ل فصلحلاظ کنیم که دیگر جزء نیست بلکه این گونه حلاظ شود که خود انسان است نه جزئی از انسان در این حا

دهد و آن را  ر، حتصل میقو ب بر انسان و حیوان است. این مفهوم است که به حیوان که جنسی مبهم بود و می توانست انسان ابشد و غنم
 خمصوص انسان می کند.

 : از این نکاتی که بیان کردمي چند مسأله به دست می آید:حال عالمه می فرماید
می شود. جنس  ، مهان جنسگريميبجنس، جزئی از نوع نیست بلکه مهان نوع است ولی نوعی مبهم. یعنی اگر نوع را مبهم در نظر  اول اینکه

م مهان نوع یست. فصل هسان نانسان است و اي فرس و اي بقر. بنا بر این، جنس، انسان هم هست ولی مشخصا فقط ان یعنی حیوانی که اي
 است ولی حمّصل است تشخص و حتقق پیدا کرده. یعنی خصوص انسان و نه چیز دیگر.

 ود.شصل که فصل ید حتقشود و نه به نوع هم ماهیتی است که نسبت به اهبام و حتصل ال بشرط است یعنی نه به قید اهبام که جنس 
تبار ابشد که مبهم به این اع ، اگربنا بر این جنس، نوع و فصل مهه از یک ماهیت واحده حکایت می کند ولی اب این فرق که سه اعتبار دارد
شود به آن نوع می   نظر گرفته رید داست به آن جنس می گویند، اگر به قید حمّصل بودن حلاظ شود به آن فصل می گویند و اگر بدون این دو ق

 گویند.
حلاظ مفهومی  ل اب هم ازحممو  محل جنس بر نوع و محل فصل بر نوع، محل اولی است. محل اولی در جایی صادق است که موضوع و دوم اینکه

د: هکذا اگر کسی بگوی ده می شودیی انماحتاد داشته ابشند مانند االنسان انسان. بنا بر این اگر کسی بگوید: االنسان حیوان این محل هم اول
 االنسان انطق. زیرا انطق مهان انسان است )صورت نیست که اب آن متفاوت ابشد.(

چیزی به انم  عنای حیوانم. در اما محل جنس اب فصل دیگر اولی نیست زیرا در مفهوم حیوان که جنس است فصل وجود ندارد و هکذا ابلعکس
راک می کند که در لیات را ادکه ک  ، انم حساس متحرک ابالراده. انطق به معنای چیزی است که روحی داردانطق وجود ندارد. حیوان یعنی جسم

قط عرضی اند. یست بلکه فگری نآن جسم بودن وجود ندارد. بنا بر این مفهوم انطق و جنس دو چیز متفاوت اند و هیچ یک داخل در ذات دی
 شود و عرض یده میدفقط در حیوان ايفت می شود مانند ضاحک که فقط در انسان فصل، نسبت به جنس، عرض خاص است )یعنی انطق 

ر مانند صل های دیگاب ف خاص انسان است( و جنس نسبت به فصل عرض عام است )زیرا جنس هم اب این فصل می تواند موجود ابشد و هم
 صاهق.(
   شد. زیراابیت دو نوع ک ماهیشد زیرا الزمه ی آن این است که این است که یک ماهیت منی تواند دو جنس در عرض هم داشته اب امر سوم

  گفتیم که یک جنس مهان نوع است ولی به شکل مبهم.
وسط دارد  دین جنس متو چن بله یک ماهیت می تواند چندین جنس در طول هم داشته ابشد مثال انسان یک جنس قریب دارد که حیوان است

می و از جسم ان ک نوعیی دارد که جوهر است. بنا بر این انسان یک نوع از حیوان است و که جسم انمی و جسم است و یک جنس عال
  هکذا.

اه که حمال شد و هم گیان اباز این رو اگر یک ماهیت خبواهد دو جنس در عرض هم داشته ابشد الزمه اش این است که یک ماهیت هم حیو 
 است. زیرا الزمه اش این است که یک چیز دو چیز ابشد.
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د الزمه اش این داشته ابش و فصلدچه اینکه یک چیز هم منی تواند در عرض هم دو فصل داشته ابشد زیرا فصل، مهان نوع است و اگر یک چیز 
سان است و طق فصل انانینکه ااست که یک چیز، دو نوع داشته ابشد. هرچند یک ماهیت می تواند چندین فصل در طول هم داشته ابشد کما 

  .الراده هم فصل انسان است زیرا فصل حیوان است و هر چه در حیوان ابشد در انسان هم هستحساس متحرک اب
ست تبار آهنا متفاوت افرق که اع  اینجنس مهان ماده است یعنی مفهوم حیوان جنسی اب مفهوم حیوانی که ماده است فرقی ندارد. اب چهارم اینکه

 ابشد ماده می شود. یعنی اگر ال بشرط ابشد جنس است و اگر بشرط ال
 مهني فرق بني فصل و صورت جاری است.

ین اگر چیزی در اد. بنا بر ه ابش: جنس و فصل واقعی مربوط به جایی است که شیء ماده و صورت خارجی داشتبعد عالمه در خامته می فرماید
  خارج، بسیط ابشد و ماده وصورت نداشته ابشد. جنس و فصل هم ندارد.

د می بیند که نظر می گري  ست درای مانند اعراض، جنس و فصل حقیقی ندارند. اب این حال، عقل مفهوم سفیدی را که عرض از این رو چیزهای
دارد که  قید دیگری . بعددر یک چیز اب چیزهای دیگر شریک است و آن اینکه رنگ است و در رنگ بودن اب سیاهی و قرمزی مشرتک است

 نور چشم را پخش می کند. بر خالف سیاهی که قابض نور چشم است.اختصاص به سفیدی دارد و آن اینکه 
 ی.ست نه واقعاری اعقل اب این نگاه، چیزی شبیه جنس و فصل را برای آن اعتبار می کند. بنا بر این این جنس و فصل، اعتب

ی( آجنا که می  ه جنس واقعت )نجنس اس این مهان چیز است که شهید در اول کتاب طهارت می فرماید: استعمال در معنای طهارت به منزله ی
 . )و مشروط ابلنیة نیز به منزله ی فصل است.(الطهارة هی استعمال طهور مشروط ابلنیة گوییم:

 .این به سبب آن است که طهارت امری است عرضی و ماده و صورت خارجی ندارد ات از آن جنس و فصل اخذ شود
  

شد م می تواند انسان اببهم زیرا همشکل  )اولني نکته این است که جنس مهان نوع است ولی به ع مبهما،ویظهر مما تقدم: أوال: أن اجلنس هو النو 
م أو ن غري نظر إىل إهبامیة التامة ملاهوالنوع هو ا )فصل هم مهان نوع است ولی به شرط حتصل( وأن الفصل هو النوع حمصال، و هم فرس و هم غنم(

فصل جزء نوع  ور این جنس ب. بنا است بدون اینکه نظر به مبهم بودن و اي حتصل داشنت آن داشته ابشیم)نوع هم مهان ماهیت اتمه  حتصیل.
  نیست بلکه مهان نوع به یک اعتبار جنس است و به یک اعتبار فصل(

ولی بر نوع محل می محل ا ل بهو فص )هر یک از جنس أن كال من اجلنس والفصل حممول على النوع محال أولیا، )امر دوم این است که( واثنیا:
وأما النسبة  د ابشند.(ی متحشود زیرا گفتیم که جنس و فصل مهان نوع است و محل اولی هم در جایی است موضوع و حممول از نظر مفهوم

رای فصل ام ب)جنس عرض ع فصل،فاجلنس عرض عام ابلنسبة إىل ال )اما نسبتی که بني جنس و فصل است این گونه است که( بینهما أنفسهما
وه بر انطق بر ود. حتی عالشن می است زیرا مفهوم آن اب فصل متفاوت است بنا بر این این مهان نیست و خارج از ذات آن است و عارض بر آ
رضی است و د، حیوان عمی ش غري انطق هم عارض می شود از این رو عرض عام است. البته هبرت این بود که به جای عرض از عرضی تعبري

حیوان  طق فقط برثال انم)فصل عرض خاص جنس است زیرا فقط بر جنس عارض می شود  والفصل خاصة ابلنسبة إلیه. ت عرض است.(حیوانی
 عارض می شود.(

رض واحد و در ک نوع در عییت و )حمال است که یک ماه أن من املمتنع أن یتحقق جنسان يف مرتبة واحدة، )امر سوم این است که( واثلثا:
ده داشته رتبه ی واحمل در )مهچنني حمال است که یک نوع دو فص وكذا فصالن يف مرتبة واحدة، لنوع، جنس داشته ابشد.( یک رتبه دو

  وع ابشد. البته اینک نوع دو نید که )زیرا جنس و فصل مهان نوع است و در فرض مزبور الزم می آی الستلزام ذلك كون نوع واحد نوعني.ابشد.(
  ندارد یعنی یک شیء می تواند چند جنس و فصل طولی داشته ابشد.(کار در طول هم اشکال 

)جنس و ماده ذاات یکی اند یعنی جنس مهان ماده است و فصل  أن اجلنس واملادة متحدان ذاات، خمتلفان اعتبارا، )امر چهارم این است که( ورابعا:
فاملادة إذا أخذت ال بشرط كانت  ی ماده بشرط ال می ابشد.(مهان صورت. اختالف آهنا به اعتبارا است. جنس عقلی است و ال بشرط ول

)کما اینکه جنس   كما أن اجلنس إذا اخذ بشرط ال كان مادة، )بنا بر این ماده که بشرط ال است اگر ال بشرط اخذ شود جنس می شود(جنسا،
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)مهني طور است صورت که ال بشرط است   بشرط،وكذا الصورة فصل إذا اخذت ال که ال بشرط است اگر بشرط ال اعتبار شود ماده می شود.(
)کما اینکه فصل که ال بشرط است اگر بشرط ال اخذ شود  كما أن الفصل صورة إذا اخذ بشرط ال. و اگر بشرط ال اخذ شود فصل می شود(

  صورت می شود(
مادی،  رج موجود می ابشند.اند در خا مادی مور جوهری که)ماده، در آن ا واعلم أن املادة يف اجلواهر املادیة موجودة يف اخلارج، على ما سیأيت،

ده است زیرا مادی  ابطه اب مار ه در غري ماده است. ماده آن حقیقت مبهمی است که در متام موجودات عامَل وجود دارد. ولی مادی چیزی است ک
مرتبط است. بنا  ید به مادهه می آعرضی که روی مادکه ايء نسبت دارد به معنای چیزی است که منسوب به ماده است. بنا بر این هر صورت و 

ارد. بنا بر دمادی انم  ی آیدمبر این در چوب، ماده مهان چوب است که گاه هم خاکسرت می شود ولی صورت چوبی که روی آن ماده ی مبهم 
ه هر حال اگر این برا دارد.  زبورمدی حکم این امور مادی، گاهی جوهرند و گاه عرض. به این مهني سبب عالمه می فرماید: ماده در جواهر ما

 حیوان گفتیم، ماده عریف معنایتو در ماده وجود خارجی دارد، وقتی ما تصور می کنیم مهان چیزی که در خارج است را تصور می کنیم. از این ر 
ني اگر جوهر نبود دارد. مهچننهم  ه مادهای است که صورت انسانی را می پذیرد. بنا بر این اگر چیزی جوهر بود ولی ماده نبود واضح است ک

ه و ر خارج مرکب از مادیط اند و د، بس)اما اعراض وأما األعراض فهي بسیطة غري مركبة يف اخلارج، یعنی اگر عرض ابشد که آن هم ماده ندارد.(
المتیاز ر آهنا عني ما به اداالشرتاک  ا بهت که م)وقتی بسیط هستند به این معنا اس ما به االشرتاك فیها عني ما به االمتیاز، صورت منی ابشند.(

هد که از دیگر دا را حتصل ه آهناست یعنی چیزی ندارند که در آن اب دیگری مشرتک ابشند که آن چیز جنس آهنا ابشد و چیزی هم ندارند ک
اض ، در مفهوم این اعر ین حال عقل)اب ا وخمتصاتوإمنا العقل جيد فیها مشرتكات  چیزهایی که اب آن هستند ممتاز کند که آن چیز فصل آن ابشد.(

فیدی د که رنگ سی بینمشرتکات و خمتصاتی می ايبد مثال در سفیدی می بیند که سفیدی اب سیاهی در مفهوم رنگ شبیه است بعد م
جنس و فصل  ند ولی اینکر می  )بر این اساس جنس و فصلی را برایش اعتبا فیعتربها أجناسا وفصوال، خصوصیتی دارد که در سیاهی نیست(

  بشرط اند را بشرطالعتباری که افصل  و)بعد عقل مهني جنس  مث یعتربها بشرط ال، فتصري مواد وصورا عقلیة. اعتباری است و واقعی منی ابشد.(
 (قیقی.ال تصور می کند و آن را ماده و صورت می کند ولی این ماده و صورت عقلی و اعتباری است نه خارجی و ح

  
 : احکام فصلپنجم فصل

 حکم اول این است که فصل به دو قسم تقسیم می شود: فصل منطقی و فصل اشتقاقی اي حقیقی
ا از چیزهای ر و آن نوع  ابشد فصل منطقی آنی است که کار منطقی اب آن راه می افتد. منطقی دنبال چیزی است که به نوع اختصاص داشته

مده است و مثال آروی ماده  یست کهنواقعا فصل حقیقی شیء مهان ابشد اي نه. منطقی دنبال صورتی دیگر ممتاز می کند. منطقی کار ندارد که 
نسان است و ج از ذات اه خار آن را انسان کرده است. بنا بر این منطقی، بعضی از خواص انسان را مطالعه می کند. )خاصه چیزی است ک

ارد زیرا می بیند  یوان می گذنار حکی مردم هم شناخته شده است.( در نتیجه انطق را  عرض خاص است یعنی اختصاص به انسان دارد و غالبا برا
 که حیوان بني انسان و غري انسان مشرتک است ولی انطق فقط خمصوص انسان است.

ی تواند حرف بزند. م ویند، چونگ، می  اب این حال، از نظر حقیقی، انطق فصل حقیقی منی تواند ابشد. زیرا وقتی آهنا انطق را تعریف می کنند
صل، شد زیرا فسان ابواضح است که حرف زدن کیفیت مسموع است یعنی صوت است. کیف هم عرض است نه جوهر. عرض منی توان فصل ان

 یعنی جزء سازنده ی انسان و انسان امری است جوهری و اجزاء آن هم ابید جوهری ابشند.
 ت آن هم کیفی نفسانی است و عرض می ابشد.اگر هم بگویند که انطق به معنای ادراک کلیات اس

ست. بنا بر این انطق به هر معنا که ابشد از خصوصیات و اعراض خاصه ی انسان است. منطقی آن را به کار می برد زیرا او به دنبال واقعیات نی
که جسم انمی است و فصل آن حساس   به مهني دلیل می بینیم که گاه فصل ها دو ات می شود مثال حیوان دو فصل دارد. حیوان جنسی دارد

متحرک ابالراده است. یعنی جمموع حساس بودن و متحرک ابالراده بودن. گفتیم که یک نوع منی تواند دو فصل داشته ابشد. پس این دو عرض 
نی است. متحرک اند نه فصل حقیقی. زیرا حساس بودن مهان علم است یعنی حس می کند و چیزی را می فهمد و گفتیم که علم کیف نفسا
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است یعنی حرکت می کند یعنی مکانش عوض می شود که این هم عرض است. مضافا بر اینکه جوهر منی تواند اجزاء سازنده ای از عرض داشته 
 ابشد.

 فصل حقیقی انسان روح انسانی است که نطق از آاثر آن می ابشد.
ه هست ن سرچشمه کعنی آاست که منشأ فصل های منطقی می شود. ی اب توضیح ابال معنای فصل حقیقی نیز آشکار شد. فصل حقیقی آنی

 حساس.ادارک و ا و هم این اعراض که فصل منطقی است نیز ظاهر می شود. یعنی آن روح انسانی وقتی ابشد، هم نطق موجود می شود
  

 )فصل پنجم در بعضی از احکام فصل است.( الفصل اخلامس يف بعض أحكام الفصل
ه این معنا است که بز یک حلاظ ود. اش)فصل از یک حلاظ به منطقی و اشتقاقی تقسیم می  وع انقسام، إىل املنطقي واالشتقاقي.ینقسم الفصل، ن

ی و آنی که فصل عنی ریشه ایقاقی فصل تقسیمات دیگری هم دارد مانند فصل قریب و بعید. منطقی یعنی آنی که منطقی اب آن کار دارد و اشت
زم ها است. سابقا اص ترین الخآن  )فصل منطقی فالفصل املنطقي هو أخص اللوازم اليت تعرض النوع وأعرفها، می گريد.( منطقی از آن سرچشمه

انند نطق نسان است ماوازم هم گفتیم که عرض الزم خارج از ذات شیء است. این عرض که خاص است ویژه ی انسان است و شناخته ترین ل
ینکه )علت ا یقوم النوع، قیقي الذيصل احلوضع يف احلدود مكان الفصول احلقیقیة، لصعوبة احلصول غالبا على الفوهو إمنا یؤخذ وی برای انسان. (

صل حقیقی غالبا فستیابی به که د  منطقی این نوع فصل را اخذ می کند و در تعاریف از آن به جای فصل های حقیقی استفاده می کند این است
ی انسان و ق بودن براد انط)فصل منطقی مانن كالناطق لإلنسان، والصاهل للفرس، وع را می سازد.(سخت است. فصل حقیقی آن است که ن

، اي نطق به عنوان مثال )مراد به ة،عىن التكلم وهو من الكیفیات املسموعإما النطق مب -مثال  -فإن املراد ابلنطق  شیهه کشیدن برای اسب است.(
إدراك  لنطق مبعىنما اوإ کیفیات مسموعه است یعنی عرضی است که اب گوش شنیده می شود(  مهان سخن گفنت است که واضح است که از
ما  والكیفیة كیف است( یفی نفسانیکسفه  )اي اینکه نطق به معنای درک کلیات است و این هم نزد فال الكلیات وهو عندهم من الكیفیات النفسانیة،

ی تواند من)عرض هم  ،جلوهروالعرض ال یقوم ا سموع و نفسانی نوعی از عرض است()کیف هر گونه که ابشد اعم از م كانت من األعراض،
ض رض است. عر عی که موجب تقومي و ساخنت جوهر شود. جوهر ابید از جنسی که جوهر است و فصل که جوهر است ساخته شود نه فصل

 بر این این کار به یستد. بناودش ابخشد و بتواند روی اپی منی تواند روی اپی خودش ابیستد در نتیجه منی تواند چیزی را بسازد که جوهر اب
)مهچنني  صهیل،وكذا ال .(یستدتناقض می اجنامد یعنی عرض هم نباید روی اپی خودش ابیستد و هم ابید جوهر ابشد یعنی روی اپی خودش اب

نوع می  ه از لوازمند بلکفصل حقیقی نیست)و چون اینها  ولذا است در مورد شیهه کشیدن که نوعی عرض است و کیف مسموع می ابشد.(
وضع الفصل موضع مجیعا فت د()در خیلی موارد چند ات الزم خاص برای یک نوع وجود دار  رمبا كان أخص اللوازم أكثر من واحد، ابشند(

است  ی که از بقیه خاص تریعنی الزم لوازم)و مهه ی آهنا در مقام فصل در منطق قرار می گريند. البته خمفی مناند که تعبري به اخص ال احلقیقي،
لناس ار ابشد زید اکرب ایرا اگر قر ز ستند مانند اکرب الناس که یک مصداق بیشرت ندارد و اگر دو نفر هم سن ابشند دیگر هیچ کدام اکرب الناس نی

خذ )احلساس( و كما یؤ  ص.(ه اخناص ابشد ابید از عمرو بزرگرت ابشد و هکذا در مورد عمرو. در نتیجه مراد عالمه از اخص الالزم یعنی خ
 كان فصال حقیقیا مل  ولو ی شود(مسوب حم)کما اینکه حساس و متحرک ابالراده اب هم فصل برای حیوان  )املتحرك ابإلرادة( مجیعا فصال للحیوان،

برای  ل در مرتبه ی واحدهفتیم دو فصبال گق)اگر قرار بود اینها فصل حقیقی ابشند یکی بیشرت منی ابیست بودند. زیرا  یكن إال واحدا، كما تقدم.
حلقیقي املقوم اوهو الفصل  ست.()فصل اشتقاقی سرچشمه و مبدأ فصل منطقی ا والفصل االشتقاقي مبدأ الفصل املنطقي، یک نوع حمال است.(

س صاهلة يف لفرس ذا نفون اكككون االنسان ذا نفس انطقة يف االنسان، و  )این مهان فصل حقیقی است که مقّوم نوع می ابشد.( للنوع،
ّوم جوهری به ی تواند مقموهری ج)مانند داشنت نفس انطقه برای انسان و داشنت نفس صاهله و شیهه کشنده در اسب. روح امری است  الفرس.

 انم انسان و اي فرس ابشد. (
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 34جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 کام فصل و نوع: احموضوع
 اقی.اشتق در این فصل، بعضی از احکام فصل را بیان می کنیم. حکم اول این بود که فصل تقسیم می شود به منطقی و

ه است و بعد ول جسم بودانسان حکم دوم این است که نوع فصل های زايدی دارد و این فصل ها در طول هم هستند و نه در عرض هم. یعنی ا
الراده شد ابساس متحرک حبعد  زمانی که غذا در بدن پدر تبدیل به سلول زنده شد یعنی نطقه و علقه و مضغه شد( وجسم انمی شده است )

انطقه است و  ه مهان نفسشد ک )زمانی که جنني شد و در شکم مادر دست و اپ می زد و حرکت ابالراده داشت( بعد آخرین فصل به آن ملحق
 فصل اخري انسان مهان نفس انطقه است. انسان حمقق شد. فصل حقیقی انسان و

خري است به این امهان فصل  سازد عالمه می فرماید: در این نوع ها که چند فصل دارد، روشن است که آنچه که مقّوم نوع است و نوع را می
س انطقه می ابشد. ر است که نفآخفس معنا که وقتی که جسم بود، انسان نبود و هکذا هنگامی که انمی بود و هکذا. انسانیت انسان به مهان ن
سم خود را تقویت  ش کند و جگر تالا بنا بر این انسان اگر برای بعدهای دیگرش تالش کند این کار به تکامل انسانی اش منجر منی شود مثال 

چنني اگر در نیست مه رتو بیشاکند انسانیت او بیشرت منی شود هکذا اگر خوب بفهمد و احساس و ادراکش خوب ابشد ابز هم کمال انسانی 
 حرکات تردست و زبردست ابشد و خیلی از کارها و حرکات را بلد ابشد.

شد یعنی فصل های آخر که اب . فصلالبته خمفی مناند که مهان طور که قبال گفتیم، فصل اخري مهان نوع است و چیز جداگانه ای از آن نیست
ی آید بر این به وجود م سط فصلجنس را برطرف می کند. بنا بر این حقیقت نوع تو قبلی مهه موجودند زیرا فصل، حمّصل جنس است و اهبام 

  ک ندارد.ادرا  اساس حقیقت انسان مهان روح است که اگر نباشد، بدن فقط جسمی بی جان است و حتی انمی نیست و احساس و
ی که روح انسانی ن، از زمانانسا تبدیل ابشند. مثال نتیجه اینکه ات فصل اخري هست، نوع هم هست هرچند جنس های قبلی در حتول و در حال

ای هود و سلول شض می در آن دمیده می شود صد سال هم بگذرد ابز هم انسان است و حال آنکه هرچند سال یک ابر مهه ی جنسش عو 
انسان  ست که حقیقتآن ا بدنش جتدید می شوند. جنس، آن به آن در حال حتول است ولی حقیقت انسان کما کان حمفوظ است این عالمت

 به جنسش نیست بلکه به فصل است که مهواره حمفوظ می ابشد.
. حقیقت انسان از ان می مريده انسحتی اگر فصل، از جنس جمرد شود )یعنی صورت، از ماده جمرد شود( و روح از بدن جدا شود مانند زمانی ک

 ت.سان اساجناس و فصل های دیگر را رها کند ابز انبني منی رود زیرا حقیقت انسان به فصلش است از این رو اگر 
 که هیچ فصلی منی تواند مرکب ابشد و منی تواند حتت جنسش مندرج ابشد. حکم دیگر فصل این است

مندرج حتت  سم انمی همست. جتوضیح اینکه هر جنسی یک جنس ابالتر دارد ات به جنس عالی می رسد. مثال حیوان مندرج حتت جسم انمی ا
 است.جسم 
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ه جوهری کتوان گفت   ه منیفصل، دیگر مندرج حتت جنس نیست. مثال انطق حتت جسم، جوهر و مانند آن نیست. یعنی در تعریف نفس انطق
منی توان  ر تعریف آندست و است که فالن فصل را دارد. اي جسمی انمی است که کلیات را درک می کند و هکذا. فصل، یک مفهوم بسیط ا

 عمال کرد.دو مفهوم را است
نس و فصل مرکب از ج ابید اگر قرار بود که فصل مرکب از جنس و فصل ابشد یعنی خودش به فصل دیگر احتیاج داشت و بعد خود آن فصل

زمه ی آن این است  م ابشد و المفهو  ابشد و به تسلسل می اجنامد که حمال است زیرا الزمه اش این است که در مفهوم انطق ات بی هنایت حاوی
 بل درک ابشد.ر آید و قافهم د اصال نتواند مفهوم ابشد و مورد فهم قرار گريد چون غري متناهی است و به جایی حمدود نیست ات حتتکه 

  
وذلك ألن  )حقیقت هر نوع، مهان فصل اخريش است نه جنس هایش و نه فصل های ما قبل اخريش( مث إن حقیقة النوع هي فصله األخري،

)زیرا فصل که مقّوم نوع است در واقع حمّصل و به وجود آورنده ی نوع است. یعنی انسان ات روح انطقه که فصل  ل نوعه،الفصل املقوم هو حمص
)پس  فما أخذ يف أجناسه وفصوله االخر على حنو اإلهبام مأخوذ فیه على وجه التحصل. اخريش است به آن ملحق نشود انسان به وجود منی آید.(

و فصول غري اخري نوع به حنو اهبام اخذ شده است مهه ی آهنا در فصل اخري به حنو حتّصل اخذ شده است. یعنی فصل آنچه که در اجناس نوع 
ویتفرع علیه:  اخري است که به مهه ی آهنا که مبهم بودند و قابل انطباق بر انواع خمتلف قابل تطبیق بودند تشّخص می دهد و از اهبام در می آورد(

)بر این مطلب این نکته متفرع می شود که این بودن نوع )مانند انسان بودن و اي فرس بودن یک چیز( به مهان فصل اخري  أن هذیة النوع به،
)بنا بر این نوعیت نوع به مهان فصل اخري است هرچند اگر بعضی از اجناسش در حال  فنوعیة النوع حمفوظة به، ولو تبدل بعض أجناسه،است.(

ر هر حال آن در حال تبدیل است و سلول هایی از آن می مريد و سلول هایی به آن اضافه می شود ولی انسانیت تبدیل ابشد. مثال بدنش د
)حتی  وكذا لو جتردت صورته اليت هي الفصل بشرط ال عن املادة اليت هي اجلنس بشرط ال، بقي النوع على حقیقة نوعیته، انسان تغیري منی کند.(

است که به شرط ال اخذ شده است از ماده که مهان جنسی است که بشرط ال اخذ شده است جدا  اگر صورت انسانیت که مهان فصل
یعنی اگر انسان مبريد و روح از بدنش مفارقت کند ابز حقیقت نوع یعنی انسانیت به قوت خود كما لو جتردت النفس الناطقة عن البدن. ) شود(

توّفی به معنای اخذ   [1]َحىتَّ إِّذا جاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفَـّْتُه ُرُسلُنا عبري می شود و می فرماید:ابقی است. به مهني سبب در قرآن از مرگ به توّفی ت
گريند. این یعنی متام انسان مهان روح است زیرا فرستادگان خداوند   کامل یک چیز است و معنای آیه این است که فرستادگان ما کامال آن را می

  روح انسان را می گريد.(
جنس  ه فصل برایکفصل   )مسأله ی دیگر این است که فصل حتت جنس خودش مندرج نیست. یعنی این مث إن الفصل غري مندرج حتت جنسه

گر ا نا بر این به است )یعنی جنس در تعریف فصل اخذ نشد يف حده،مبعىن أن اجلنس غري مأخوذ  است خودش مندرج حتت جنس نیست.(
اشته ابشد آن صل، جنسی دود فب)اگر قرار  وإال احتاج إىل فصل یقومه، خبواهیم فصل را معنا کنیم تعریف آن مرکب از جنس و فصل نیست(

وننقل الكالم  منی شود.( مشخص وم و بدون فصل حمقق جنس به فصل دیگری احتیاج داشت ات بتواند آن را قوام دهد زیرا جنس امری است مبه
 دیگری احتیاج دارد جنس و فصل دش به)اگر چنني ابشد ما نقل کالم به مهان فصل می کنیم که ابز خو  إلیه ویتسلسل برتتب فصول غري متناهیة.

این خلف در مفهوم  وناهی ابشد ري متاز مفاهیم غ و این کار به تسلسلی که انتهاء ندارد می اجنامد و الزمه اش این است که یک مفهوم مرکب
 بودن است زیرا معنایش این است که چنني مفهومی قابل فهم نباشد.(

  
 : در نوع و احکام آنفصل ششم

د. یعنی این  جود می شونود مو عالمه بعد از آنکه بیان کرد که نوع مرکب از جنس و فصل است می فرماید: جنس و فصل در خارج به یک وج
شتیم بلکه دو چیز انسان ندا ه انمگونه نیست که در مورد انسان، حیوان و نفس انطقه هر کدام مستقل ابشند. اگر چنني بود دیگر یک چیز ب

 دیگر داشتیم.
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و می ابشند  م مهان نوعر کداعلت اینکه اجزاء انسان به یک وجود موجود می شوند این است که جنس و فصل دو چیز نیستند جنس و فصل ه
قل دارد و از آن ک وجود مستارج یبه مهني دلیل محل جنس بر نوع و محل فصل بر نوع به محل اولی اجنام می شود. از این رو چون نوع در خ

ت که نوع  ه اش آن اسالزم طرف جنس و فصل نیز مهان نوع است پس جنس و فصل هم ابید در خارج به یک وجود واحد موجود ابشند و اال
 ات ابشد. که یکی است دو

ه محل جنس بر کلیل گفتیم  ني دبعد عالمه می فرماید: جنس و فصل در این امر اب هم فرق دارند که جنس، مبهم است و فصل، متحصل. به مه
 فصل محل اولی نیست زیرا مبهم هرگز منی تواند عني متحصل ابشد.

  شند و االابیاز داشته نه هم ند واضح است که ابید این دو بحال که جنس و فصل در خارج به یک وجود موجود مسأله ی دیگر این است که
 هر کدام مستقل می بودند و به یک وجود موجود منی شدند.

می شوند که یک   هم ترکیبای اب در مقابل ترکیب حقیقی ترکیب صناعی و اعتباری است. ترکیب حقیقی به این معنا است که دو چیز به گونه
ر این اساس بشده اند.  ن هضمعنی مرّکب جمموع این دو اب هم نیست بلکه حقیقت جدیدی است که این دو در آشیء اثلث بوجود می آید. ی

از صورت جدا کرد  ا منی تواناده ر مماده و صورت اب هم ترکیب می شود و چیزی به انم سنگ، آهن و اي انسان ساخته می شود. در این اشیاء، 
 کرد و سنگ ابز هم سنگ ابقی مباند.به گونه ای که ماده را از صورت جدا  

اثلثی به  یست که شیءای ن ترکیب صناعی مانند عکس است که از چوب، میخ، کاغذ، رنگ و غريه ترکیب شده است. ترکیب اینها به گونه
 .ه استوجود آمده ابشد. چوب و سایر اجزاء در چیزی مستهلک نشده است و فقط صانعی آهنا را در کنار هم گذاشت

نیم ولی این کار د فرض می کموجو  اعتباری آن است که مثال می گوییم: یک لشکر که از افراد بسیاری تشکیل شده است. ما مهه را یک ترکیب
  ست.ن ترکیب هات تریصرف اعتبار و فرض است و افراد این مرکب قبل و بعد از اعتبار هیچ فرقی نکرده اند. این ترکیب از سس

  
 )فصل ششم در نوع و بعضی از احکام آن است.( وبعض أحكامهالفصل السادس يف النوع 

عبري به تبته خمفی مناند که ی آیند. الجود م)اجزاء ماهیت نوع در خارج به وجود واحد به و  املاهیة النوعیة توجد أجزاؤها يف اخلارج بوجود واحد،
حد و  است که آهنا اجزاء اینجا این زء درحساب منی آیند. مراد از ج اجزاء مساحمه است زیرا گفتیم که اجزاء نوع عني نوع هستند و دیگر جزء به

لی است. و بني نوع، محل او  ک از اجزاءهر ی )زیرا محل بني ألن احلمل بني كل منها وبني النوع أويل، والنوع موجود بوجود واحد، تعریف نوع اند.(
 الذهن فهي وأما يف د.(ابشن نوع هستند دو وجود منی توانند داشته از آن سو چون نوع در خارج یک وجود دارد پس جنس و فصل که مهان

ولذلك كان كل من  صل، متحصل(فست و )اما جنس و فصل، در ذهن اب هم تغایر دارند به این گونه که جنس، مبهم ا متغایرة ابإلهبام والتحصل،
ام رض می شوند زیرا اهبل اب هم فرق دارند و بر هم عام که جنس و فص)به مهني دلیل گفتی .-ما تقدمك  -اجلنس والفصل عرضیا لآلخر، زائدا علیه 

 غري از حتصل است و دو چیز متغایر منی تواند عني هم ابشد.(
  

 أن یكون بني أجزائها فقر وحاجة من بعضها إىل -أي األنواع املادیة املؤلفة من مادة وصورة  -ومن هنا ما ذكروا: أنه البد يف املركبات احلقیقیة 
)به مهني سبب است که گفته اند که در مرکبات حقیقیه که انواع مادیه ای است که از ماده و صورت ترکیب شده است، ابید بني اجزائش  بعض

 )ات بتوانند به هم پیوند پیدا کنند و حىت ترتبط وتتحد حقیقة واحدة، فقر و حاجت ابشد به این گونه که اجزاء به یکدیگر احتیاج داشته ابشند(
)و گفته شده است که این مسأله ضروری است و  وقد عدوا املسألة ضروریة ال تفتقر إىل برهان. بتوانند به صورت یک حقیقت واحده در آیند.(

احتیاج به برهان ندارد. اب این حال برهانش این است که چون اجزاء هر کدام عني نوع هستند و نوع چون به یک وجود موجود است این اجزاء 
ید به یک وجود واحد موجود ابشند و اگر فقر و حاجت بني آهنا نباشد در این صورت دو وجود مستقل می شوند یعنی نوع، که یکی است هم اب

)مرکب حقیقی از غري حقیقی یعنی از مرکب صناعی و اعتباری امتیاز پیدا می   وميتاز املركب احلقیقي من غريه ابلوحدة احلقیقیة، ابید متعدد ابشد.(
)وحدت حقیقی به این  وذلك أبن حيصل من أتلف اجلزئني مثال أمر اثلث غري كل واحد منهما، د به اینکه مرکب حقیقی واقعا یک چیز است.(کن
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است که حاصل شود از ترکیب دو جزء مثال که مهان ماده و صورت است )مثال را برای این گفته است که گاه یک ماده اب چند صورت ترکیب 
ماده ی اولی ابشد آن اب یک صورت ترکیب شود ولی گاه ماده ی اولی که صورتی گرفته است خودش ماده برای صورت بعدی می می شود. اگر 

)که آاثر خاص  له آاثر خاصة غري آاثرمها اخلاصة، شود و این سلسله گاه ات چندین مرحله ادامه می ايبد.( امر سومی که غري از آن دو ات است(
)قدمي معتقد بودند که آب و ابد  كاألمور املعدنیة اليت هلا آاثر خاصة غري آاثر عناصرها، آاثر اجزاء ترکیبی خودش فرق دارد.( خودش را دارد که اب

و خاک و آتش عناصر اربعه اند یعنی جسم های بسیط اند که می گفتند اگر چند ات از آهنا ترکیب شود جسم معدنی به وجود می آید یعنی 
. بنا بر این به اعتقاد آهنا چیزی مانند آهن، هم آتش دارد و هم خاک و آب. اما اآلن آب را جسمی مرکب می دانند که جسمی که مرکب است

از اکسیژن و هیدروژن ترکیب ايفته است که این دو خودشان بسیط اند. به هر حال آب، دارای آاثر خاصی است که اب آاثر اکسیژن و هیدروژن 
والبیت املؤلف من اللنب  )نه مانند لشکری که مرکب از افراد است که ترکیب لشکر اعتباری است.( املركب من أفراد، ال كالعسكر متفاوت است.(
  )و نه مانند خانه ای که ترکیب شده است از خشت ها و گچ و غري این دو که ترکیب در آن صناعی است.( واجلص وغريمها.
)ترکیب بني .-كما سیأيت   -نضمامي ادي ال یرتجح القول أبن الرتكیب بني املادة والصورة إحتا که()مهني این مسأله روشن می شود   ومن هنا أیضا،

لکه اب هم وحدت نضم شوند بمه هم بماده و صورت احتادی است نه انضمامی یعنی ماده و صورت این گونه نیست که در کنار هم قرار بگريند و 
ین حبث در است. البته زوم اک و هضم می شود. البته رجحان در کالم عالمه به معنای لمی ايبند و یکی می شوند و یکی در دیگری مند 

 مبحث ماده و صورت توضیح داده می شود.(
  
  
  
 .61، آیه6انعام/سوره [1]

  
  
 
 
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 35جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : احکام نوع و کلیت و جزئیتموضوع
دو قسم اند. قسم  ه انواع برکاست   عالمه در این فصل بعضی از احکام نوع را بیان می کند و آخرین حکمی که برای نوع بیان می فرماید این

ه دارند. مثال ک نوع رابطه اب مادیهستند که  نواعیال انواعی اند که افراد زايدی دارند و اي اینکه می توانند افراد زايدی داشته ابشند. این انواع، او 
نوعی  اتمه و ه یک ماهیتکنسان  سنگ مرمر یک مفهوم کلی نوعی است که می تواند مصادیق و افراد زايدی داشته ابشد مهچنني است مفهوم ا
 م دوم است.یح دارد قسه توضباز حیوان است و مصادیق و افراد بسیاری دارد. این قسم و وجود آن از واضحات است ولی آنی که احتیاج 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/034/#_ftnref1
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شد. بله عقال رد داشته ابفز یک اقسم دوم عبارت است از نوعی که در فرد منحصر است یعنی یک فرد بیشرت ندارد و حمال است در خارج بیش 
 چ رابطه ای اب مادهند و هم هید ابشقش بر کثريین حمال نیست. این نوع خمصوص به انواعی است که جترد اتم داشته ابشند یعنی هم جمر فرض صد

 د.(ندار  نداشته ابشند. از نظر فلسفی به آن عقل می گوید )که هم ذاات و هم در مقام فعل اب ماده هیچ ارتباطی
 یست.نیشرت رت ندارد. موجود دومی که معلول عقل اول است که آن هم یک مورد ببه مهني سبب عقلِّ اول یک مصداق بیش

اي از ذات آن  وی نوع است  ذاتعلت آن این است که اگر چیزی خبواهد کثرت داشته ابشد از چهار حال خارج نیست به این معنا که کثرت اي
ارض شده ابشد ی بر ذات عد یعن. در جایی هم که خارج از ذات ابشخارج است و در جایی که ذاتی ابشد اي متام ذات است اي بعضی از ذات

 اي ابید عرض الزم ابشد و اي عرض مفارق.
ه سآن راه دارد. اما  مال فوق درر احتاب این بیان اگر عقل که یک مفهوم نوعی است زیرا یکی نوع از جوهر است خبواهد کثري ابشد یکی از چها

ات انسان، حیوان که متام ذ  ن طورزیرا منی توان گفت که چیزی هست که متام ذاتش کثرت ابشد. مثال مها احتمال اول در هیچ جا ممکن نیست
ات چیزی می تواند  ذه بعضی از کگفت    انطق است که امری واحد است چیزی را ابید بتوان پیدا کرد که متام ذاتش کثري ابشد. مهچنني منی توان

یند که کثرت هرگز ین امر شرکاد در ابشد. مهچنني الزم ذات چیزی منی تواند کثري ابشد. هر سه مور  کثري ابشد. مثال جنسش و اي فصلش کثري
منی  ک فرد کثري نیست پسزی ابشد، یات چینباید از آهنا جدا شود و الزمه اش این است که آن چیز، فرد نداشته ابشد زیرا کثري بودن اگر متام ذ

ن هر فردی واحد ته ابشد چو د داشقابل صدق بر هیچ فردی نیست یعنی این ماهیت هرگز منی تواند فر  تواند جزء ذات آن ابشد. چنني ماهیتی
 ی تواند بر کثريینریق اولی منطر به است و این ماهیت منی تواند از کثرت جدا شود. چنني ماهیتی که منی تواند حتی یک فرد داشته ابشد دیگ

 د.(صدق می کن غريه واد خمتلف صدق می کرد مانند ماهیت انسان که بر زید، عمرو صدق کند. )بر خالف ماهیات مادی که بر افر 
شد و هم واحد. به ند کثري ابی توامبنا بر این فقط احتمال چهارم ابقی می ماند و آن اینکه کثرت عرض مفارق آن است. یعنی این ماهیت هم 

ود شخلق کند، واحد می  آن یک فرد برای بیشرت ندارد واحد می ابشد. اگر خداوند این معنا که اگر افراد کثري دارد کثري می شود و اگر یک فرد
 و اگر چند فرد خلق کند کثري می شود.

را هر از( احتیاج دارد زیبه االمتی ه )ماحال اگر ماهیتی خبواهد کثرت داشته ابشد و کثرت عرض مفارق آن ابشد، این نکته پیش می آید که کثرت ب
 اال هر ودو ات شوند  ین دو فرد،اشود  ک ماهیت هستند بنا بر این ابید چیزی در یک فرد ابشد که در فرد دیگر نباشد ات موجبدو فرد، افراد ی

 دو در ماهیت شریکند.
ی عمرو به شکل ود به شکلی و زی ما به االمتیاز در اینجا عبارت از مشخصات هر فرد است مثال زید در اینجا نشسته است و عمرو در آجنا

د که چیزی به آن داشته ابش مادگیدیگر است. این در حالی است که در جمردات، عروض معنا ندارد زیرا عروض به این معنا است که آن شیء آ
امر جمرد، قابلیت  ا ابشد اماپذیر  عارض شود و این در حالی این است که این آمادگی مربوط به امور مادی است که می تواند صور خمتلفی را

اد در آن لفعل دارد و استعدابه چیز را رد مه، حتویل و پذیرفنت چیزی را ندارد. این برای این است که استعداد فقط در ماده وجود دارد ولی جمتغیري
به  ما ی داشته ابشند کهان مشخصه ای تو معنا ندارد این رو منی تواند حتت زمان واقع شود، مکانی را اشغال کند و اي شکلی داشته ابشد. چون من

ست. بنا بر ع ما به االمتیاز ارا کثرت فر رد زیاالمتیاز یک فرد از فرد دیگر ابشد و چون ما به االمتیاز در آن امکان ندارد کثرت هم در آن راه ندا
 این هر نوع که افراد کثريه دارد ابید ماده داشته ابشد و اال واحد خواهد بود.

 .الفراداعکس نقیضش عبارت است از: کل ما لیس مبادّی فهو لیس بکثري قضیه ی کل نوعی کثري االفراد فهو مادی، 
کس نقیض عونی که در ق قانعکس نقیض عبارت است از اینکه نقیض موضوع را حممول و نقیض حممول را موضوع قرار دهیم. جهت آن هم طب

  ابشد.است تغیري می کند بنا بر این، عکس نقیض در موجبه ی کلیه مهان موجبه ی کلیه می 
بت کردمي که قضیه را اث ن اصلمهچنني گفته شده است که هر قضیه ای که خودش صادقه ابشد، عکس نقیضش هم صادقه خواهد بود. بنا بر ای

ید کثري االفراد ی نیست نباه مادکهر چیز که کثري االفراد است ابید مادی ابشد بنا بر این عکس نقیضی هم ابید صادق ابشد یعنی هر چیز  
 د. نتیجه اینکه هر نوع جمرد فقط یک فرد دارد.ابش
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رية ضی ماهیات نوعیه کث)بع ألفراداثرية كإن من املاهیات النوعیة ما هي   )حکم دیگر از احکام نوع این است که نوع ها بر دو نوع اند یعنی( مث

نسان. مراد از اده دارند. مانند امبطه ای اب وع رای هستند که یک ن)و آهنا نوع های كاألنواع اليت هلا تعلق ما ابملادة، مثل االنسان، االفراد هستند(
عل فگی و آبی در ذات و ال صورت سند. مثیک نوع رابطه یعنی گاه هم ذاات و هم فعال اب ماده در ارتباطند مانند موجودات بی جان که روح ندارن

د است ولی در ه ذاات از ماده جمر وحی دارد ککه ر   ی فعال وابسته اند. مانند انسانبه مهان ماده وابسته اند. اي اینکه ذاات به ماده وابسته نیستند ول
  مقام فعل به ماده وابسته است و ابید اب آن کار کند. هر دو مورد کثري االفراد هستند.(

دی که  نند انواع جمر ام) من العقول، -ا جتردا اتم -كاألنواع اجملردة  )ولی بعضی از ماهیات نوعیه فقط یک فرد دارند( ومنها ما هو منحصر يف فرد
ر اینجا ل اشاره کرد. عقل دوان به عقو ته می کامال جمرد اند یعنی هیچ رابطه ای اب ماده ندارند نه ذاات و فعال و نه فعال به تنهایی از این دست

و به ماده ارتباط  انسان است راتبن یکی از ممهانی است که در فلسفه اراده شده است و مراد شعوری که در انسان است نیست، زیرا عقل انسا
د یزی است که می گوینچست و مهان ابسته دارد. مراد از عقل مهان موجود جمردی است که فوق انسان است و به اذن هللا متام امور ماده به آن وا

و فرد از یک نوع اص اند و دوع خبرای یک ن اولني خلق خداوند بوده است و در لسان شرع به ملک تعبري می شود. اینها هر کدامشان یک فرد
می توانند  نها فقط یک فردی)علت اینکه ا هلا، وذلك ألن كثرة أفراد النوع إما أن تكون متام ماهیة النوع أو بعضها أو الزمة در آهنا معنا ندارد.(

که  شکیل می دهد اي اینتیت نوع را م ماهراد نوع اي متاداشته ابشند و ابلضرورة حمال است که بیش از یک فرد داشته ابشند این است که کثرت اف
ز آن جدا است و هرگز آن ا کثرت، بعض آن یعنی اي جنس آن و اي فصل آن است و اي خارج از ذات بوده و عرض است ولی این عرض مالزم

ام شد زیرا چیزی که مترد داشته ابفیک  اند حتی)بر اساس هر سه فرض فوق، ماهیت منی تو  وعلى مجیع هذه التقادیر ال یتحقق هلا فرد، منی شود.(
 ه، وال كثرة إال معا صدقت علیكل م  لوجوب الكثرة يف ذات اي جزء و اي الزم ذاتش کثرت است دیگر منی تواند بر یک فرد قابل انطباق ابشد(

که هیچ    ر حالی استین داه ابشد و )زیرا واجب است در هر چیزی که این ماهیت بر آن صادق است کثرت وجود داشت اآلحاد، هذا خلف،
 اتیگری هم صادق ابشد د بر فرد دو بع کثرتی منی تواند حمقق شود مگر اینکه افرادی داشته ابشد. یعنی ابید این ماهیت بر یک فرد صادق ابشد

ین ثري داشته ابشد و اکاند افراد  تو  یبتوان گفت این ماهیت کثري است. ولی ماهیت مزبور حتی بر یک فرد هم منی تواند صادق ابشد در نتیجه من
 ن لعرض مفارق یتحققإما أن تكو و  د.(خلف است. زیرا فرض این است که کثري ابشد و افرادی داشته ابشد و حال آنکه منی تواند فرد داشته ابش

ن ماهیت گاه می د. یعنی ایابش ن)قسم چهارم این است که کثرت خارج از ذات ماهیت ابشد و عرض مفارق آ ابنضمامه وعدم انضمامه الكثرة،
 يفاجب حینئذ أن یكون ومن الو  .(ا شودتواند آن عرض را پذیرا ابشد و به مهني دلیل دارای افراد می شود و گاهی هم می تواند از این عرض جد

انضمام ابشد  وعداد عروض ع است)این قسم هم اگر فرض شود مشکلش این است که در این هنگام ابید در نو  النوع إمكان العرض واالنضمام،
ی ق هم بر آن عارض منس عرض مفار پدارد یعنی بتوان عرض را به آن ملحق کرد. بنا بر این اگر چیزی جمرد است و گفتیم جمرد استعداد عروض را ن

کار داشته ابشد   وه سر  مادکه اب  )و بعد خواهیم گفت که این عارض شدن فقط در چیزهایی است وال یتحقق ذلك إال مبادة، كما سیأيت، شود(
 ف ه جسم.(عراض است نارت و و اال ماهیت جمرد، فوق زمان و مکان و شکل و مانند آن است. ماده در اینجا به معنای قابیل پذیرش صو 

تلفی به ابید اعراض خمدارد  فراد زايدیقتی ا)نتیجه این شد که هر نوعی که افراد زايدی دارد مادی است. زیرا و  )كل نوع كثري األفراد فهو مادي(،
و ألفراد، وهلیس بكثري ا -رد جملوهو النوع ا -وینعكس إىل أن ما ال مادة له  آن عارض شود ات موجب شود که یک فرد اب فرد دیگر متفاوت شود.(

شد و مطلوب ما هم ابشته عدد دااد مت)عکس نقیض این قضیه این است که پس چیزی که ماده ندارد یعنی نوع جمرد است، منی تواند افر  املطلوب.
 مهني است.(

  
 : مفهوم کلی و جزئیفصل هفتم
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یء هستند و رند و یک شی نداحبث در این است که اختالف در مفهوم کلی و جزئی آاي در حنوه ی ادراک است یعنی خودشان اب هم اختالف
الف دارند یعنی اب هم اخت نفسه اي اینکه خودشان فی اختالف در آهنا به تفاوت در درک ما است )کما اینکه بعضی به آن قائل شده اند.(

 ُمدرَک گاهی کلی است و گاه جزئی.
 شد.می اب بنا بر این در این فصل حبث می کنیم که آاي ُمدرک دو نوع است اي اینکه حنوه ی درک ما از آن دو نوع

ی توان به دو گونه م کتاب را . مثالاز یک شیء بر می گردد گفته اند که کلیت و جزئیت به تفاوت در ادراک ما بعضی مانند هیوم و امثال آن
ر ه کتاب نگاه کنیم دوجه کامل باب ت ودرک کرد. گاه ادراکی روشن و شفاف از آن دارمي و آن زمانی است که چشم ما سامل ابشد و در نور کافی 

 یست.یگری ندو قابل انطباق بر چیز این حالت است که صورتی از آن کتاب نزد من حاصل می شود. این ادراک جزئی است 
من قوی بود  ورت در ذهنصه آن ولی گاه مهان تصوری که از آن کتاب در ذهن دارم به مرور زمان کم رنگ می شود در نتیجه در آن زمان ک
بر موارد مشابه  انطباق ابلورم قآدیگر بر غري آن قابل انطباق نبود ولی اآلن که کمرنگ شده است و خصوصیات آن را به خوبی به ايد منی 

 است. در این حال قابل انطباق بر کثريین است و حال آنکه ُمدرک مهان یک چیز بیشرت نبوده است.
هن ما قابل ت ولی در ذئی اسمهچنني گاه ما چیزی که جزئی است را در اتریکی و اي بدون دقت می بینیم که اب اینکه صورت یک شیء جز 

رد نیم که شاید مهان فکم تصور می  ی بینیمانند اینکه چهره ی فردی را سریع می بینیم و بعد افراد بسیاری را که مانطباق بر افراد خمتلف است 
 ابشد.

  بنا بر این، ادراک کلی در واقع یک فرد بیشرت ندارد و این کلی بودن خیالی است.
ه ی ادراکات ما از ی بگوید مهگر کسا عتقاد داشته ابشند. زیرا هیوم و مهه ی کسانی که در مقام تصورات، حس گرا هستند به مهني حرف ابید ا

 راه حس است چاره ای ندارد مگر اینکه کلی را از این طریق توجیه کند.
ی گویند: هر شد. مثال ملط ابغکه الزمه اش این است که هر حکمی کلی که در علوم ادعا می شود ابلکل دروغ و  اشکال این حرف این است

  ما قابل انطباق بر و به خیال صور مازواايیی است که مساوی اب دو زاویه ی قائمه است. مطابق ادعای فوق، این قانون فقط به تمثلثی دارای 
نم بر کثريین خیال می ک واست  کثريین است و در واقع مهان مثلثی است که در جایی مثال روی ختت سیاه دیده ام که صورت آن کمرنگ شده

بت به یک مثلث فقط ین قضیه نساینکه ال تصور می کنم که در دفرت دیده ابشم اي در روز دیگری و در جایی دیگر. نتیجه اقابل انطباق است مث
 صادق است و نسبت به سایر مثلث ها ابید کاذب ابشد.

ه به انم موضوع پیاد وی یک حمورر د که حال اگر قضاايی کلیه از بني برود، علم هم از بني می رود زیرا علم عبارت است از جمموعه ای از قواع
که مهان فلزی   یشرت نداردبصداق ممی شود. مثال در علم فیزیک منی توان گفت که حرارت موجب انبساط می شود زیرا فقط این قانون کلی یک 

  است که من در آزمایشگاه آن را حرارت دادم.
بندند   نقش می در ذهن من از آن یک کتاب را می بینم و یک صورت جزئیما دو گونه ُمدرَک دارمي و آن اینکه گاه من فقط  حق این است که

یست. بعد که من  ر کثريین نبباق انط  و ساعت بعد و در زمانی بعد کتابی دیگر می بینم که مهه جزئی هستند. این صورت ها هیچ کدام قابل
زهایی در آن است که چی وراقیارا تصور می کنم که دارای  کتاب های خمتلفی را دیده ام یک مفهوم کلی در ذهن خود می سازم یعنی جسمی

 ست سر و کار دارمي.ابر کثرین  نطباقانوشته شده است و جلد دارد. در اینجا دیگر اب تصویر خارجی کار ندارمي بلکه اب مفهومی کلی که قابل 
  ی کند.ت را حذف مصوصیاخرا می گريد و سایر  بنا بر این، صورت ها جزئی و مفهوم ها کلی می ابشند. عقل در این موارد مشرتکات

  
 ت.()فصل هفتم در کلی و جزئی و کیفیت وجود کلی و جزئی اس الفصل السابع يف الكلي واجلزئي وحنو وجودمها

هنا در واقع اب هم )چه بسا گمان شده است که کلیت و جزئیت در حنوه ی ادراک است و آ رمبا ظن: )أن الكلیة واجلزئیة إمنا مها يف حنو اإلدراك،
)به این معنا که ادراک حسی چون قوی است درک می کند یک شیء  فاإلدراك احلسي لقوته یدرك الشئ بنحو ميتاز من غريه مطلقا، فرقی ندارند(

بنحو ال ميتاز مطلقا  واإلدراك العقلي لضعفه یدركه را به گونه ای که به متام معنا از غريش متمایز می شود و هرگز قابل انطباق بر غري نیست.(
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)و ادراک عقلی به سبب اینکه قوی نیست و ضعیف می ابشد، مهان شء را درک می کند ولی به گونه ای   ویقبل االنطباق على أكثر من واحد،
می کنم مثال  که به طرز مطلق ممتاز از قبل منی شود. قید به طرز مطلق ممتاز شدن برای این است که من این مفهوم را از مفاهیم دیگر جدا

صورت سنگ را به آب تطبق منی کنم ولی صورت زید را به عمرو، بکر و انسان های مهان نوع و انواع مشابه تطبیق می کنم. به هر حال وقتی 
زیدا كالشبح املرئي من بعید، احملتمل أن یكون هو  این صورت در ذهن ضعیف ابشد صورت یک شیء جزئی را بر اکثر از واحد تطبیق می کند.(

)این مانند شبحی که از راه دور می بینیم که هر چند جزئی است ولی من احتمال می دهم که زید ابشد و  أو عمرا أو خشبة منصوبة أو غري ذلك،
بب )این شبح در واقع جزئی است و یکی از این افراد کثريه می ابشد و فقط من به س وهو أحدها قطعا، حتی چوب و مانند آن.(  اي عمرو و اي

)اي مانند درمهی که مسح شده  وكالدرهم املمسوح القابل لالنطباق على دراهم خمتلفة(. ضعف ادراک آن را به افراد کثريه قابل االنطباق می دامن(
است و خطوط آن از بني رفته است که قابل انطباق بر افراد خمتلف است مثال درهم مزبور که در سالی مشخص ضرب شده است می تواند به 

  زعم من درمهی ابشد که سال های دیگر ضرب شده ابشد. در حالی که در واقع در سال خاصی ضرب شده است و جزئی است(
آن  ی)الزمه  ادها حقیقة،احد من أفر و  على أزید من -مثال  -أن الزمه أن ال تصدق املفاهیم الكلیة كاإلنسان  )این توهم مردود است زیرا( ویدفعه:

 ني الكلیة املنطبقةكذب القوانأن یو  م کلی مانند انسان بر بیش از یکی از افرادش صدق نکند و بر بیش از آن صدق نکند(این است که مفامهی
ر بست کذب ابشد و فقط  متناهی ایق غري)الزمه ی آن این است که قوانني کلیه که منطبق بر مصاد على مواردها الالمتناهیة إال يف واحد منها،

ید ه وجود بیاید را ابد دارد و به وجو کابشد. مثال اگر می گوییم فالن قانون در مثلث است این قانون ات هر مقدار مثلثی   یک فرد قابل تطبیق
كل و ) چهاری زوج است( گوییم: هر  ه می)مانند اینک كقولنا: )األربعة زوج(، شامل شود و حال آنکه قائل به قول فوق این را ابید دروغ بدان.(

جدان آن را نکه صریح و آحال  )و وصریح الوجدان یبطله، )و اي اینکه هر ممکنی به سبب وجود علتش چنني شده است.( علة(ممكن فلوجوده 
ز وجود ماهیت است ت دو حنو اجزئی و)بنا بر این حق این است که کلیت  فاحلق أن الكلیة واجلزئیة حنوان من وجود املاهیات. ابطل می کند(

است که   ذهن موجود جی دردر ذهن موجود است که جزئی است و گاه به صورت مفهوم و فارغ از خصوصیات خار  یعنی ماهیت گاه اب صورت
 کلی می شود.(

  
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 36جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : متّیز و تشّخص در ماهیّاتموضوع
 : متیز ماهیات و تشّخص آهنافصل هشتم

یز ماهیات متبارتند از د که عکه آخرین فصل از مباحث ماهیت است در مورد دو حکم از احکام ماهیات سخن می گویعالمه در این فصل  
 و تشّخص آهنا.

  :معنای متّیز و تشّخص
ن انسان اب حیوا ر این اساسست. باز ماده ی َمیز به معنای جدا بودن یک ماهیت از ماهیت دیگر و مغایرت یک ماهیت از ماهیت ا متّیز

 هم ابو اي فصل و هر دو  تیم که جنسال گفمتّیزی ندارد مهچنني انسان اب انطق و اي اب حیوان الناطق زیرا دو گانگی بني اینها نیست چون قب
 مهان نوع می ابشند. متایز در جایی است که این دو اب هم یکی نباشند مانند انسان و فرس.
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نسان د. مانند انباش ت است. یعنی ماهیت شخصی خاص ابشد و بر کثريین صادقتشّخص به معنای شخص بودن و یک فرد بودن ماهی
ی ابشد و وزن انم زید م واست  بشرط شیء یعنی ماهیتی که متام شرایط یک فرد خاص در آن اخذ شده ابشد. مانند انسانی که پسر عمرو

 ارد.و قد و رنگ و سایر خصوصیاتش را در نظر بگريمي. چنني انسانی فقط یک فرد د
هر شود. ز و فرق ظامتیّ  که متیز وصفی اضافی است یعنی ماهیت ابید اب چیز دیگری سنجیده شود ات از توضیح فوق مشخص می شود

  مغایرت مهواره بني دو چیز است و اگر یک فرد از یک چیز بیشرت وجود نداشت مغایرت معنا نداشت.
  به غري، احتیاج ندارد.ولی تشّخص وصفی نفسی است و مربوط به خود شیء است و 

شد ولی هر دو کلی ر مغایر ابت دیگکه متّیز اب کلیت منافات ندارد به این معنا که یک ماهیت می تواند اب یک ماهی فرق دیگر این است
انطق کلی  حیوان)کلی اند.   آنکه ابشند. مانند حیوان انطق و حیوان غري انطق و اي حیوان صاهل. این ماهیات اب هم فرق دارند و حال

نار هم قرار  کلی است که  دو ک است زیرا حیوان به تنهایی کلی است و انطق هم فی نفسه کلی است. بنا بر این حیوان انطق متشکل از
ایره اش ضیق تر می است ولی د م کلیگرفته اند و ابز کلی می ابشند فقط دایره ی آهنا ضیق تر شده است. بنا بر این حیوان انطق ابیض ه

 در هر حال قابل انطباق بر کثريین است. شود و
 است. ثريین بودنکق بر  این در حالی است که تشّخص اب کلّیت منافات دارد زیرا تشّخص به معنای شخص خاص و غري قابل انطبا

  
  (است. )فصل هشتم در مورد متیز ماهیات از یکدیگر و تشّخص آهنا الفصل الثامن يف متیز املاهیات وتشخصها

ان مباین بودن و مهاهیت دیگر از م )جدا بودن یک ماهیت اهیة من ماهیة أخرى بینونتها منها ومغایرهتا هلا، حبیث ال تتصادقان،متیز م
كتمیز  آن است.( ه اینمغایرت یک ماهیت از ماهیت دیگر است به گونه ای که این دو ماهیت بر هم صدق نکنند و نتوان گفت ک

ن است ولی فرس بر ر انطق بودتمل ب)مانند این انسان از فرس جدا می شود به اینکه انسان مش ى الناطق.االنسان من الفرس ابشتماله عل
نی ماهیت ودن است یعبشخص  )تشّخص به معنای والتشخص كون املاهیة حبیث ميتنع صدقها على كثريین،چیزی دیگر مانند صاهل بودن(

ابشد یعنی متام  اینکه زید ه شرطب)مانند انسان  كتشخص االنسان الذي هو زید. د(فقط یک فرد داشته ابشد و نتواند بر کثريین صدق کن
هه ای است  ین مطلب شباه در خصوصیات خاص زید را داشته ابشد. یعنی پسر عمرو ابشد و در فالن جا نشسته ابشد و مانند آن. البت

 ده شود.(ید به آن ز زار قرگز شخص منی شود حتی اگر هکه در آخر حبث به آن پرداخته می شود و آن اینکه ماهیت کلی االنسان ه
در این است که  یز و تشّخص مت)فرق اول بني أوال: أن التمیز وصف إضايف للماهیة، )از اینجا دو مطلب روشن می شود( ومن هنا یظهر:

و چیز وجود داشته ی شود که دماصل حامی متّیز صفتی اضافی است یعنی ابید آن را اب غري در نظر گرفت ات معنا داشته ابشد زیرا فرق هنگ
التمیز ال  واثنیا: أن ست.(ا)این بر خالف تشّخص است که صفتی نفسی و غري اضافی  خبالف التشخص، فإنه نفسي غري إضايف. ابشد.(

یت می  کلّیت یعنی دو ماههم ابازد و ست می )فرق دوم این است که متیز و تغایر اب کلّیت منافات ندارد. یعنی متّیز هم اب جزئیینايف الكلیة،
ت و اي اینکه متمایز اس هایش توانند غري هم ابشند و در عني حال کلی هم ابشند این به سبب آن است که گاه یک ماهیت به سبب فصل

 ه های متیز اینز رازیرا یکی ا) یة،فإن انضمام كلي إىل كلي ال یوجب اجلزئ یک ماهیت نوعیه به سبب اعراضش از دیگری متمایز می شود.(
ن نیست که یک نحصر به ایمّیز است که یک قید کلی به یک کلی دیگر ضمیمه شود مانند انضمام قید کلی انطق به کلی انسان. البته مت

می  عمتّیز اب کلّیت مج بگوییم که ست کهقید کلی به یک کلی اضافه شود ولی ال اقل این قسم، یکی از اقسام متّیز است و مهني مقدار کافی ا
ال د کلی تکرار شود مثهرچند قیو  ی رسد)و هرگز به جزئیت من وال ینتهي إلیها وإن تكرر، شود هرچند گاه متّیز اب جزئیت هم مجع می شود.(

ه هرگز موجب منی ار دیگر کمشد بی انسان ابیض اب انسان اسود متمایز است و انسان ابیض طویل اب انسان ابیض قصري و مهني طور اب قیو 
هیت از ابتدا جزئی گاه دو ما  ن حالد کلی، جزئی شود. البته خمفی مناند که این در ماهیات کلیه است که اب قید جزئی منی شود اب ایشو 

 شته ابشد.(د تشّخص داتوان )این بر خالف تشّخص است که فقط در ماهیات جزئیه وجود دارد زیرا کلی منی خبالف التشخص. هستند.(
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  دو ماهیت که اب هم متمایز هستند این فرق، که  مطلب بعدی این است
. بني متامی هر اب عرضاي جو  گاه به متام ذات است یعنی متام ذات این دو ماهیت اب هم فرق دارد. مانند جوهر اب کیف و .1

د چون خودشان جنس ارنرتکی ندجه مشاجناس عالیه که ابالتر از آهنا جنسی نیست مهه اب متام ذات اب هم فرق دارند. اجناس عالیه هیچ و 
 فصل. ک ابشند نهمشرت  عالی هستند جنسی ابالتر از آهنا وجود ندارد. زیرا اگر دو چیز خبواهند مشرتک ابشند ابید در جنس

اهل. بنا بر ، حیوان صو فرس قسم دیگر متّیز، متّیز به بعض ذات است. مانند انسان و فرس که انسان، حیوان الناطق است .2
 شریکند و متّیز آهنا به فصل است که بعضی از ذات آهناست. این اینها در جنس

د مانند زید و  هم ندار ابفرقی  گاه متّیز به منضمات است یعنی نه به متام ذات است و نه به بعض ذات. یعنی ذات آهنا هیچ .3
 عمرو. فرق آهنا به منضمات و اعراض آهنا است یعنی زید پسر خالد است و عمرو پسر بکر.

لی ماهیت هیت اند و ز یک ماچهارمی از متّیز را ادعا کرده اند و آن متّیز به شدت و ضعف است یعنی هر دو ابعضی قسم  .4
 در یکی شدیدتر است و در دیگری ضعیف تر است. مثال یکی انسان است و دیگر انسان تر.

ق هست اي نیست. حیوان انط ز ابزیرا یک چی : در ماهیات تشکیک معنا ندارد بنا بر این قسم چهارم قابل قبول نیست.عالمه می فرماید
ود انسان عف دارد وجت و ضزیرا ماهّیت مفهومی است اعتباری و جایش در ذهن است و امرش دائر بني وجود و عدم است. آنی که شد

  است نه ماهّیت انسان.
 وند.آن قائل ش د بهیه می تواننلذا بنا بر قول به اصالت الوجود، قسم چهارم معنا ندارد و فقط قائلني به اصالت املاه

  
فاوت ات این دو اب هم متیعنی کل ذ و استد)متیز و تغري بني دو ماهّیت گاه به متام ذات آن  مث إن التمیز بني ماهیتني، إما بتمام ذاتیهما

د مانند جوهر سیط می ابشنبلکه ب)مانند اجناس عالیه ی بسیطه که دیگر مرکب از جنس و فصل نیستند  كاألجناس العالیة البسیطة،است(
 ار بود)زیرا اگر قر  ، هذا خلف،الینيعإذ لو كان بني جنسني عالیني مشرتك ذايت، كان جنسا هلما واقعا فوقهما، وقد فرضا جنسني  و کیف.(

ین، آن امر اد بنا بر و ابشدبني دو جنس عالی امر مشرتکی ابشد که ذاتی برای دو ماهّیت ابشد آن امر مشرتک می ابیست جنس این 
ندارد و این  آهنا وجود ی فوقمشرتک اعم از آهنا و فوق آهنا می شد و این در حالی است که اینها خودشان جنس عالی اند یعنی جنس

، كاإلنسان زان بفصلنيتتمایوهذا فیما كان بینهما جنس مشرتك، ف )و گاه متیز به بعضی ذات است.( وإما ببعض الذات، خلف است.(
انند انسان و ایز شوند مم متمهاین در جایی است که بني دو ماهّیت جنس مشرتکی ابشد که این دو ماهّیت اب دو فصل از  )و والفرس،

)و گاه  ذات،ارج من الابخل وإما فرس که هر دو در جنس حیوان بودن مشرتکند ولی فصل یکی انطق بودن است و فصل دیگر صاهل بودن(
ر داست که دو ماهّیت  ین در جاییا)و  ،وهذا فیما إذا اشرتكتا يف املاهیة النوعیة ات است مانند اعراض(متایز به چیزی است که خارج از ذ

ل كاإلنسان الطوی شد(ه اعراض اببهنا آ)و متایز  فتتمایزان ابألعراض املفارقة، اصل ماهّیت نوعیه شریک ابشند مثال هر دو انسان ابشند.(
 ایز می ابشد.(کواته متم  ان قد)مانند انسان طویل که در عرضیش که قد بلند بودن است، از انس املتمیز بطوله من االنسان القصري.

و ذه قائل به تشکیل و کرا کسانی   قسم )این أثبته من جوز التشكیك يف املاهیة، )قسم چهارمی از متیز هم ادعا شده است( وهاهنا قسم رابع،
د وهو اختالف نوع واح ی ابشند.(هیه مد هستند. اینها کسانی هستند که قائل به اصالت املامراتب بودن در ماهّیت را جتویز می کنند معتق

مرت انسان یگر کد)و این اختالف در شدت و ضعف است یعنی دو چیز انسان اند ولی یکی انسان تر است و  ابلشدة والضعف
غري این فرق ها  )و وغريها، ؤخر(مری انسان است در رتبه ی )و اي اینکه یکی انسان است در رتبه ی مقدم و دیگ والتقدم والتأخر است(

  الشرتاک آهنا بر میاان ما به به مه )در اینکه این اختالف يف عني رجوعها إىل ما به االشرتاك، از اقسام تشکیک که در منطق آمده است(
  و انسان اند.(دد یعنی هر ی ابشم در انسانیت مگردد یعنی اختالف آهنا مثال در انسانیت است و این در حالی است که اشرتاک آهنا ه

وفیها جيري  (ه در ماهیتارد ن)حق این است که تشکیک فقط در حقیقت وجود و هستی راه د واحلق أن ال تشكیك إال يف حقیقة الوجود،
 ود.(ش می )و در حقیقت وجود است که این نوع از اختالفات و متایزات جاری هذا القسم من االختالف والتمایز.
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 سپس عالمه در مورد تشّخص می فرماید: تشّخص و خاص شدن یک ماهّیت به دو حنو است:

یرا در حبث وع است. ز نود آن خدر ماهیّاتی که جمرد اند تشّخص در آهنا به ذات خودشان است. یعنی تشّخص آهنا از لوازم  .1
ن است  د راهش منحصر در ایر آهنا ابششد دحصر اند زیرا اگر کثرتی قرار ابقبل گفتیم که انواع جمرده )آهنایی که ماده ندارند( در یک فرد من

عنا است که هر چه مشد به این ته ابکه ماده داشته ابشد و حال آنکه فرض بر این است که آن شیء، ماده ندارد. زیرا ات چیزی ماده نداش
زی  و بر این اساس چیود نه بیشرتش می د. جمرد هر چه دارد نه کمرتدارد مهه در آن ابلفعل موجود است و ماده ندارد ات استعداد داشته ابش

از ض شود ات موجب امتیر آهنا عار یزی ببر آن عارض منی شود. اگر قرار بود دو چیز ابشد ابید متایز بني آهنا بود و این فرع آن است که چ
زید که در نسل  ق شود یعنیی حمقبلکه ابید شرایط خمتلف شود. بر این اساس می گویند که در مادايت خلق شدن زید به فاعل تنها نیست

چنني نیست و ماده  لی در جمردید. و دهم است ابید پدرش و نه نسل دیگر ابشند، مادرش هم موجود ابشد و شرایط حمقق شود ات او دنیا بیا
می ابشند  ت مهه قدميرداین اساس، جمی مساعد و شرایط و امکاانت خاص ندارد و صرف وجود فاعل برای پیدایش آن کافی است. بر ا
لوق معنا که از ازل خم لکه به اینبستقل یعنی این گونه نیست که یک زمانی نبودند و بعد پیدا شدند. اینها هم از ازل بودند ولی نه وجود م

ک را اگر خداوند در ینبودند زی لز از خداوند بودند. نه اینکه در عرض خداوند وجود مستقلی داشتند. اصال منی توان قائل شد که جمردات ا
 خلق کرد. اي اینکه وجوداتی راوان مآن ابشد و فیضی نباشد این اي به سبب آن است که اي نعوذ ابهلل جاهل است و بعد متوجه شد که می ت

یزی فیضی را افاضه  ی اي چه کسبواهد خعامل است ولی قدرت و تواانیی خلق آهنا را ندارد و اي اینکه هر دو را دارد ولی خبیل است و منی 
 کند. چون هر سه مورد در خداوند حمال است از اول ابید این فیض در او ابشد.

ابل قود و غري شاص می ختشّخص گاه به وسیله ی اعراض است. مثال ماهّیت انسان اگر بشرط متامی خصوصیات زید ابشد  .2
 انطباق بر کثريین می شود و فقط یک فرد دارد.

ده شود مهه از ز زاران قید ّیت هفارابی است که از فالسفه ی اسالمی است و گفت که اگر به ماه ه این حرف اشکال کرداولني کسی که ب
ر کثريین و هکذا اگ   انطباق بر قابل ابب انضمام کلیاتی به کلی اول است. انسان کلی است و قید زمان، یعنی انسان در این زمان، ابز هم

صه اینکه سخن گر است. خالثري دیکخاص در فالن جا نشسته است این هم قابل انطباق بر زید، عمرو و افراد  بگویید انسانی که در زمان 
ی حتی اگر در خارج ین است. کلکثري   در مفهوم انسان است نه وجود خارجی انسان. این مفهوم هرقدر که قید خبورد ابز هم قابل انطباق بر

خاصیت مفهوم  الصه اینکهست. خال انطباق بر کثريین است. بنا بر این تشّخص فقط به وجود یک فرد بیشرت نداشته ابشد ولی عقال قاب
  عموم و کلی بودن است و خاصیت وجود تشّخص.

ند داشته ابشد و رت منی تواد بیشالبته این اشکال به شق اول هم وارد است زیرا ماهّیت جمردات هم کلی است. هر چند در خارج یک وجو 
 از یک فرد داشته ابشد ولی این حمال بودن، مفهوم را از کلّیت منی اندازد. حمال است بیش

 بنا بر این تشّخص در هر دو مورد فوق به وسیله ی وجود است و بس.
  

است  )اما تشّخص در جمردات، از لوازم نوع بودنش است یعنی چون نوع مزبور جمرد وأما التشخص: فهو يف األنواع اجملردة من لوازم نوعیتها،
)زیرا قبال گفتیم که نوع جمرد فقط یک فرد دارد و شخص خاص است و  ملا عرفت أن النوع اجملرد منحصر يف فرد، ابید شخص خاص ابشد(

)این است مراد فالسفه که   وهذا مرادهم بقوهلم: )إهنا مكتفیة ابلفاعل توجد مبجرد إمكاهنا الذايت(، حال است بیش از یک فرد داشته ابشد.(
اند جمردات به فاعل اکتفاء می کنند یعنی در پیدایش آهنا فقط فاعل دخالت دارد و به جمرد اینکه ذاات ممکن هستند موجود می شوند.  گفته

یعنی چون ذاات پیداش آهنا موجب اجتماع و اي ارتفاع نقیضني نیست موجود می شوند و برای موجود شدن به استعداد خاصی احتیاج ندارند 
)تشّخص  ويف األنواع املادیة كالعنصرايت، ابألعراض الالحقة، ارند و استعداد و شرط و زمینه و معد مهه مربوط به مادايت است.(زیرا ماده ند

در انواع مادی مانند آهنایی که از عناصر تشکیل می شوند )که در قدمي قائل به چهار عنصر آب و آتش و ابید و خاک بودند و اآلن به 
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)عمده ی این اعراضی که تشّخص دهنده هستند این  وعمدهتا: األین، ومىت، والوضع، اینها تشّخص به اعراض است(چیزهایی دیگر( در 
وهي تشخص  است که هیئتی که انتساب به مکان دارد و متی است یعنی انتساب به زمان دارد، و وضع است یعنی نشسته است.(

)یعنی متام مکان هایی که مثال زید از  يف عرض عریض بني مبدأ تكونه إىل منتهاه، بلحوقها به )این اعراض، نوع را شخص می کنند( النوع
بدو تولد ات آخر عمرش اشغال می کند مهه اب هم مشخصه ی زید اند نه یک مکان خاص، هکذا در مورد زمان که از اول ات آخر هم اب هم 

ت از بدو تولد ات آخر عمرش هر قدر که کم و زايد می مشخصه ی زید است. هکذا سایر اعراض مانند کم که حجم بدنی زید اس
)مانند فردی از انسان  كالفرد من االنسان الواقع بني حجم كذا وحجم كذا، ومبدأ زماين كذا إىل مبدأ زماين كذا، وعلى هذا القیاس. شود.(

هذا هو  در مورد زمان و سایر موارد.( واقعی که بني فالن مقدار حجم در زمان تولد و فالن مقدار حجم در آخر عمرش است و هکذا
كما ذهب إلیه املعلم الثاين وتبعه   -واحلق  )این قول مشهور در میان فالسفه است که به این دو تشّخص اشاره می کنند( املشهور عندهم.
)تشّخص فقط به  شخص ابلوجود،أن الت )ولی حق مهان طور که فارابی و به تبع او صدر املتاهلني گفته است این است که( -صدر املتأهلني 
)زیرا انضمام یک قید کلی به یک ماهّیت کلی هرگز موجب جزء شدن آن منی  ألن انضمام الكلي إىل الكلي ال یفید اجلزئیة، وجود است(

لوازم  )پس آنچه را که مشهور به اعراض مشخصه می دانند مهه از فما مسوها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص وأماراته. شود.(
تشّخص است یعنی آن فرد موجود است و وقتی موجود شد زمان و مکان خاصی دارد. بنا بر این تشّخص به وجود است و آن اعراض از 

 لوازم موجود بودن است.(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 37جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : مقوالت عشرموضوع
یعنی  موالت استحمعنای مر سخن می گوید. مقوالت در لغت مهان گونه که در منطق آمده است به عالمه در این مرحله از مقوالت عش

  هرچیزی که بر چیزی محل شود چه ذاتی ابشد چه عرضی.
این نیستند( و اب  )یعنی عرض شوند اما در اینجا معنای خاصی از آهنا مراد است و آن حممول هایی است که به عنوان ذاتی بر اشیاء محل می
ی شود مندرج حتت ظر گرفته منه در حال، خودشان حممولی ندارند که ذاتی آهنا ابشد. اینها مهان جنس های عالی هستند. یعنی هر ماهیّتی ک

  جود ندارد.نسی و ججنسی است و آن جنس هم حتت جنس دیگر و مهني طور ات جایی که به جنسی می رسیم که از آن ابالتر دیگر 
جوهر  جوهر است. م حتتنسی به انم حیوان است و حیوان حتت جنسی به انم جسم انمی و جسم انمی حتت جسم و جسمثال انسان حتت ج

 خودش دیگر حتت جنس ابالتر نیست.
ی چیزی به عنوان اء اند( ولی اشیحاصل اینکه جنس عالی بر اشیاء محل می شود و محلش به عنوان ذاتی اشیاء است )زیرا جنس و فصل از ذات

ن شیء و اشیاء آزی است که ان چیی بر جوهر محل منی شود به این معنا که ذاتی آن ابشد زیرا ذاتی مرکب از جنس و فصل است و جنس مهذات
ن و چیزهای آت که شامل ی نیسدیگر را شامل می شود که اب فصلی از اشیاء دیگر جدا می شود این در حالی است که ابالتر از جوهر چیز 

 ه می گویند.امور مقول ه اینبه جوهر )و مهچنني سایر مقوالت( جنس ندارند و وقتی چیزی جنس نداشت فصل هم ندارد. دیگر شود در نتیج
 می ابشند. قط عرضی آنلکه فالبته خمفی مناند که بر مقوالتی می توان چیزهایی را محل کرد ولی هیچ یک از آهنا ذاتی آن نیستند ب

ست می آید و آن قوالت به دیف، مقسیمی حبث می کند که در مورد ماهّیت ارائه شده است که از آن تعر در مورد اولني ت عالمه در فصل اول
 اینکه
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ه واند تقسیماتی داشتتاقسام می  ز اینماهّیت به طور کلی در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم می شود. مراد از تقسیم اولی این است که هر یک ا
 ی گویند.ابشد که به آن، تقسیمات اثنوی م

عنها( یعنی  وضوع مستغنم فی الدر تقسیم اولی، ماهّیت اي جوهر است و اي عرض. جوهر عبارت است از )ماهیة اذا وجدت فی اخلارج وجدت 
ب قید )نه در شد. به سبیاز ابنجوهر، ماهّیتی است که وقتی در خارج موجود می شود، وجود پیدا می کند نه در موضوعی که آن موضوع بی 

و صورت دن کالم در ست ایاوع بی نیاز( دو قسم جوهر به وجود می آید. مثال اگر کسی بگوید که انسان روی صندلی سفید ننشسته موض
ابشد ولی  سانی نشستهکه انصادق است و دو مصداق صادق دارد: صورت اول این است که انسان اصال روی صندلی ننشسته ابشد و دوم این

 ابشد. روی صندلی غري سفید نشسته
  اب این توضیح تعریف فوق جوهر صادق است بر دو چیز،

هر گاه اصال موضوع بر این جو  . بنااي اصال در موضوع وجود پیدا منی کند و اي اینکه اگر موضوعی هست، آن موضوع بی نیاز نیست اول اینکه
 ندارد و این مانند جمردات است که جا و حمل ندارند و در چیزی حلول منی کنند.

ز به حاّل نیا ت بلکه جا،ی نیس، ماهیّتی است که وقتی موجود می شود در جا و مکانی موجود می شود ولی آن جا مستغنسم دوم، از جوهرق
ب شده اند. صورت صورت ترکی اده ومدارد. این مانند صورت، در متام موجودات عامل ماده است. سابقا هم گفتیم که متامی موجودات عامل از 

ود و ابید حتما ند موجود شی تواوی ماده می آید. ماده، از صورت بی نیاز نیست زیرا ماده قوه ی صرف است و به خودی خود منهای آهنا ر 
 صورتی بر آن وارد شود ات بتواند موجود شود. بنا بر این ماده، مستغنی نیست بلکه نیازمند است.

عریف به جای )ال این ت  در یشانا ج وجدت ال يف موضوع مستغن عنها يف وجودهإذا وجدت يف اخلار  : عالمه در تعریف جوهر می فرماید:نکته
شود. بنا بر این  نی گفته میمستغ ( این در حالی است که موضوع، اصطالحا به حملال يف موضوع مستغن عنهافی حمل مستغن عنها( از عبارت )

 وضوع.مغري  هم به موضوع گفته می شود و هم به ( قید توضیحی برای موضوع می شود. بر خالف حمل کهمستغن عنهاقید )
  

به میز نزدیکم  عد مثال منبرب و قاز چیزی که موجود می شود در حملی که از آن مستغنی است و به آن نیازی ندارد. مانند  عرض عبارت است
د ابشد. بنا نهایی موجو ت  به منی تواندو اي دورم. نزدیکی یک واقعیت است که جسم من به آن متصف است. نزدیکی بدون وجود جسم خارجی 

د ن به میز نزدیک ابشه چه بدن معنا کمبر این نزدیکی به حمل و موضوع احتیاج دارد. از طرفی موضوع، هیچ احتیاجی به این صفت ندارد به این 
 اي نباشد در هر حال خودش به تنهایی موجود است و در وجودش نیازی به این عرض ندارد.

فته اند در ده اند و گنکر شعرض در خارج موجود است خمالفت نکرده است. ولی اخريا بعضی پیدا شده اند که جوهر را م هکسی در اینک
ند. ما اب حواس کپیدا منی   سرتسیدخارج، جوهر وجود ندارد و در توضیح آن گفته اند: راه شناخت اشیاء حس و است و جتربه و این به جوهر 

نرمی و اي زبری   و اب دستشنومي ا می بینیم نه جوهر را که واقعیت اشیاء است. مهچنني اب گوش صدای آن را میخودمان، فقط شکل و رنگ ر 
  آن را احساس ممی کنیم و اي ذائقه فقط طعم آن را می فهمد و مهه ی اینها عرض اند.

ر حالی است که دارد و این بول دقزیرا او عرض را  عالمه می فرماید: اگر کسی منکر جوهر شود من حیث ال یشعر، به جوهر ملتزم شده است.
یزی ابشد مهان چگر هم روی ود، ا شعرض را قبول دارد بنا بر این چیزی مانند رنگ که عرض است روی چیزی نباشد بنا بر این خودش جوهر می 

 چیز، جوهر است.
  

یان می بکل تفصیلی شا به وجود دارد. )بعدا معنای آهن: مطابق قول مشهور که قول مشاء است نه عرض حبث بعدی در تعداد اعراض است
 شود.(

  توسط است.مجنس  واین اعراض، جنس عالی هستند. ممکن است کسی بگوید: عرض، جنس است و این نه ات در حتت آن قرار دارند 
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ز صفات ایزهایی که عنی چیاثنی عالمه در جواب می گوید: مفهوم عرض، ماهّیت نیست ات خبواهد جنس ابشد. عرض عبارت است از معقول 
ماهّیت که  از وجود و ت استوجود است. مهان طور که خود وجود، ماهّیت ندارد. در سابق هم گفتیم که هر چیزی که تصور می شود عبار 

ه به آن وضوع است کدر م وجود، هستی آن شیء است و ماهّیت نیز چیستی آن است. این وجود خود، صفاتی دارد و آن اینکه وجود گاه
 شند.ّیت منی ابم ماهعرض می گویند. بنا بر این عرض بودن صفت وجود است و خود وجود هم ماهّیت نیست بنا بر این صفات آن ه

 وماهّیت است  ن ده مورد،لی ایکما اینکه در مورد خود کلمه ی ماهّیت )مانند جوهر و این نه عرض( هم ممکن است کسی بگوید که جنس عا
  انواع آن به حساب می آیند.این ده مورد، 

ه عنوان اینکه بکرده است   عتباراعالمه می فرماید: مفهوم ماهّیت هم چیستی شیء را نشان منی دهد، مفهوم ماهّیتی، مفهومی است که ذهن 
لی ماهّیت بودن، ، و می دهد نشان امسی برای چیزهایی ابشد که چیستی را نشان می دهد. بنا بر این ماهّیت برای چیزی است خودش چیستی را

ای این است که اسم بر   اهّیتمخودش دیگر چیستی اشیاء نیست. به عبارت دیگر، ماهّیت یعنی حیوان انطق و اي حیوان صاهل، ولی مفهوم 
بنا بر ماهّیت(  طق است نهوان اندیگر چیستی چیزی را نشان منی دهد به مهني جهت منی گویند که انسان عبارت است از ماهّیت. )انسان حی

جی آن مانند حیوان مصداق خار  بلکه این انسان به محل شایع ماهّیت است نه به محل اولی. یعنی مفهوم ماهّیت چیستی چیزی را نشان منی دهد
 انطق، چیستی را نشان می دهد.

  
ر نتیجه اب اضافه دیشرت نیست به ات مهان گونه که گفتیم، اعراض، طبق قول مشاء نه عدد است ولی بعضی قائل شده اند که اعراض س به هر حال

ودشان ا است و خنس آهنجی جوهر، چهار ات می شوند. این اعراض عبارتند از کم، کیف و هفت اتی دیگر مهه نسبت اند. یعنی نسبت 
ء بدن یک زاست که اجاوضع  عالی نیستند. مثال وضع، اجياد می شود از هیئت حاصله از نسبت اجزاء شیء اب هم. مثال نشسنت یک  جنس

 نسبتی اب هم دارند و سپس این جمموع اب خارج نسبتی دارند که اب هم وضع را تشکیل می دهند.
ماه و روز  ور این سال ن و دمهیچن أین عبارت است از نسبت شیء به مکان. متی عبارت است از نسبت شیء به زمان یعنی زید در این قر 

 موجود است.
  رکت.ت به انم حهم هس اشراق است این است که می گوید که عالوه بر آن چهار مورد، قسم دیگریکه منسوب به شیخ  قول دیگری هم

تیجه ما بر اساس ناهد شد در ار خو عالمه می فرماید: اگر خبواهیم حبث کنیم که کدام قول صحیح است و کدام قول انصحیح. این حبث ادامه د
 قول مشهور سخن می گوییم.

  
قوالت له ی ششم در مورد م)مرح فصال حد عشراملقوالت العشر وهي األجناس العالیة اليت إلیها تنتهي أنواع املاهیات وفیها أاملرحلة السادسة يف 

قوالت مهان اجناس شود این م ل منیعشره است. مقوله چیزی است که به عنوان ذاتی بر اشیاء محل می شود و چیزی به عنوان ذاتی بر آهنا مح
نوعی  حیوان است و حیوان سان یک نوعرا انی انواع ماهّیات به یکی از اینها ختم می شود. مثال انسان به جوهر ختم می شود زیعالیه اند که متام

  از جسم انمی است و سرآخر به جوهر ختم می شود. در این مرحله ايزده فصل وجود دارد.(
 (یف جوهر و عرض است و تعداد مقوالت است.)فصل او در تعر  دد املقوالتع -الفصل األول تعریف اجلوهر والعرض 

)ماهّیت به تقسیم اولی به جوهر و عرض تقسیم می شود. البته ماهّیت، تقسیماتی اثنوی دارد   إىل جوهر وعرض، -إنقساما أولیا  -تنقسم املاهیة 
)زیرا  وجدت ال يف موضوع مستغن عنها يف وجوده(،إما أن تكون حبیث )إذا وجدت يف اخلارج  )زیرا ماهیت( فإهنا که ارتباطی به این حبث ندارد.(

ماهّیت اي این گونه است که اگر در خارج موجود شود، موجود می شود نه در موضوعی که آن موضوع از آن ماهّیت در وجودش بی نیاز ابشد. 
)خواه موجود  ر العقلیة القائمة بنفسها،سواء وجدت ال يف موضوع أصال كاجلواه یعنی هنگام موجود شدن در موضوع بی نیاز موجود منی شود.(

 شود ولی نه در موضوع یعنی اصال موضوع ندارد مانند جوهر های عقلی که موجودات جمرده ای هستند که عقلند و هیچ رابطه ای به ماده ندارد
)و خواه  یة املنطبعة يف املادة املتقومة هبا،أو وجدت يف موضوع ال یستغين عنها يف وجوده كالصور العنصر  و به خودشان قائم اند و موضوع ندارند.(
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در موضوع موجود شوند، ولی این موضوع در وجودش از این ماهّیت بی نیاز نیست. مانند صور عنصریه که در ماده به وجود می آیند مانند 
و ابد است می دانستند. به هر صورت خاک، اکسیژن و موارد دیگر، البته قدماء این صور را منحصر در چهار چیز که آب و آتش و خاک 

وإما أن  حال این عناصر در حملی موجود می شوند که به این صورت نیازمند است زیرا ات این صورت نباشد، ماده به تنهایی موجود منی شود.(
شود، در موضوع بی  )اي ماهّیت به گونه ای است که اگر در خارج موجود تكون حبیث )إذا وجدت يف اخلارج وجدت يف موضوع مستغن عنها(

)مانند ماهّیت قرب و بعد در اجسام. این دو ماهّیت یک واقعیت است که در خارج  كماهیة القرب والبعد بني األجسامنیاز موجود می شود(
االستدابر من وكالقیام والقعود واالستقبال و  موجود است ولی اینها بدون جسم، در خارج حمقق منی شوند. قرب و بعد از مقوله ی اضافه است.(

ووجود  )مهچنني است در مورد قیام و قعود، که از مقوله ی وضع است و رو به چیزی بودن و اي پشت به چیزی بودن در مورد انسان( االنسان.
)وجود این دو قسم امجاال ضروری است هرچند ممکن است کسی در بعضی از اقسامش خدشه کند مثال کسی شاید القسمني يف اجلملة ضروري،

)بنا بر این کسی که  فمن أنكر وجود اجلوهر لزمه جوهریة األعراض، جوهر جمرد را انکار کند و اي در مورد اعراض، بگوید که اضافه عرض نیست.(
وجود جوهر را منکر شده است او انچار است که بگوید، اعراض جوهرند. زیرا او اعراض را قبول ندارد و می گوید که در جوهر، موجود نیست 

)پس او قائل به وجود  فقال بوجوده من حیث ال یشعر. گوییم: پس عرض ابید روی اپی خودش ایستاده ابشد و این مهان جوهر است.(  می
)اعراض نه قسمند و این نه ات مقوله اند و اجناس  واألعراض تسعة، هي املقوالت واألجناس العالیة، جوهر شده است ولی خودش خرب ندارد.(

)نه  ال جنس فوقها، )مفهوم عرض خودش مقوله نیست بلکه عرض عام است برای اینها است( ومفهوم العرض عرض عام هلا، عالیه می ابشند(
در  اینکه جنس فوق برای آهنا ابشد به این معنا که آن نه ات نه نوع برای آن ابشد. زیرا مفهوم عرض از صفات وجود است و وجود ماهّیت ندارد

ندارد. البته این اشکال ممکن است وارد شود که جوهر هم صفت وجود است پس چرا جوهر، جنس برای پنج نوع  نتیجه صفت آن هم ماهّیت
كما أن املفهوم من املاهیة عرض عام جلمیع املقوالت العشر،  است؟ بنا بر این مقوالت ابید چهارده مورد شود کما اینکه بعضی به آن قائل اند.(

مفهوم ماهّیت یعنی آنی که از مفهوم ماهّیت، فهمیده می شود خودش عرض عام برای متامی مقوالت ده گانه )مهان طور که  ولیس جبنس هلا.
است و جنس آهنا نیست. زیرا مفهوم ماهّیت چیستی نیست بلکه امسی برای ده مورد فوق است و چیستی مصداق ماهّیت است. بنا بر این نباید  

 آن ده نوع قرار دارد. به مهني بیان، انسان مصداق نوع است نه ماهّیت نوع و هکذا.(گفته شود که ماهّیت جنس است که در حتت 
)مقوالت نه گانه ی عرضی عبارت از این مواردند. کم عبارت از مقدار شیء است یعنی این شیء دو ات  واملقوالت التسع العرضیة هي: الكم،

اي مرت مربع و مانند آن، هکذا مقدار شیء یعنی این شیء یک سال عمر کرده است اي سه ات و اي اینکه یک مرت است و اي یک مرت مکعب و 
)که عبارت است از چگونگی  والكیف، است و هکذا خود زمان که یک مقدار است که گاه یک سال طول می کشد و گاه کمرت و بیشرت.(

)هیئتی که حاصل  واألین، بو، رنگ، اراده، شادی و غم( هایی که نه کم است و نه اعراض دیگر، مانند علم، که کیفی نفسانی است و اي طعم،
)نسبت شیء به زمان، البته خود زمان کم است ولی نسبت شیء به آن متی می شود. مثال اینکه زید  ومىت، می شود از نسبت شیء به مکان(

)هیئتی که حاصل می شود از  واجلدة، ج()هیئتی که حاصل می شود از نسبت اجزاء شیء به هم و جمموع به خار  والوضع،مال این قرن است(
احاطه ی حمیط به حماط یعنی وقتی چیزی به چیزی احاطه پیدا می کند مثال انگشرت حمیط بر خبشی از انگشت می شود و اي چادر که انسان را 

ن نسبت دو طرفه اضافه می  )عبارت است از نسبت مکرر یعنی زید برادر عمرو است و عمرو برادر زید به ای واإلضافة، احاطه می کند.(
وأن  )حالتی که در أتثري تدرجيی یک ماده بر ماده ی دیگر وجود دارد. مانند آتش که به تدریج آب را گرم می کند.( وأن یفعل، گویند.(
ه مشائني در تعداد )این مهان است ک هذا ما علیه املشاؤون من عدد املقوالت، )أتثر تدرجيی مانند گرم شدن تدرجيی آب بر اثر آتش( ینفعل.

سیه کرده جامعه به کنجی  -مقوالت به آن اعتقاد دارند. مهان است البته این اعراض را در یک شعر گنجاندند: به دورت بسی عاشق دلشکسته 
انفعال  نشسته. دور یعنی در دوران تو که زمان و متی است، بسی، کم است، عاشق، اضافه است زیرا اب معشوق سنجیده می شود، دلشکسته،

است زیرا شاعر تصور کرده است که امری است تدرجيی که در مادايت است که البته اشتباه است زیرا هم تدرجيی نیست و هم دل، ماده ندارد 
بلکه نفس است، سیه، کیف است، سیاه کردن، فعل است و ان یفعل است، جامه هم جده می ابشد. کنج، مکان است که این می ابشد، 

)مدرک این ده مورد استقراء است و دلیل  ومستندهم فیه االستقراء. ع می ابشد. جوهر هم عبارت است تو در عبارت دورت.(نشسنت هم وض
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)بعضی تعداد این مقوالت را چهار  واحدة. -وهي املقوالت السبع األخرية  -وذهب بعضهم إىل أهنا أربع، جبعل املقوالت النسبیة  عقلی ندارد.(
وذهب شیخ اإلشراق  این گونه که هفت مورد اخري را حتت نسبت قرار می دهند. و نسبت را جنس عالی آهنا قرار داده است.(مورد می دانند به 

)شیخ اشراق قائل است که عالوه بر چهار مورد فوق یک مقوله ی دیگر هم هست که حرکت انم  إىل أهنا مخس، وزاد على هذه األربعة احلركة.
)حبث در مورد  واألحباث يف هذه املقوالت وانقساماهتا إىل األنواع املندرجة حتتها طویلة الذیل جدا، این مورد وجود دارد.( دارد. اقوال دیگری هم در

وحنن نلخص القول على ما هو املشهور من  این مقوالت و تقسیمات مقوالت به انواعی که در ذیل آهنا مندرج است بسیار دامنه دار است(
)ما سخن را بر اساس قول مشهور که قول مشائني است ملخص می کنیم و البته به غري مذهب مشائني  شارات إىل غريه.مذهب املشائني، مع إ

 اشاره هایی نیز می کنیم.(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 38جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : انواع جوهر و توضیح جسمموضوع
  و نه مقوله از عرض.گفتیم: ماهّیت تقسیم می شود به جوهر 

 یگری هم دارد که بهتقسیمات د جوهر اکنون عالمه در توضیح اقسام جوهر می فرماید: جوهر در تقسیم اولیه به پنج نوع تقسیم می شود. البته
  عنوان تقسیم اثنویه به حساب می آیند.

 این پنج نوع عبارتند از: ماده، صورت، جسم، نفس و عقل
 د انواع جوهر اقامهایی در مور هان هوع عقلی نیست بلکه اینها از طریق استقراء به دست آمده است. فالسفه، متام بر حصر جوهر در این پنج ن

مرت  و تعداد آهنا را ک ا خدشه کندهرهان بشده است را مجع کرده اند و به مهني پنج مورد رسیده اند. بنا بر این کسی ممکن است در بعضی از این 
ر کدام ع قائلند که برای هان پنج نو مهر به ی نوع دیگری نیز برهان اقامه کند و به آن پنج مورد اضافه کند. به هر حال، مشهو کند و اي اینکه برا

 ند.دلیل عقلی و برهان اقامه شده است که آهنا وجود دارند و اي اینکه ضرورت، بر وجود اینها داللت می ک
عال. جمرد است اات و هم فهم ذ ری )که مانند مهه ی جواهر در موضوع نیست( و جمرد است: عقل امری است جوهابتدا به سراغ عقل می رومي

 ندارد. اده احتیاجبه م یعنی مادی نیست نه ذاات یعنی در ذاتش ماده ای وجود ندارد و نه فعال یعنی در مقام اجنام کارها نیز
سان است. از ان عقل انکه مه  است که یکی از مراتب نفس می ابشد این عقل، در اصطالح فلسفه که یکی از اقسام جوهر است غري از عقلی

 عقل، در زابن وحی به ملک تعبري می شود.
ا به حضوری و لسفه درک ر در ف البته عقل، در لسان فلسفه اب اصطالح عرفی فرق دارد. در عرف عقل را مرادف درک و شعور می دانند ولی

از مراتب علم  . قسم اخريعقلی گویند. حصولی هم اقسامی دارد که عبارتند از حسی، خیالی و  حصولی تقسیم می کنند و به حضوری عقل منی
 حصول، تعقل و قوه ای که آن را درک می کند عقل انمیده می شود.

کی نريوی ت و یک کننده اسوی در بنا بر این عقل، یکی از قوای ادراکی نفس است یعنی روح انسان، دو قوه ی مستقل از هم دارد: یکی نري 
ه جوهر است و از کل اب عقلی  ین عقاعمل کننده )نريوی عامله و نريوی عامله( عقل انسانی یکی از اقسام نريوی درک کننده است. به هر حال 

 آن حبث می کنیم متفاوت است.
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دارد ولی نادی دخالت ممری ا ، نفس است: نفس مهان روح است که موجودی است که ذاات جمرد است یعنی در اصل ذاتشدومني نوع از جوهر
دن، دن است. مثال در دیی ابزار ب وسیلهفعال به ماده وابسته است یعنی در مقام عمل، به ماده وابسته است یعنی کارهای ادراکی و حتریکی آن ب

ی منی بیند ولی  ه خودش چیز کاست   مهان نفس است که می بیند ولی این کار را به واسطه ی چشم می بینم. چشم خودش منی بیند مانند دوربني
 کسی که پشت دوربني است از طریق آن چیزی را می بیند.

ه مهه بر روح کراحتی ها  ا و انهمهچنني است در مورد شنیدن که روح به وسیله ی گوش می شنوند و هکذا در مورد سایر حواس در مورد لذت 
به شکل  ن جدا شود،ح از آرا حرکت می دهد. به مهني دلیل اگر رو ابر می شود. هکذا دست خودش حرکت منی کند بلکه روح است که آن 

 موجودی بی جان و بی حرکت می افتد.
 بعد اثبات می کنیم که نفس اي مهان روح چرا ذاات جمرد است.

  
ی قوت اشیاء یعن ی ابشدمشیاء اعبارت از ماده و صورت است. ماده عبارت است از جوهر مبهمی که قابلیت  سومني و چهارمني نوع از جوهر

 ت را نیز می پذیرد.راض آن صور ام اعاست و توان پذیرش صورت های نوعیه و اعراض را دارد. وقتی ماده توانست صورتی را بپذیرد در نتیجه مت
 رد.ی پذیمیعنی وقتی صورت نوعیه ی سیب روی ماده ی خاک آمد، در نتیجه اعراض آن مانند طعم و بو و رنگ را نیز 

ر طول و دیعنی گاه  ت استتوان است و ابید به وسیله ی چیزی فعلیت پیدا کند که مها صورت است. فعلیت است در دو جه ماده قوه و
ده را ورت گاه ما. و صعرض و عمق است. یعنی صورت به ماده حجم می دهد. به این صورت که حجم دهنده است صورت جسمیه می گویند

وجودات ک نوع از میند که به آن صورت نوعیه می گویند. مثال صورت خاک، ماده را خاک می کنوع خاصی از موجودات مادی می کند که 
 این عامل است. هکذا صورت آهن که ماده را آهن می کند.

  
ز دو جزء لی مرتکب ااحد و جسم است که ترکیبی است که از احتاد ماده و صورت شکل می پذیرد. جسم امری است و  پنجمني نوع از جوهر

 ريند.هم قرار گ ر کناردمی ابشد. این ترکیب احتادی است نه انضمامی یعنی آن دو جزء اب هم متحد می شوند نه اینکه صرفا فوق 
از انواع جوهر  یزی خبواهدچاگر  بعد عالمه اضافه می کند که اگر گفتیم صورت و اي نفس از اقسام جوهر است این از ابب تسامح است زیرا

نتیجه فصل  شد ابید درته ابست و آهنا انواع آن خواهند بود. این در حالی است که اگر صورت خبواهد جنس داشابشد یعنی جوهر جنس ا
زمه اش این است  الدر نتیجه  ل استداشته ابشد ات از بقیه ی انواع هم عرض خود جدا شود. این در حالی است که قبال گفتیم، صورت مهان فص

وعی از انواع جوهر نورت نباید صینکه اآنکه قبال اثبت کردمي که فصل منی تواند فصل داشته ابشد. نتیجه  که فصل ابید فصل داشته ابشد و حال
، صورت به بتوان گفت ست اتابشد.بنابراین صورت به محل اولی جوهر نیست بلکه به محل شایع جوهر می ابشد یعنی جوهر، جنس صورت نی

 ی و به محل شایع بر صورت محل می شود.محل اولی جوهر است بلکه جوهر امری است عارض
عنی اول صورتی می گريد ی ه خودبدر مورد نفس هم مهني کالم را تکرار می کنیم. نفس، مهان صورت بدن است یعنی ماده، صورت های خمتلفی 

رت روح را ود و بعد صو شمی  غذایی است یعنی موجودی مجاد و بی جان که خورده می شود و بعد صورت نطفه که جان دار است و بعد جنني
ن قتی نفس، صورت انساا بر این و د. بنبه خود می گريد. بعد این صورت و ماده به ترکیب احتادی، موجود واحدی به انم انسان را تشکیل می دهن

داشته ابشد  صلتواند ف ش منیاست مهان کالمی که در مورد صورت گفتیم در مورد نفس هم جاری می شود و نفس، فصل انسان می شود و خود
  بنا بر این منی تواند نوعی از جوهر ابشد

  
  الفصل الثاين يف أقسام اجلوهر

)جوهر را در تقسیم اولی به پنج قسم تقسیم کرده اند. البته مراد، تقسیم اولی است و اال به  إىل مخسة أقسام: -تقسیما أولیا  -قسموا اجلوهر 
)این پنج قسم عبارتند از ماده و صورت وجسم و نفس و  ادة والصورة واجلسم والنفس والعقل.امل عنوان اثنوی تقسیمات دیگری هم دارد.(
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)مدرک این تقسیم در حقیقت استقراء و تتبع است یعنی  ومستند هذا التقسیم يف احلقیقة استقراء ما قام على وجوده الربهان من اجلواهر.عقل(
 پنج قسم ابلغ می شود. بنا بر این اگر کسی توانست یکی از این دلیل ها را ابطال کند، تعداد جوهرهایی که برایش برهان اقامه شده است به مهني

فالعقل  جواهر به کمرت از پنج ات می رسد هکذا اگر کسی بتواند دلیل دیگری بر قسم دیگری از جوهر اقامه کند که تعداد آهنا بیشرت می شود.(
)عقل عبارت است از موجودی جوهری که ذاات و فعال، ماده ندارد. یعنی نه ذاات ماده ندارد و هم در  (،هو: )اجلوهر اجملرد عن املادة ذاات وفعال

)نفس که انم  والنفس هي: )اجلوهر اجملرد عن املادة ذاات املتعلق هبا فعال(، مقام کار و عمل اب ابزاری مادی مانند چشم و گوش ارتباطی ندارد.(
وهری که در مقام ذات از ماده جمرد است ولی در مقام فعل، به ماده احتیاج دارد یعنی کارهای عملی و دیگرش روح است عبارت است از ج

)ماده عبارت از جوهری است که متامی تواهنا را  واملادة هي: )اجلوهر احلامل للقوة(، ادراکی اش از راه ابزار بدن است یعنی از راه چشم می بیند.(
این توان را دارد انسان شود و اي درخت شود. هر صورت نوعیه ای که در عامل است، در ماده وجود دارد. وقتی  محل می کند یعنی ماده است که

والصورة اجلسمیة هي: )اجلوهر املفید لفعلیة املادة من حیث  ماده می تواند هر صورتی را بپذیرد، بنا بر این می تواند مهه ی اعراض را هم بپذیرد.(
)تعبري به صورت جسمیه از ابب تسامح است یعنی صورت جسمیه یکی از اقسام صورت است. بنا بر این ابید از مطلق  ،االمتدادات الثالثة(

صورت سخن گفته شود. بعدها می گوییم که صورت مطلق تقسیم می شود به صورت جسمیه و صورت نوعیه. به هر حال، صورت جسمیه 
. و مراد از فعلیت این است که ماده را حجم دارد می کند و به آن طول و عرض و عمق می عبارت است از جوهری که به ماده، فعلیت می دهد

دهد. بنا بر این صورت نوعیه مراد نیست یعنی مراد نیست که صورت، ماده را خاک کند و اي انسان و اي آهن کند. خالصه اینکه صورت جسمیه 
واجلسم هو: )اجلوهر املمتد يف جهاته  ده از نظر نوع فعلیت می دهد.(به ماده از نظر حجم، فعلیت می دهد و صورت نوعیه به ما

  )جسم، عبارت از موجودی جوهری است که طول و عرض و عمق یعنی حجم دارد.( الثالث(.
عرض است. و ابل ز ابب جمازاکار   )اگر ما صورت جسمیه را در تقسیم داخل کرده امي این ودخول الصورة اجلسمیة يف التقسیم دخول ابلعرض،

شد و هر یک ست جنسش ابی ابییعنی واقعا، صورت یکی از اقسام جوهر منی ابشد. زیرا اگر می خواست یکی از اقسام جوهر ابشد، جوهر م
 ت)زیرا صور  بشرط ال، فصل مأخوذاي الألن الصورة ه از انواع حتت آن فصل داشته ابشند ات از نوع دیگر ممتاز ابشند و حال آنکه چنني نیست.(

ای جوهرها ت که فصل هلی اس)و این در حا وفصول اجلواهر غري مندرجة حتت مقولة اجلوهر، مهان فصل است که بشرط ال اخذ شده است.(
ت و نه ل شایع اسمحق به )هرچند جوهر بودن بر آن صادق است ولی این صد وإن صدق علیها اجلوهر حتت مقوله ی جوهر مندرج نیست.(

نظري الكالم يف  هیة، وجيريث املاكما عرفت يف حب جوهر در حد و تعریف آن اخذ نشده است و جوهر جنس آهنا نیست.(محل اولی. بنا بر این 
 این تعبري  را دارد. آن خصوصیت ست که)در حبث ماهّیت به این امر اشاره کردمي. از این رو اگر در تعریف نفس هم می گوییم: جوهری ا النفس.

در نظر گرفته  فصلی  نس وجآهنا  و نفس هر دو بسیط اند و جنس و فصل ندارند. از این رو اگر احیاان عقل برایهم مساحمه ای است. صورت 
برای آهنا جنس و  ارند و عقلصل نداست این کار صرف اعتبار است. نظري مهني کالم را در مورد اعراض و جمردات هم گفتیم که آهنا جنس و ف

 عنا داشته ابشد.(ورد آهنا ممل در س و فصل حقیقی نیستند. زیرا اینها ماده و صورت ندارند ات جنس و فصفصلی را اعتبار می کند و این جن
  

 وید.گسپس عالمه تک تک این اقسام را مورد حبث قرار می دهد و از هر کدام در یک اي چند فصل مستقل سخن می  
  

 در مورد جسم است. فصل سوم
سم بودن و ه در اصل جهست ک اب برهان اثبات شود زیرا این از بدیهیات است که در عامل، اجسامیجسم تنها جوهری است که الزم نیست 

 اینکه حجم دارند اب هم شریکند. )بر خالف سایر انواع جوهر که برای اثبات، به برهان احتیاج دارند.(
  . مثال اگرصل می ابشد منفم، واحد متصل است ايیک حبث طبیعی )علم فیزیک( وجود دارد و نه فلسفی و آن اینکه آاي جس در مورد جسم

قع هم چنني آاي در وا م ولییک تکه آهن را در نظر می گريمي این حبث در آن مطرح است. ما یک تکه آهن را یک شیء متصل فرض می کنی
 است؟
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 در این مورد دو قول است. مجعی قائل به پیوستگی و احتاد آن بودند و مجع بر خالف آن.
، جزاء دارد زیرا جسم، ابلقوه اندارد قول خود به چند قول دیگر تقسیم می شود. بعضی گفته اند این جسم که اآلن یک تکه است و اجزاءاین دو 

ر این مورد حبث شد. بعد دشده ابحجم دارد و دارای طول و عرض و ارتفاع است و هر آنچه چنني ابشد قابل تقسیم است هرچند اآلن تقسیم ن
ی رسد که به جایی م الخرهابیک جسم ات چه حد می تواند تقسیم شود. بعضی گفته اند مقدار این تقسیم شدن حمدود است و شده است که 

 دیگر قابل تقسیم نباشد.
  سیمی تواند آن را تقمقدار خاصی ات م در مقابل، مجعی گفتند که این قابلیت تقسیم شدن ات بی هنایت ابقی است. البته ابزاری که در دست است

می توانیم در ذهن  نیم، آن راکقسیم  تکند ولی این موجب منی شود که قابلیت تقسیم شدن از جسم مرتفع شود. حتی اگر در خارج نتوانیم آن را 
شود ابالخره  ر قدر کوچککه ه  تقسیم کنیم. حتی اگر ذهن هم نتواند آن را به سبب اینکه خیلی کوچک شده است تقسیم کند، عقل می گوید

هنی که مثال در ني قطعه آیرا مهز دارد و هر چه حجم دارد قابلیت تقسیم شدن را دارد. این جسم هر قدر کوچک شود فاقد حجم منی شود  حجم
گر آن اجزاء ا ا دارد که ر بلیت دست ماست کوچک شده است و به آن قطعه ی بسیار ریز تبدیل شده است. بنا بر این آن قطعه ی ریز این قا

ر ی حجم تبدیل شود، ه، به جسم بتقسیم به آن ملحق کنیم دوابره مهني قطعه آهن بزرگ شود. اگر قرار ابشد این قطعه آهن بعد ازتقسیم شده را 
ن ی شود و حال آنکه آپدیدار من آهنا قدر از آن اجسام بی حجم در کنار هم قرار گريند دیگر دارای حجم خنواهند شد و اصال آهنی حجم دار از

 از این آهن است. بنا بر این هر چه تقسیم شود حجمش از بني منی رود. جزء ریز خبشی
 این مانند آهن است که هر چه تقسیم شود به جایی منی رسد که دیگر قابل تقسیم نباشد.

وط به قابلیت مرب ی شد که درسیم مات اینجا سخن از کسانی بود که قائل بودند جسم، شیء متصل است. که گفتیم این خود به دو قول دیگر تق
 تقسیم جسم به بی هنایت و عدم آن بود.

  
ه تصور می شود  خطای ابصر  عف ايض، قول کسانی است که قائل به عدم احتاد و اتصال در جسم اند. این عده قائلند که به سبب اما قول دوم

 رفته اند.که جسم واحد متصل است و اال جسم جمموعه ای از امت هاست که اب فاصله در کنار هم قرار گ
 قائلني به این قول به سه دسته تقسیم می شوند:

 ر عقل.ده ن نه در ذهن و دسته ی اول می گویند: این اجزاء که اجزاء ابلفعل اند خودشان دیگر قابل تقسیم نیستند. نه در خارج،
 اند.مجعی دیگر قائلند که اینها در خارج هرچند قابل تقسیم نباشد ولی در عقل و ذهن قابل تقسیم 

می  الخره به جایی ختمی گویند: ابعی مدسته ی دوم خودشان به دو قول دیگر قائلند مجعی می گویند که این تقسیم ات بی هنایت ادامه دارد و مج
 شود.

  
  الفصل الثالث يف اجلسم

تشرتك يف أصل  د(حتیاج ندار ارهان ببه )شکی نیست که در عامل خارج، اجسام گوانگونی وجود دارد و این امر  ال ریب أن هناك أجساما خمتلفة
ول و عرض و عمق طری است که ن جوه)و مراد از جسم مها اليت هي اجلوهر املمتد يف اجلهات الثالث، )و مهه در جسم بودن شریکند( اجلسمیة
، در این سه بعد ه بعد داردسو  ستا)بنا بر این، جسم از این جهت که جسم  فاجلسم مبا هو جسم قابل لالنقسام يف جهاته املفروضة، دارد.(

شیء چنان به هم  م که اجزاءی کنیم)البته جسم یک نوع وحدت اتصالیه دارد یعنی ما تصور  وله وحدة اتصالیة عند احلس. قابل تقسیم است.(
د يف احلقیقة  تصل واحو مهل هف پیوسته است که آن را یک چیز به حساب می آورمي. مثال ما یک تکه آهن را یک چیز به حساب می آورمي.(

ر نظر می  را واحد د ا، آنم)سخن در این است که حال که حس  كما هو عند احلس أو جمموعة أجزاء ذات فواصل على خالف ما عند احلس؟
حس تصور ما در  هبر خالف آنچ ارند.گريد آاي در واقع هم واحد است اي اینکه متشکل از جمموعه ای از اجزاء و امت هاست که اب هم فاصله د

 می کنیم و آن را واحد می پندارمي.(
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ر می شود  )این مسأله پدیدا ؟یةهأو غري متنا فهل األقسام اليت له ابلقوة متناهیة، )بنا بر قول اول که بگوییم جسم، واحد متصل است( وعلى األول،
م جسم، ر قول دوم که بگوییب)بنا  اين،الث وعلى م می شود؟(که این قابلیت تقسیم شدن به اجزاء آاي ات بی هنایت ادامه دارد اي اینکه به جایی خت

ء مهان اجزایی اند که جز  )که -ا جزي إلیهوهي اليت انتهى الت - )آاي اقسام پراکنده ی ابلفعل( فهل األقسام اليت هي ابلفعلواحد منفصل است(
م در خارج قابل تقسی یگر خودشاندزاء )این اج بله ومها وعقال،ال تقبل االنقسام خارجا، لكن تق جزء شدن جسم به آن ختم می شود )مثال امت((

هم کوچک ابشند  یرا هر قدر)ز  م،لكوهنا أجساما صغارا ذوات حج شدن نیستند ولی در مقام وهم و تصور و به برهان عقلی قابل تقسیم اند(
ا وال عقال، لعدم جا وال ومه خار الال تقبل االنقسام  أو أهنا ابالخره حجم دارند و چنني چیزی قابل تقسیم شدن به اجزاء کوچک تر است.(

 یرا این اجزاء دیگره در عقل ز نهم و و )قول دیگر این است که این اجزاء ریز دیگر قابل تقسیم نیست، نه در خارج و نه در اشتماهلا على حجم،
اي مثال اب نوک  وود اب دست می ش ره ی حسی کرد یعنی)فقط می توان به این اجزاء اشا وإمنا تقبل اإلشارة احلسیة، خودشان حجم ندارند.(

ه فقط طول دارد. ند سر خط کد مانسوزنی در زیر میکروسکوپ به آهنا اشاره کرد. مثال نقطه در فلسفه چیزی است که طول و عرض و عمق ندار 
ین قول خودش بر دو )ا تناهیة؟ري متناهیة أو غوهي م حال اگر سر مهان خط را در نظر بگريمي خود حتی طول هم ندارد ولی قابل اشاره است.(

عضی می گویند که باهی اند و ن متنقسم است و آن اینکه این اقسام که خودشان قابل تقسیم نیستند، بعضی در مورد آهنا می گویند که خودشا
د را نقطه اي طول دار اهی است زیاشتب که حرفاین اجزاء غري متناهی اند مانند قول رايضیون که می گویند خط از بی هنایت نقطه تشکیل می شود  

 دودی ابید کنار همحمبه تعداد  ست کهااي نه اگر نداشته ابشند میلیادها از آن هم کنار که ابشد طول حاصل منی شود و اگر داشته ابشد واضح 
ائل شده قعی به آن مجد و ائلی دار )هر یک از این اقوال پنج گانه ق ولكل من الشقوق املذكورة قائل. ابشد ات آن خط تشکیل شود.(

 )بنا بر این، اقوال، پنج قول شده است.( فاألقوال مخسة. اند.(
در واقع هم  ر متصل استر ظاهد)قول اول این است که قول مهان طور که  األول: أن اجلسم متصل واحد حبسب احلقیقة، كما هو عند احلس،

ونسب إىل  شود.( ایی ختم میبه ج )البته قابل تقسیم است و این قابلیت متناهی است و ،وله أجزاء ابلقوة متناهیة واحد متصل می ابشد.(
  تانی است.(لکرمي شهرساعبد  )این قول به شهرستانی که صاحب کتاب ملل و حنل است نسبت داده شده است. انم او حممد بن الشهرستاين.

وهو  اند(دا متصل می ر م آن ت که جسم واقعا متصل است کما اینکه حس ه)قول دوم این اس الثاين: أنه متصل حقیقة كما هو متصل حسا،
مهچنان این قابلیت  وی این تقسیم به حدی ختم منی شود )ولی ات بی هنایت تقسیم می شود یعن ،-ال یقف  مبعىن -منقسم انقسامات غري متناهیة 

م را دارد د بلکه قابلیت تقسیتناهی ندار مغري  ل ابشد یعنی اآلن ابلفعل، اجزاءادامه دارد. مراد عالمه این است که این متناهی ابلفعل نیست که حما
أي إنه یقبل  .( بی هنایتاتشود  مانند اینکه در عدد، هر عددی تصور شود ابلفعل متناهی است ولی این قابلیت را دارد که بیشرت و کمرت

 ک طرفش را رنگ سیاهیاي اینکه  وشود  ن قابلیت را دارد که در خارج تکه تکه)یعنی جسم ای االنقسام اخلارجي بقطع أو ابختالف عرضني وحنوه،
صغره، قسمه  تقسیمه لاعة يفحىت إذا مل یعمل اآلالت القط بزنیم و یک طرفش را رنگ سفید و اي اینکه وسطش خط بکشیم و مانند آن.(

یم می کند یعنی آن را تقس ا وهمتقسیم در خارج نیست در اینج )ولی اگر به جایی ختم شود که چون خیلی کوچک شده است دیگر قابل الوهم،
 ه سبب اینکه آن جسمم نتواند بهم هو )حتی اگر  حىت إذا عجز عن تصوره لصغره البالغ، صورتی از آن را تصور می کند و آن را تقسیم می کند.(

 -ه طرف غري طرف ، لملكونه ذا حج -زاء كان اجلزء احلاصل حكم العقل كلیا أبنه كلما قسم إىل أج بسیار کوچک شده است آن را تقسیم کند(
ودش دارای خود آن جزء شسیم تق  )عقل وارد میدان می شود و در حکمی کلی می گوید: جسم هر قدر که به جزء یقبل القسمة من غري وقوف

جم، القسمة ال یعدم احل ، فإن ورود د.(یت ادامه دار حجم دارد و سری دارد که غري از سر طرف دیگر آن است ابید بتواند تقسیم شود و ات بی هنا
  سوب است.(فالسفه من ول به)زیرا وارد شدن تقسیم به چیزی موجب منی شود که حجم آن از آن گرفته شود و این ق ونسب إىل احلكماء.

   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 39جلسه 
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 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : معنای جسمموضوع
ن ، متصل است )مثال آه که در حسن گونمورد جسم پنج قول وجود دارد. دو قول را قبال مطرح کردمي که مربوط به این بود که جسم مها گفتیم در

تناهی تقسیم کرد و ه مقداری موان بترا متصل می بینیم( در واقع هم متصل می ابشد. اب این فرق که قائل به قول اول می گفت که جسم را می 
 دیگر قابل تقسیم نیست ولی قول دوم می گفت که این تقسیم ات بی هنایت ادامه دارد. بعد از آن

س، آن را متصل یست. بله حنتصلی در مقابل این دو قول، سه قول دیگر وجود دارد. وجه مشرتک این سه قول این است که قائلند جسم، چیز م
اوی اجسام گسسته این جسم ح نا بربء ریزی است که کنار هم قرار گرفته اند. می داند ولی در واقع چنني نیست بلکه هر جسمی مرکب از اجزا

 و پراکنده است.
  سیم می ابشند.قل قابل تقعهم و و فرق این سه قول در این است که یک قول می گوید: این اجسام پراکنده در خارج تقسیم منی شوند ولی در 

 شند.ابهی می شوند و نه در وهم و عقل و خود این اجزاء نیز متناقول دوم قائل است که اینها نه در خارج تقسیم می 
ثال یک تکه خاک مناهی اند. ري متقول سوم می گوید که این اجزاء خودشان در خارج و وهم و عقل قابل تقسیم نیستند ولی خود این اجزاء غ

 .تزله است قائل شده استمتشکل از امت هایی است که هرگز به آخر منی رسد. این قول را َنظّام که از مع
  

ز است که سخت ز اجزاء ریای ا )قول سوم این است که جسم، عبارت از یک واحد نیست بلکه جمموعه الثالث: أنه جمموعة أجزاء صغار صلبة
م و )این اجزاء در وه ،ة والعقلیةلومهیتقبل القسمة ا )و حجم دارند( ال ختلو من حجم، می ابشند یعنی قابل شکسنت و تقسیم در خارج نیستند.(

یز شود که وهم هم ر ت به قدری ن صور آعقل قابل تقسیم اند زیرا وقتی ما آن را می بینیم، صورت ذهنی اش را می توانیم تقسیم کنیم حتی اگر 
ارج قابل تقسیم خاجزاء در  این )اب این حال دون اخلارجیة، نتواند آن را تقسیم کند، عقل می گوید چون حجم دارد پس قابل تقسیم است.(

ابق در یوانن می ند که در سی انمم)این قول به ذی مقراطیس منسوب است و او را در فارسی او را دموکریت  ونسب إىل ذي مقراطیس.نیستند.(
  (یم نیستند.ل تقسزیسته است. او گرایش امتی داشته است یعنی قائل بوده است که جسم مرکب از امت ها است که خودشان قاب

اء است ز جمموعه ای از اجز اجزاء مرکب ااین  )قول چهارم عبارت است از اینکه ع: أنه مؤلف من أجزاء ال تتجزأ، ال خارجا وال ومها وال عقال،الراب
د اننشاره ی حسی کرد ماه به آهنا بوان )و فقط می ت وإمنا تقبل اإلشارة احلسیة، ولی این اجزاء در خارج و وهم عقل قابل جتزیه شدن نیستند.(

ر هم و این اجزاء در کنا)  اجلسم،صل يفذوات فوا )این اجزاء حمدود و متناهی اند( وهي متناهیة اینکه به نقطه هم می توان اشاره ی حسیه کرد(
ین فواصل اره از اع می کنیم، انند آن قطمره و )بر این اساس وقتی آن را اب ا متر اآللة القطاعة من مواضع الفصل، نیستند بلکه از هم فاصله دارند(

  ت داده شده است.(تکلمني نسبمی از )این قول به خبش اعظم ونسب إىل مجهور املتكلمني. می گذرد و خود این اجزاء را منی تواند نصف کند.(
قسیم تاز اجزاء غري قابل  )قول پنجم مانند قول چهارم می گوید که جسم ال أهنا غري متناهیة.إ -ما يف القول الرابع ك  -اخلامس: أتلیف اجلسم منها 

 (ه انتهاء منی رسیم.با بشمارمي هنا ر ترکیب شده است اب این فرق که قائل به این قول می گوید که این اجزاء غري متناهیه اند یعنی هرقدر آ
  

اند اي ندارد و منی تو  وم دارد حج ره ايابتدا جواب دو قول اخري که بسیار اشتباه است را می دهد و می فرماید: این اجزاء ابالخ مرحوم عالمه
ها کنار هم   ی حجمبن یا( هر قدر از هردو ابشد زیرا اجتماع و ارتفاع نقیضني حمال است. اگر حجم ندارند، )چه متناهی ابشند و چه نباشند.

 ابشند حمال است که از آهنا شیء حجم داری به انم جسم به وجود آید.
، اگر هم وهم نتواند وم می شوند تقسی قابل تقسیم ابشند. حتی اگر در خارج قابل تقسیم نباشد در وهم اگر هم حجم دارند می گوییم حتما ابید

 عقل می گوید هر چیزی که حجم دارد قابل تقسیم است.
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 قول این  این زمه یاهی اند. ال متنقول پنجم اشکال دیگری دارد و آن اینکه هم می گوید این اجزاء حجم دارند و هم اینکه غري عالوه بر آن
 است که جسمی که از آهنا تشکیل می شود هم از نظر حجمی غري متناهی ابشد.

سیم است. بی یت قابل تقی هنابکه قول دوم هم صحیح نیست. این قول عبارت بود از این که جسم واحد متصل است و ات  بعد اضافه می کند
د دلیلی مبنی بر ل منی توانین قو اید واحد متصل است صحیح منی ابشد. قائل به هنایت قابل تقسیم بودن کالم صحیحی است ولی این که می گو 

ک اثبت شده است  ر علم فیزییرا داتصال بیاورد و هر آنچه به عنوان دلیل آورده است ضعیف است. مضافا بر اینکه خالفش اثبات شده است ز 
 شده اند. ارند تشکیلاصله دفها خود از اجزاء ریزتری که اب هم که جسم، جمموعه ای از امت هاست که اب هم فاصله دارند و خود امت 

ائل بود که قابلیت و اثنیا ق م است: قول اول خود جممع اشکاالت است زیرا اوال مانند قول دوم قائل به واحد متصل بودن جسبعد می فرماید
ول چهارم و پنجم  لی که به قن اشکاقابل تقسیم نیست که مهاتقسیم این اجزاء متناهی است و به جایی می رسد که دیگر در خارج، وهم و عقل 

 کردمي بر آن ابر می شود.
ما قائلیم که  نیست زیرا صحیح : قول سوم هم که قائل بود جسم متصل نیست و متشکل از جمموعه ای از اجزاء پراکنده استبعد می فرماید

ه آهن ت که یک تکین اسو عمق می ابشد ولی فرق ما اب آن قول ا جسم، دارای حجم است و اجزاء آن متصل است و دارای طول و عرض
خته جسم را سا ه اینکیک جسم نیست بلکه متشکل از اجزاء است. مصداق جسم، یک تکه آهن نیست بلکه مصداق جسم، امت هایی است  

 اند. آهنا یک جسم واحد متصل می ابشند نه آهن که از آن اجسام تشکیل شده است.
طعه م و قائلیم که یک قسم می دانیجصداق ا قول ذی مقراطیس را قبول دارمي و فقط در مصداق جسم اب او اختالف دارمي. ما امت را مبنا بر این م

 آهنی متشکل از جمموع ای از اجسام است و خودش جسم واحد نیست.
  

است  نچه را که ادعا شده)آ تتجزأ، يت العي من األجزاء الأن ما اد )اشکال قول چهارم و پنجم در این است که( ویدفع القولني الرابع واخلامس:
ودشان حجم ین اجزاء خااگر ) إن مل تكن ذوات حجم، جسم اجزایی است که دیگر خودش جزء جزء و جتزیه منی شود از دو حال خارج نیست(

وإن كانت  ید(به وجود آ حجم جسمی دارای )حمال است که از اجتماع آهنا امتنع أن یتحقق من اجتماعها جسم ذو حجم ابلضرورة، ندارند(
ان ا در وهم و عقل بتو ر توان آهنا بید اب)ابلضرورة لزمها االنقسام الومهي والعقلي ابلضرورة، )اگر هم این اجسام دارای حجم هستند( ذوات حجم،
على أهنا لو  کرد.(  ن را تقسیمآتوان نابشد که )هر چند اگر در خارج آنقدر کوچک  وإن فرض عدم انقسامها اخلارجي لنهایة صغرها. تقسیم کرد.(

ن پنجم وارد است و آ گری به قولال دی)مضافا بر اینکه اشک متناهي احلجم ابلضرورة. كانت غري متناهیة كان اجلسم املتكون من اجتماعها غري
شده است آن هم  جزاء تشکیلین ااین اجتماع اینکه اگر این اجزاء دارای حجم ابشد و در عني حال انمتناهی ابشند ابلضرورة جسمی که از ا

ناهی به وجود می جمی غري متحینکه ابید غري متناهی ابشد. زیرا این اجزاء هم حجم دارند و هم غري متناهی اند نتیجه اش چیزی نیست جز ا
ای هزء ال یتجزأ برهان جدن قول به ن بو بطال)برای  وقد أقیمت على بطالن اجلزء الذي ال یتجزأ وجوه من الرباهني مذكورة يف املطوالت. آورند.(

ینکه اگر جسم ت است از اعبار  خمتلفی از رايضی و عقلی اقامه شده است که در کتب مفصل ذکر شده است. یکی از آن براهني که ساده است
صل است نگ آسیاب و یط سحماجزاء غري قابل جتزیه داشته ابشد ما روی سنگ آسیاب شعاعی رسم می کنیم و روی یک سر آن شعاع که به 

 نگه می دارمي. بعد ء دیگری راست جز یکی از آن اجزاء را عالمت می گذارمي و نگه می دارمي و بعد سر دیگر این شعاع که حمور آسیاب حمیط ا
یک  تنزدیک اس حمور سنگ آسیاب را حرکت می دهیم. حال خط شعاع حرکت کرده است سؤال این است که اگر آن خبش از خط شعاع که

 سانت حرکت کرده ابشد آاي آن طرف دیگر شعاع که به حمیط می رسد هم یک سانت حرکت کرده است؟
فته ابشد. این قول م فاصله گر هیینی از سه حال خارج نیست اي این خطر شعاع به مهان مقداری که از جزء ابالیی فاصله گرفته است از جزء اپ

ر حمیط دایره وسیع ت نکه هر قدرآحال  سر شعاع اب اپئني شعاع به یک اندازه مسافت را طی کنند و یقینا ابطل است زیرا الزمه اش این است که
 می شود حرکت بیشرت از حمور می شود.

 یشرتبد به احتمال دوم این است که بیشرت از آن طی کرده ابشد که این هم حمال است زیرا مساوی اب آن نبود چه رس
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 ه ابشد و این نشان می دهد که آن جزء اب این جزء فرق دارد.الجرم اینکه ابید کمرت طی کرد
به حمیط است  ن که نزدیکآئني ولی قائلني به اجزاء غري متجزا می گویند که ابالی سنگ آسیاب که نزدیک حمیط است حرکت می کند ولی اپ

 حرکت منی کند. که این قول بسیار سخیف است.(
  

يت وهن الوجوه ال شد(نقسام می ابابل اقول دوم را که عبارت بود از اینکه جسم متصل است و ات بی هنایت )و دفع می کند ق ویدفع القول الثاين
ط در خارج وجود که جسم بسیر این)ضعیف بودن ادله ای که اقامه شده ب أقیمت على كون اجلسم البسیط ذا اتصال واحد جوهري من غري فواصل

ر حس نیز د )مهان طور که حلس،كما هو عند ا وهری دارد و در آن اجزاء و فواصلی وجود ندارد(دارد که مهان جسمی است که اتصال واحد ج
 وقد تسلم علماء ((قبول دارمي ست رایک واحد جوهری به نظر می آید )البته این خبش از این قول که می گوید جسم ات بی هنایت قابل تقسیم ا

ف آن هم اثبات شده ال)خمصوصا که خ سام مؤلفة من أجزاء صغار ذریة مؤلفة من أجزاء أخرى،الطبیعة أخريا بعد جترابت علمیة ممتدة أن األج
ی که ابز خود آن اء ریز امتز اجز است و آن اینکه علماء فیزیک بعد از آزمایش های علمی طوالنی پذیرفته اند که اجسام تشکیل شده است ا

ود ین اجزاء ریز ابز خا)که  ركزیةمواة نال ختلو من  شده است مانند الکرتون و پروتون( اجزاء هم ابز واحد نیستند بلکه از اجزاء دیگری تشکیل
وط به هسته اش رم امت مربجد که )که جرم مربوط به مهان است و این مهان چیزی است که امروزه می گوین ذات جرم، هسته ای مرکزی دارند(

 عنوان اصلی موضوعی است را به ت شده)و ابید اینی که در فیزیک اثب  موضوعا لنا.ولیكن أصال است و الکرتون ها تقریبا بی وزن می ابشند.(
دیگری اثبت می  که در علم  چیزی بپذیرمي. زیرا هر چیزی که در خود علم اثبت می شود به عنوان مسأله ی مهان علم حمسوب می شود ولی هر

ت که به چیزی متعارف اس ل اصلموضوعی می گویند. اصل موضوعی در مقاب شود و بعد ما آن را به عنوان امری مسلم می پذیرمي به آن اصل
 هایی بدیهی می گویند که در مهه ی علوم از آن استفاده می شود.(

  
ت و ت اسین قول جممع اشکاال)که ا امس،واخل أنه یرد علیه ما یرد على القول الثاين والرابع )قول اول دفع می شود به اینکه( ویدفع القول األول:

مجع   )زیرا قول اول فعل،اجلسم ابل تصالابجلمعه بني القول  متام اشکاالتی که بر قول دوم و چهارم و پنجم وارد کردمي بر آن هم وارد می شود.(
ود   گفته ب)و مهچنني یةجزاء متناهأإىل  وبني انقسامه ابلقوة کرده بود بني آنچه در قول دوم است به اینکه قائل است که جسم، واحد متصل است(

ن قول می  عل زیرا قائل به ایند نه ابلفقوة اکه جسم ابلقوة به اجزاء متناهیه تقسیم می شود و ابالخره به جایی ختم می شود. البته این اجزاء ابل
ر هاء می رسد و دیگنتم شدن به اتقسی و دیگر وقتی به آن حد برسدتقف القسمة دوهنا على اإلطالق. ) گوید که اجزاء ابلفعل، واحد متصل اند(

  (تقسیم منی شود مطلقا نه خارجا، نه ومها و نه عقال
)نتیجه اینکه جسمی که تعریفش این است که امری  فاجلسم الذي هو جوهر ذو اتصال ميكن أن یفرض فیه االمتدادات الثالثة، اثبت ال ریب فیه،

رض کرد که از سه طرف یعنی طول و عرض و ارتفاع امتداد ايبد امری جوهری متصل است و واحد است و اتصال دارد و می توان در مورد آن ف
ز است مسلم و شکی در آن نیست. زیرا اجزاء پراکنده ابالخره ابید به جایی ختم شود که پراکنده نباشند مثال یک قطعه آهن اگر جمموعه ای ا

یک سری اجزاء ریزتر که پراکنده اند تشکیل شده ابشند و هکذا این   اجزاء پراکنده ابشد به خود آن اجزاء منتقل شده می گوییم آهنا هم اگر از
لكن مصداقه األجزاء  کار ات بی هنایت ابید ادامه داشته ابشد که حمال است. بنا بر این ابید به جایی ختم شود که دیگر پراکنده نباشد.(

سام ریزتری است که مهان اجزاء امت می ابشند یعنی حتی امت هم )اب این حال یک قطعه آهن مثال مصداق جسم نیست بلکه متشکل از اج األولیة
اليت  مصداق جسم نیست بلکه اجزایی که امت را می سازند مصداق جسم می ابشند و امت مصداق یک سری از اجسام است نه جسم واحد.(

وإلیها تتجزأ  ستند که طول و عرض و عمق دارند()مهان اجسامی که امتداد جسمانی در آهنا وجود دارد و آهنا ه حيدث فیها االمتداد اجلرمي
)غري آهنا جسم واحد  دون غريها )و متام اجسام نوعیه یعنی جسم از هر نوع که ابشد به آهنا جتزیه و ختم می شود.( األجسام النوعیة،

)این قول متعلق به ذی مقراطیس  ح ما.وهو قول ذي مقراطیس مع إصال )که قبال هم به آن اشاره کردمي(على ما تقدمت اإلشارة إلیه، نیستند(
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یزی که است که آن را اصالح ابید کنیم زیرا او قائل بود که ما جسم به معنای واحد متصل ندارمي ولی ما آن را اصالح کردمي و گفتیم که اجزاء ر 
 اجسام از آهنا تشکیل شده اند واحد متصل می ابشند و مهان ها مصداق جسم اند.(

  
  
>  
  
  

 بدایة احلکمة استاد فیاضیدرس 

 40جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : ماده و صورتموضوع
 در حبث جوهر و عرض گفتیم که جوهر بر پنج قسم است: جسم، ماده، صورت، عقل و نفس.

 اکنون در فصل رابع به دومني و سومني قسم جوهر رسیده امي که ماده و صورت می ابشد.
س است یعنی حیث که جن ز اینادر نظر گرفته می شود در آن دو حیث ايفت می شود. به این معنا که جسم  عالمه می فرماید: هر جسمی که

ند داشته ابشد، لقوه بتواد و ابطول و عرض و عمق دارد و این حیثیت در آن ابلفعل است یعنی اگر اآلن طول و عرض و عمق را نداشته ابش
 اآلن به آن جسم منی گویند.

فت کند و به تبع فی را درايخمتل ی هم دارد و آن این است که هر جسمی که در عامل در نظر گرفته شود می تواند صورت هایجسم حیثیت دیگر 
  آن اعراض آن صورت ها را نیز داشته ابشد. مثال جسم می تواند گاه گیاه شود و گاه بقر و گاه انسان.

ا ندارد ولی می ر د که آهنا م دار هرد و جسم بودنش به آن است و یک حیثیت دیگر بنا بر این هر جسم یک حیثیت دارد که هم اکنون آن را دا
یعنی چیزی که جسم  ثیت ابلفعلرا حیتواند دارا شود. حال که در جسم این دو حیثیت وجود دارد، این دو منی تواند به یک حیثیت بر گردد زی

 .ند به یک معنا ابشددن منی تواا نبو ا ندارد. واضح است که دارا بودن و دار اآلن آن را دارد و حیثیت ابلقوه یعنی چیزی که جسم اآلن آن ر 
ل انسان واند به شکتی می مثال در خاک یک حیثیت ابلفعل است که مهان خاک بودن است که بعد دارد و فضایی را اشغال کرده است ول

و بوی سیب  ذیرد و رنگپا می یل به سیب شد، اعراض سیب ر شود، اي سیب و اي شکل دیگر که این صور اآلن وجود ندارند. وقتی خاک، تبد
 را دارا می شود.

د دیگر که ست. آن بُعااشنت دآن حیث از جسم که فعلیت جسم را أتمني می کند به آن صورت جسمیه می گویند که مهان طول و عرض و عمق 
 جسم آن را ابلقوه می تواند داشته ابشد مهان ماده و هیوال است.

یم که هر جسم، قلی می بینعلیل یان هم ماده اثبت می شود و هم صورت. جسم بودن از بدیهیات است و در آن شکی نیست. بعد اب حتاب این ب
ین دو جه اینکه هر جسمی اابشند نتی ني هماین دو حیثیت فوق را واقعا دارد و دو بُعد فوق، امری خیالی نیست. بعد این دو بعد هم منی توانند ع

 دارد و مدعی هم مهني است.حیثیت را 
بعد عالمه می فرماید: ماده اب صورت جسمیه اش، ماده برای صورت نوعیه ی دیگر می شود. در عامل جسم به تنهایی وجود ندارد. مثال جسمی  

از صورت ها  که نه خاک ابشد و نه آتش و نه آب و نه هیچ چیز دیگر. جسمی )که طول و عرض و عمق دارد و دارای ماده است( ابید یکی
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را به خود بپذیرد. مثال صورت آهن روی ماده و صورت جسمیه می رود )نه ماده ی تنها(. در اینجاست که ماده و صورت جسمیه اش، ماده 
 برای صورت نوعیه می شود.

اده مدارد ولی در اینجا  هیوال انم ولی واماده ای را که در ابتدا اثبات کرده بودمي مهان ماده ی بی رنگ است که ابلقوه ی حمض است که ماده ی 
ولی نا است که ماده ی ابه این مع ه فقطو صورت جسمیه، که ماده برای صورت نوعیه ی دیگر می شود ماده ی اثنیه انم دارد. )البته ماده ی اثنی
 ماده ی برای ورت جسمیه،صده و نیست نه اینکه این ماده در رتبه ی دوم است زیرا گاه واقعا در رتبه ی دوم هم هست مانند جایی که ما

کسیژن و ند اینکه ا . مانصورت نوعیه می شود و گاه ماده و صورت جسمیه و یک صورت نوعیه، ماده برای صورت نوعیه ی دیگر می شود
صورت مائیه می ای ان ماده بر خودش هیدروژن هر کدام ماده و صورت فلسفه دارند و صورت نوعیه هم هستند )زیرا نوعی از جسم می ابشند( بعد
ارد و صورت رت جسمیه دو صو  شوند. هکذا در مثال وجود انسان می گوییم: انسان در عني اینکه در ابتدای پیدایش، جسمی است که ماده

 ذا.(لقه می شود و هکرای صورت عاده بنوعیه ی خون را هم مثال دارد و بعد تبدیل به نطفه می شود و اي بعد صورت نطفه را که دارد، هر سه م
  

 ی ابشد.(میه م)فصل چهارم در اثبات ماده ی اولی و صورت جس الفصل الرابع يف إثبات املادة األوىل والصورة اجلسمیة
سم چیزی )یعنی ج اتال وابلذونعين به ما حيدث فیه االمتداد اجلرمي أو  - )جسم از آن جهت که جسم است( إن اجلسم من حیث هو جسم
ارد و بر درض امتداد ل و عی پدید می آید یعنی طول و عرض و عمق دارد. بر خالف سطح که از دو جهت طو است که در آن امتداد جسمان

ت ابلفعل یعنی دن امری اسجسم بو  )جسم از حیث أمر )ابلفعل(، - خالف خط که امتداد طولی دارد و بر خالف زمان که امتداد طولی دارد.(
ین حیث که ممکن )و از ا (،ابلقوةما ميكن أن یلحق به شئ من الصور النوعیة ولواحقها أمر )ومن حیث  هم اکنون طول و عرض و عمق دارد.(

 وحیثیة ور را ندارد(صا اآلن آن . زیر است به آن جسم چیزی از صور نوعیه و التبع آهنا لواحق و اعراض و آاثر آن ملحق شود امری ابلقوة است
ز حیثیت قوه ادارد غري  ا اآلنر فعلیت که مهان طول و عرض و عمق داشنت است که جسم آن )و واضح است که حیثیت الفعل غري حیثیة القوة،

عنای حتقق در است زیرا فعل به م دارا بودن عل به)زیرا قوام ف ألن الفعل متقوم ابلوجدان، والقوة متقومة ابلفقدان. ی آن است که اآلن آن را ندارد.(
وهر جدر هر جسم دو نوع  بنا بر این) یة،ففیه جوهر هو قوة الصور اجلسمان است که اآلن حمقق نباشد.( این زمان است ولی قوام قوه بودن به این

حبیث إنه  ست.(جسمانیه ا ن صوراست: یک نوع جوهری است که توان صور جسمانیه است. البته جوهر توان متام صور است و یکی از آهنا توا
ارد ولی دوه بودن را ابلفعل ست. یعنی قاقوه  )به گونه ای که این جوهر، هیچ فعلیتی ندارد مگر اینکه ،لیس له من الفعلیة إال فعلیة أنه قوة حمضة

ن صور را آرد ولی توان اینکه ا اآلن نداعیه ر هیچ چیز دیگری را ندارد. اگر قرار بود قوه ی او هم ابلقوه ابشد به تسلسل می اجنامید. بله صورت نو 
ة اليت هبا واجلسمی .(ض است)حنوه ی وجود آن مهني است یعنی چیزی است که قوه ی حم وهذا حنو وجودها، (داشته ابشد را اآلن دارد.

نی مق دارد یععرض و )پس آن جسم بودن که فعلیت جسم به سبب آن است یعنی این جسم به این سبب جسم است که طول و ع الفعلیة
وه ی حمض در عامل قرد چرا که می دا مقّوم آن قوه می ابشد یعنی آن قوه را این نگاه)صورتی است که  صورة مقومة هلا صورت جسمیه را دارد(

د موجود شود زیرا ه منی توانکاست   موجود نیست و قوه مهواره زیر چرت فعلیت وجود دارد. قوه به تنهایی چیز مبهم حمض است و به حدی ضعیف
د. بنا بر این یش حاصل شو ی براار این اجياد منی شود مگر اینکه صورت جسمیه قوه ی حمض است و اب صرف اجياد شدن فعلیت می ايبد بنا ب

)پس  رة جسمیة،ن مادة وصو ممؤلف  فتبني أن اجلسم. صورت جسمیه مهان چیزی است که آن ماده را نگه می دارد در نتیجه مقّوم آن می شود.(
جسم  عد ابلفعلکه بُ   د ابلقوه ی جسم است و صورتی جسمیهروشن شد که هر جسمی دو بُعد دارد یکی مهان چیزی است که مهان بُع

شود که ماده در  خن روشن میساین  )جمموعی که مرکب از این دو است را جسم می انمند.( )البته ازواجملموع املركب منهما هو اجلسم. است(
فلسفه به معنای  ارد ولی دردوزن  وزی است که حجم فلسفه اب ماده در علم فیزیک فرق دارد. ماده در علم فیزیک به معنای جسم است یعنی چی

به صورت آن  د آن مربوطمانن چیزی است که هیچ یک از آاثر فوق مال او نیست بلکه قوه ی حمض است و آاثری مانند حجم و وزن و رنگ و
 د.(است. حجم آن مربوط به صورت جسمیه و رنگ و یک سری اعراض دیگر مربوط به صورت نوعیه ی آن می ابش



161 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

یه امی موجودات جسمانست که در متیزی ا)مهني ماده که قوه ی حمض است مهان چ تتمة: فهذه هي املادة الشائعة يف املوجودات اجلسمانیة مجیعا،
دارد. البته  ولی نحتیاج به قید ااتیجه دیگر در ن )البته هیولی به معنای ماده ی اولی است وتسمى: )املادة األوىل( و )اهلیوىل األوىل(. سراين دارد.(

 ب این اطالق بود کهالمه به سبعود و شگاه هیولی به معنای ماده ی مطلق گرفته می شود که در نتیجه اعم از ماده ی اولی و ماده ی اثنیه می 
واند )می ت عیة الالحقة،و للصور الن ابلةقمادة  )بعد مهني ماده اب صورت جسمیه ای که دارد( مث هي مع الصورة اجلسمیة قید اولی را آورده است.(

وتسمى: )املادة  (انسان شود و اي ماده ای ابشد که صور نوعیه ی آینده را قبول می کند. یعنی این جسم که ماده دارد می تواند آهن، خاک
است که  اثنیه به این معنا بته ماده ید. ال)به این ماده که اب صورت مجع می شود و ماده برای چیز دیگر می شود ماده ی اثنیه انم دار  الثانیة(.

 اولی نیست و خودش می تواند اثلثه، رابعه و بیشرت ابشد.(
  

کردمي: یکی مهان   سم را اثبته ی ج: بعد از اینکه جسم این دو بعد را دارد یک بعد دیگر را هم دارا است. ما ات به حال دو جنبفصل پنجم
 میم.می ان  و یک جنبه مهان قوه ی حمض است که آن را مادهطول و عرض و عمق آن است که آن را صورت جسمیه انمیدمي

ی مه آن داده شود نرم گر حرارت با گاه   عالوه بر این دو آاثر خمتلفی در اجسام هست و آن اینکه می بینیم اجسام، اثرهای خمتلفی دارند. مثال
یب که جسم دیگر سرند مانند صی داه بعضی از اجسام بوی خاشود مانند آهن ولی جسم دیگر اب حرارت هرگز نرم منی شود مانند چوب. اي اینک

این آاثر را مشخص   تیم که علتین هسآن را ندارد. این امر از بدیهیات است و چنان روشن است که احتیاج به اثبات ندارد. ما فقط در صدد ا
  کنیم.

 وهر.و اي یک ج ابشد هنا اي ابید یک عرض دیگرشکی نیست که این آاثر خودشان عرض هستند و به جسم وابسته می ابشند و علت آ
اده ماثر منی تواند مال آشند. این می اب اگر قرار ابشد که علت آهنا امر جوهری ابشد ابید ببینیم از ماده است اي از صورت که دو قسم از جوهر

 ند.کورت هایی را اجياد  صنه اینکه  پذیردرت هایی را بابشد زیرا حیثیت ماده حیثیت قبول أتثّر است نه اعطاء و أتثري. یعنی خودش می تواند صو 
یرا از معلول یک ز کسان ابشد جا ی عالوه بر آن اگر قرار علت آهنا ماده ابشد، چون ماده در مهه جا یکسان است پس معلول هم ابید در مهه

 یگر.ت نه چیز دض اسمهان قوه ی حم سنخ آاثری هم سنخ خودش صادر می شود. ماده یعنی قوه ی حمض و این قوه ی حمض در مهه جا
دن بني مهه ی یرا جسم بو یست ز نبنا بر این ابید به سراغ صورت جسمیه برومي یعنی چون جسم است این آاثر را گرفته است. این هم صحیح 

ین جسم بودن یعنی نا بر ا. بابشد اجسام مشرتک است بنا بر این ابید این آاثر در مهه ی اجسام مشرتک ابشد یعنی هر جسمی بوی سیب داشته
 طول و عرض و عمق داشنت منی تواند علت برای این آاثر ابشد.

ه از نشأت منی گريد بلک ر از جوهرین آاثانتیجه اینکه این آاثر ابید مبدایی غري از ماده و صورت جسمیه داشته ابشد. مهچنني منی توان گفت که 
 ت.و را می دهد به این دلیل است که رنگش زرد اي سرخ اسیک عرض دیگری نشأت می گريد مثال اگر سیب این ب

ابید مؤثر از  وه آثر است الخر ابعالمه می فرماید: اگر هم این درست ابشد ولی آن عرض آخری خودش از کجا به وجود آمده است. زیرا عرض 
مر جوهری هم نه شند. آن ااببسته عراض به آن واچیزی ابشد. عرض ابالخره ابید به یک امر جوهری بر گردد که قائم به خودش ابشد و این ا

ی گویند. یعنی ور نوعیه مصه آن بماده است و نه جوهر پس ابید به جوهرهایی برگردد که در مهه ی اجسام یکسان نیستند این مهان است که 
ائه شود که یک ی تواند ار یب مسقالب  جوهرهایی که در هر جا که ظاهر می شود نوع خاصی از جسم را ارائه می دهند. مثال صورت نوعیه در

د. این بدیل می کنتتلف نوع خاصی از جسم است که اعراض خاص خودش را دارد. این صور نوعیه، جسم را که یک جنس است به انواع خم
 صورت نوعیه است که مبدأ مهه ی آاثر است مثال اگر آتش می سوزاند به خاطر صورت نوعیه اش است.

زیک می  سابقا در فی منی کنند. ن حبثعیه ای که روی ماده آمدند و اجسام را تشکیل داده اند حبثی است که در فلسفه از آاولني صورت های نو 
عبارت بود از  ولی است کهواد امگفتند که چهار صورت نوعیه هست که چون صور نوعیه ی اولیه اند به آهنا عناصر می گفتند که به معنای 

عد خودشان ماده ی شوند و بسیم م، آبی و آتشی. در فیزیک قائل بودند که اجسام در ابتدا به این چهار قسم تقصورت نوعیه ی ابدی، خاکی
 گرفت.  عی میبرای صور نوعیه ی بعد می شود. سابقا فلسفه ی اهلی این حبث را به عنوان اصل موضوعی از فلسفه ی طبی
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ده اند. امروزه می  شگری تشکیل ای دیهماده های اصلی نبودند بلکه خودشان از ماده  اما امروزه طبیعیات به این نکته رسیدند که آن چهار ات
وش تعقلی است. وش فلسفه ر یرا ر گویند این عناصر اصلی به صد و چند عنصر ابلغ می شود. به هر حال جایگاه این مباحث در فلسفه نیست ز 

  .ابشند ای ماده و صورت جسمیه و صورت نوعیه میاین عناصر ماده برای اجسام بعدی می شوند. این عناصر جمموعه 
  

 )فصل پنجم در اثبات صورت نوعیه است.( الفصل اخلامس يف إثبات الصور النوعیة
الف )اخت فعال واآلاثر،من حیث األ ارند()اجسامی که در خارج موجودند اب هم اختالف روشنی د األجسام املوجودة يف اخلارج ختتلف اختالفا بینا

یکی رنگ و بو و  دارد مثال م فرقز حیث کار و آاثر است مثال آتش کارش این است که می سوزاند ولی آب منی سوزاند و آاثر آهنا هآهنا ا
ه امری جوهری است. شته ابشد کیی دا)این افعال حتما ابید منشا وهذه األفعال هلا مبدأ جوهري ال حمالة، طعمی دارد و دیگری رنگی دیگر.(

ا ر است زیرا چیزی آن  ت بلکه فعلثر نیسادیگر آاثر را ذکر منی کند زیرا آاثر خود به نوعی مهان افعال است رنگ هم طبق این دید البته عالمه 
قبول ألن شأهنا ال ابشد( اده ی اولیاند م)آن منشأ جوهری منی تو  ولیس هو املادة األوىل، اجياد کرده است و رنگ فعلی از افعال آن مؤثر است.(

ذاشنت ت و کار او أتثري گض بودن اسه ی حم)زیرا کاری که از ماده ی اولی بر می آید مهان أتثر گرفنت از دیگری است و قو  فعال دون الفعل،واالن
اینکه آاثر خمتلف  ن ابشد. ازیکسا نیست. مهچنني ماده بني مهه چیز مشرتک است و اگر قرار بود ماده علت ابشد می ابیست آاثر، در مهه جا

عرض و عمق  ومهان طول  یه که)یعنی مبدأ جوهری، صورت جسم وال اجلسمیة املشرتكة، مشخص می شود که علت منی تواند ماده ابشد.( است
)ولی  ثرية خمتلفة،كه األفعال  وهذ ()زیرا جسم بودن یک چیز است و مشرتک بني مهه است ألهنا واحدة مشرتكة داشنت است هم منی تواند ابشد(

ها و رای این افعال منشاا بر این ب)بن ،فلها مباد خمتلفة ايد و خمتلف اند زیرا یک چیز یک جا می سوزاند و یک جا سرد می کند.(این افعال، ز 
ولو كانت  .(تلف دارندخماثر  علت های خمتلفی وجود دارد که این علت در آتش یک چیز و در آب یک چیز دیگر است و به مهني دلیل آهنا

ت ینکه بگوییم آهن سفاشد مانند ابتلفی )اگر خود این علل متشکل از عرض های خم ضا خمتلفة وجب انتهاؤها إىل جواهر خمتلفة،هذه املبادئ أعرا
ین جواهر ا)و  سمیة،ي اجلهولیست  است به سبب عرض دیگری از آن که مهان رنگ آن است. ابالخره ابید به جواهر خمتلفی منتهی شوند(

)پس این مبادی،  عةجواهر منو  فهي ()زیرا این اجسام، بني مهه مشرتک است ملا مسعت من اشرتاكها بني اجلمیع، د(خمتلف منی تواند جسم ابش
 م آن جواهر را صورت)که ان ة(.لنوعیاتسمى: )الصور  )که اجسام به سبب آهنا نوع نوع می شوند( تتنوع هبا األجسام، جوهرهای منتوهی هستند(

  های نوعیه می گویند.(
دی متنوع می ل ابری که جواهر ما)او  صور النوعیة اليت تتكون هبا العناصر،إمنا هو ابل -املشرتكة  بعد اجلسمیة -ة: أول ما تتنوع اجلواهر املادیة تتم

می  یط اند حتققن اجسام بسه مهاشوند بعد از اینکه مهه جسمند و در جسمیت مشرتکند، به سبب صور نوعیه است که به وسیله ی آن عناصر ک
ا ملحق می د که به آهنی شونم)بعد خود این عناصر ماده هایی برای صورت های دیگری  مث العناصر مواد لصور أخرى تلحق هبا، ايبند.(
 می ین عناصر را چهار اتمی کنند ا ی کار)پیشینیان علوم فیزیک که در علوم طبیع وكان القدماء من علماء الطبیعة یعدون العناصر أربعا،شوند.(

ه در جای خودش عنی چیزی کتند ی)و حکماء مهان موقع آن را به عنوان اصل موضوعی می پذیرف وأخذ اإلهلیون ذلك أصال موضوعا،انستند.(د
وقد  ر می کند.(ا بر آن ابر کامی اثبت شده است و فیلسوف به صحت و سقم آن کاری ندارد و آن را به عنوان اصلی اثبت شده می پذیرد و اح

  .(ند عنصر رسانده انداز صد و چ ه بیشب)ولی اخريا، بررسی کنندگان، این عناصر را  حثون أخريا إىل ما یقرب من مائة وبضع عنصر.أهناها البا
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 41جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
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 : تالزم ماده و صورت و احتیاج هر یک به دیگریموضوع
ورت مادی ارد و هر صورت دصه است که ماده و صورت اب هم متالزم اند یعنی هر جا در عامل ماده ای هست فصل ششم در مورد این مسأل
 حتما ابید اب ماده مهراه ابشد.

ون فعلیت، وجود ی تواند بدزی منهر جا ماده ابشد صورت هم وجود دارد برای این است که ماده، فقط قوه ی حمض است و چنني چی اما اینکه
دارد. وجود به  ن صورت انمه مهاکد. این وجود ضعیف مهواره ابید در زیر سایه ی یک وجود قوی تری که فعلیت دارد موجود ابشد  داشته ابش

ه فعلیت آن از کانند صورت  ماست  معنای ابلفعل بودن است از این رو شیء اگر خبواهد موجود شود ابید ابلفعل ابشد این فعلیت اي ابلذات
اتی منی شود، ای فعلیت ذم دار هیله ی چیز دیگری ابید فعلیت ايبد که مهان ماده است. ماده حتی بعد از موجود شدن خودش است اي به وس

 ابلقوه بودن ذات آن است و ابلفعل شدن آن مهواره به سبب صورت می ابشد.
ان مهی شود. علوم جتربی استفاده م ربیجته از علوم هر صورتی مهیشه اب ماده مالزم است. بیان این استدالل مبتنی به مقدمه ای است ک اما اینکه

ر جسمی قابل ابشند و ه ول میعلومی است که موضوع آن جسم می ابشد. در این علوم اثبت شده است که اجسام عامل مهه قابل تبدیل و حت
ه مربوط به کلیت دارند  یت فعیک حیثتبدیل و تبدل به جسم دیگری است. این قابلیت خمصوص ماده است زیرا قبال گفتیم که مهه ی اجسام 

ه ی اجسام قابل است که مه ت شدهجسم بودن آهنا است و یک حیثیت قوه دارند که مربوط به ماده ی آهنا است. حال که در علوم طبیعی اثبا
 تبدیل و تبدل هستند پس مهه ی اجسام ماده دارند.

 ارند.دیگری نیاز دو به ورت اب هم مالزم اند بلکه هر یک از این دبعد عالمه به سراغ این مسأله می رود که نه تنها ماده و ص
  

 )فصل ششم در مورد این است که ماده و صورت اب هم متالزم اند(الفصل السادس يف تالزم املادة والصورة
ن دو از ه هیچ یک از ایک  )به این معنا خرى.ال تنفك إحدامها عن األ )ماده ی اولی و صورت اب هم تالزم دارند( املادة األوىل والصورة متالزمتان،

أهنا  ادة األوىل حقیقتهافألن امل (ست کها)اما اینکه ماده از صورت جدا منی شود این  أما أن املادة ال تتعرى عن الصورة، دیگری جدا منی شود(
وجود منی شود مگر در خارج م )پس ة بفعلیةفال توجد إال متقوم )حقیقت ماده ی اولی این است که قوه ی حمض است( ابلقوة من مجیع اجلهات،

اب  هر ابشد و این جوهرکه ابید جو شد بل)این فعلیت منی تواند عرض اب جوهریة متحدة هبا، اینکه به وسیله ی یک فعلیتی قوام پیدا کرده ابشد(
علیت اي لیت پیدا کند این فر اینکه فعود مگموجود ش)زیرا هیچ موجودی منی تواند حتقق ايبد و  إذ ال حتقق ملوجود إال بفعلیة، ماده متحد می شود(

الذي هذا شأنه هو  وهر الفعليواجل از ذات خود شیء است مانند صورت و اي مرهون غري است مانند ماده که فعلیت خود را از صورت می گريد.(
ه عبارت بود ک  )پس مطلوب ما بت.اثإذن املطلوب ف )آن جوهر فعلی که شأنش این است که ماده را نگه می دارد مهان صورت انم دارد( الصورة،

 از اینکه هیچ ماده ای بدون صورت منی شود اثبت می شود(
ست  ارن ابشند علتش این  ماده مقاکه اب  )اما اینکه صورت که شأن آن این است وأما أن الصورة اليت من شأهنا أن تقارن املادة ال تتجرد عنها،

اي در  وهنا را حس می کنیم ام که ما آع اجس)زیرا هیچ یک از انوا  ناهلا احلس والتجربة ال خيلو من قوة التغرّي فألن شیئا من األنواع اليت یکه(
و امکان  یل شوند (دیگری تبد ه جسمبآزمایشگاه ها آهنا را جتربه می کنیم هیچ کدام از قوه ی تغیري و تبدل جدا نیستند و مهه می توانند 

جدیدی به خود  وند و صورتیدی شز استعداد انفعال یعنی مهه مستعد این هستند که بتوانند متأثر از اثر جد)و خالی نیستند ا االنفعال
ست نه وجود ات ع آن جسم اموضو  )البته این یک مسأله ی فلسفی نیست و فلسفه هم در مقام اثبات آن نیست زیراوهذا أصل موضوع بپذیرند(

وان اصل موضوعی می ن را به عنآلسوف )که از علوم طبیعی مانند فیزیک گرفته شده است و فی طبیعیة،مأخوذ من العلوم ال در فلسفه حبث شود.(
اده یعنی ز ماده ابشد زیرا ماواند خالی تمنی  )نتیجه اینکه هرچیزی که در آن قوه و استعداد است وما فیه القوة واإلمكان ال خيلو من مادة، پذیرد(

اده )که صور اب م اثبت. ذن املطلوبفإ د(مهني استعداد موجب قبول أتثري و در نتیجه تبدیل به چیز دیگر می شو  مهانی که قوه و استعداد دارد و
 متالزم است.(
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ند ولی ند اب هم مالزم ابشانو دو شیء می ت در مقام اثبات این است که حتی فراتر از تالزم، این دو به هم احتیاج دارند. بعد عالمه در فصل هفتم
ست و اگر هه علتش هم است ک احتیاج نداشته ابشند مانند دو چیز که معلول یک علت واحده اند. زیرا اگر یکی ابشد عالمت اینبه هم 

 علتش ابشد معلول دیگری هم ابید ابشد زیرا علت از معلول هرگز منی تواند منفک شود.
لعکس. بنا بر این م هست و ابهعلول که هر جا که علت اتمه ابشد م  گاهی هم تالزم آهنا مانند تالزم بني علت و معلول می شود به این معنا

د خاص را دمي و عام منی توانا اثبات کر ر الزم تالزم اعم از این است که دو چیز به هم نیاز داشته ابشند و اي نداشته ابشند. ما در فصل قبلی فقط ت
 گری نیازمند است.اثبات کند.خاص عبارت است از اینکه هر یک از ماده و صورت به دی

ور هست ولی مستدیر ست. یعنی دال نیالبته تصور نشود که ترّتب این بر آن و ترّتب آن بر این مستلزم دور است زیرا این دور از دورهای حم
م از ه. ما حنن فیه افتد گری نیز میتد دینیست و به آن دور معّی می گویند. مانند دو خشت که آهنا را به هم تکیه داده امي که هر کدام که بیف

 مهني قبیل است.
 این احتیاج متقابل یک دلیل امجالی دارد و یک دلیل تفصیلی.

قیقی ابشد و صرفا اند مرکب حی تو مناین است که اگریک چیز مرکب حقیقی ابشد ابید اجزایش به هم نیازمند ابشد و اال آن شیء  دلیل امجالی
 ازمندند.هم نی جسم، مرکب حقیقی است پس ماده و صورت که اجزاء آن است بهمرکب اعتباری می شود. این در حالی است که 

تعداد انواع  فتیم که بهگوعیه  ناین است که صورت به ماده در دو جهت احتیاج دارد. یکی در تعني نوعش )زیرا در صور  اما دلیل تفصیلی
ی چرا یکی  ده است یعنشوجود منکه چرا این نوع خاص از صورت موجودات، صور نوعیه وجود دارد که منشأ آاثر خاص آن نوع است( دلیل ای

 گیاه شده است و یکی درخت خرما و یکی درخت سیب و یک شیء گندم شده است و یکی جو؟
 گردیگری استعداد دی ت و در جاینی استعني نوع به سبب ماده است زیرا این ماده در اینجا این استعداد را دارد یعنی قابل پذیرش صورت انسا

 و قابل پذیرش صورت حیوانی است. اگر ماده نبود به جای سیب می شد درخت خرما در آید.
تبدیل  درخت خرما را بهچمهچنني آن ماده مانند هسته ی درخت خرما، چرا هسته ی درخت خرما شد و نه هسته ی درخت سیب و مهچنني 

یاج به ماده ر عامل احتدوجود داد مهان را داشت. بنا بر این صورت مشد و نه به درخت سیب. علت آن این است که ماده ی قبلی آن استع
 دارند.

ن صورت که ت. یعنی ایرت اساز جهت دیگر هم می توان اثبت کرد که صور به ماده احتیاج دارند و آن در جهت تشّخص صو  عالوه بر این
یگری عمرو دید و خت سیب و اي یکی شده است ز شخص خاص می شود )نه نوع( یعنی این شده این درخت سیب و آن شده است آن در 

کان است و آن ن در این مال ایشده است. این تشّخص به سبب آن است که این یک سری عوارضی را پذیرفته است که دیگری نپذیرفته است مث
ماده  رش مهواره مربوط بهرد زیرا پذیبپذی در مکان دیگر و این در این وضع است و آن در وضع دیگر. بنا بر این ابید ماده ابشد که بتواند آن را

در  تواند اشخاص متعددیپذیرد ات ببض را است. از این رو در حبث جمرد گفتیم که نوع آن منحصر به فرد است زیرا ماده ای ندارد که بتواند اعرا
  حتت یک نوع پدید آید.

تیاج دارد. به ه فعلیت احبجودش و وه ی حمض است و هر ماده ای در ماده چرا احتیاج به صورت دارد علت آن این است که ماده، ق اما اینکه
 عبارت دیگر، دلیل سابق که تالزم را اثبت کرد، مهان دلیل احتیاج را هم اثبات می کند.

 که صورت نه علت اتمه برای ماده است و نه فاعل ماده. نکته ی دیگر این است
یرا برای ز ز دیگر آن ه چیت این بدان معنا است که هم فاعل آن چیز است و هم مهتوضیح اینکه گاه یک چیز علت اتمه ی چیز دیگر اس

شته ابشد. مگر اگر ید وجود داه ابپیدایش یک معلول، در عامل اجسام فاعل بودن تنها کافی نیست بلکه شرط، زمینه ی مساعد و نبود مانع مه
ن ماده در  آین است که رطش اشیک ماده ی سوزنده هم احتیاج دارد که  یک آتش خبواهد بسوزاند هم آتش ابید ابشد که فاعل است ولی به

قق ه ی اینها اب هم حمشد. اگر مهس نباکنار آتش ابشد و اال آتش به آن اثر منی کند. مضافا بر آن مانع هم ابید نباشد یعنی مثال آن چوب خی
  ست.شود، علت اتمه به وجود می آید. فاعل بودن فقط یک جزء از علت اتمه ا
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مه اي فاعل ابشد، اتواهد علت یزی خببه هر حال صورت نه علت اتمه برای ماده است و نه حتی اپئني تر از آن فاعل ماده هم نیست زیرا اگر چ
 . صورت صرفا شرطحتیاج دارداده امابید موجود ابشد ات بتواند معلول را اجياد کند. این در حالی است که صورت در حتقق و وجود خودش به 
 وجود ماده است. فاعل، مهان موجود جمردی است که هم صورت جسمیه را خلق می کند و هم ماده را.

  
  

 یگری احتیاج دارند(صورت به د اده و)فصل هفتم در این است که هر یک از م الفصل السابع يف أن كال من املادة والصورة حمتاجة إىل األخرى
)ترکیب  ي، ذو وحدة حقیقیة،قیقي إحتادحركیب فإن الرتكیب بني املادة والصورة ت آن عبارت است از اینکه( )اما بیان امجالی بیان ذلك أما إمجاال:

حدت خیالی و و یعنی این  ی اندبني ماده و صورت، ترکیبی حقیقی و احتادی است یعنی این دو اب هم یکی می شوند و دارای یک وحدت حقیق
یش به هم هد که اجزادان می نیست جسم یک موجود واحد حقیقی است که دو جزء دارد و این نشاعتباری و اي صنعتی )مثل اجزاء صندلی( 

ایش به قیقی ابشد ابید اجز اهد مرکب حی خبو )سابقا اثبت کردمي که اگر چیز  وقد تقدم أن بعض أجزاء املركب احلقیقي حمتاج إىل بعض. نیاز دارند.(
  ود آید.(هم احتیاج داشته ابشند ات وحدت حقیقی به وج

ته در تعني نوعش )الب ه ماده استاج ب)پس صورت حمت فالصورة حمتاجة إىل املادة يف تعینها، )اما بیان تفصیلی آن این است که( وأما تفصیال:
تصریح  عد به آنبایشان در  ا خودعبارت عالمه در اینجا ظاهرش به معنای تعني و تشّخص خود صورت است ولی مراد ایشان تعني نوع است زیر 

جنامد را دارا ر شدن می اکبوت  می کند( یعنی صورت برای اینکه این نوع خاص شود مثال برای اینکه کبوتر شود ابید ماده ی خاصی که به
ده بر دادهای آن را که ماود که استعش می )یعنی نوع صورت به این گونه متعني فإن الصورة إمنا یتعني نوعها ابستعداد سابق حتمله املادة، ابشد(

ود مثال قبال صورت بگری مقارن رت دی)البته خود ماده نیز قبل از این صورت نوعیه اب صو  وهي تقارن صورة سابقة، دوش می کشد به آن برسد.(
ا ر هسته شدن  تعدادهسته ای داشت و اآلن صورت خرمایی. اینکه سابقا صورت هسته ای داشت به علت این بود که ماده ی آن اس

  ه است.(ش بود)و مهني طور هر قدر که به جلو می رومي هر صورتی که نوع خاصی شده است به سبب ماده ا .وهكذا داشت.(
 عنی اینکه این درختاج دارد. یاحتی )مهچنني صورت، عالوه بر نوع شدن، در شخص شدن نیز به ماده وأیضا: هي حمتاجة إىل املادة يف تشخصها،

ی ر وجود شخصنی د)یع أي يف وجودها اخلاص هبا، این هم به سبب ماده ی خودش است.( سیب، حمقق شده است نه درخت سیب دیگر
ه سبب عوارض ص هرچند بتشخّ  )زیرا من حیث مالزمتها للعوارض خودش و وجودی که این صورت به آن اختصاص دارد به ماده احتیاج دارد.(

اب  شّخص مالزمیرا تز ر صورت شخصیه اب عوارض، مالزم است نیست ولی صورت به سبب مالزم بودنش اب آن عوارض متشخص می شود. ه
ه مهان کقبول کند   رض راعوارض است و تشّخص بدون عوارض قابل حمقق شدن نیست و عوارض داشنت هم مالزم اب چیزی است که این عوا

از ابب تسامح است  این تعبري بقا گفتیم کهالبته ما سا )این عوارض را عوارض مشخصه می انمند. )العوارض املشخصة( املسماة ب ماده است.(
کل خاص، وضع، ه مانند، شمشخص )به هر حال این عوارض من الشكل والوضع واألین ومىت وغريها. زیرا این عوارض از امارات تشّخص اند.(

  ه(یست جز مادزی نیچمکان و زمان خاص و مانند آن است. و این عوارض در جایی می آیند که شیء قابل آهنا ابشد و این قابل 
)زیرا ماده متوقف بر  فهي متوقفة الوجود حدواث وبقاء على صورة ما من الصور الواردة علیها، )اما اینکه ماده چرا به صورت احتیاج دارد( وأما املادة،

صورت متعني احتیاج  وجود است هم در اصل پیدایش و هم در بقایش بر صورت. این هر صورت هر صورتی که ابشد اشکال ندارد، ماده به
)و ماده به آن صورت متقوم است و به آن قوام دارد زیرا خودش قوه ی حمض است و در قوام به  تتقوم هبا، ندارد و هر چه که ابشد فرقی ندارد(

ن، علت فاعلیه ی آن )و حتی کمرت از آ وال علة فاعلیة هلا، )صورت علت اتمه برای ماده نیست( ولیست الصورة علة اتمة صورت احتیاج دارد.(
حلاجتها يف تعینها ويف تشخصها  نیز نیست. علت اتمه از علت فاعلیه ابالتر است زیرا معنایش این است که مهه فاعل است و هم چیزهای دیگر(

ا ات ماده نباشد )زیرا صورت، در تعني نوعش و در تشخصش به ماده احتیاج دارد از این رو دیگر منی شود علت برای آن ابشد زیر إىل املادة،
)و علت فاعلی فقط در صورتی که وجود  والعلة الفاعلیة إمنا تفعل بوجودها الفعلي، موجود نیست و ات موجود نباشد منی تواند کاری اجنام دهد(

شد زیرا صورت که ابلفعل دارد می تواند کاری اجنام دهد و فاعل و علت شود. حال ابید دید که چه چیزی هست که می تواند سازنده ی ماده اب
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 منی تواند سازنده ابشد، خود ماده هم که منی شود که سازنده ی خودش ابشد تنها چیزی که در عامل اجسام ابقی می ماند اعراض است که آهنا
ه چیزی نیست که هم منی توانند سازنده ی ماده ابشند زیرا اینها خودشان بر صورت متوقف اند و معلول آن می ابشند. نتیجه اینکه در عامل ماد

فالفاعل لوجود املادة جوهر مفارق للمادة من  بتواند سازنده ی ماده ابشد از این رو سازنده ی ماده ابید موجودی ابشد که خارج از عامل ابشد(
مقام فعل،  )پس سازنده ی وجود ماده یک امری جوهری است که مفارق از ماده است از مجیع جهات هم در مقام ذات و هم در مجیع اجلهات،

)که ماده را موجود کرده  أوجد املادة، )پس آن فاعل یک فرشته و یک موجود جمرد است( فهو عقل جمرد نه صورت آن است و نه اعراض آن(
یجه )و چون ماده قوه ی حمض است و منی تواند خود به خود موجود شود در نت وهو یستحفظها ابلصورة بعد الصورة اليت یوجدها يف املادة. است(

ان موجود کننده ی ماده از مهان اول آن را در قالب صورت هایی بعد از صورت های دیگر اجياد می کند ات آن صورت ها ماده را نگه دارند و تو 
لت )و ع وشریكة العلة للمادة، )پس صورت علت اتمه نیست بلکه جزء علت اتمه است( فالصورة جزء للعلة التامة، موجود شدن را به آن بدهند.(

)یعنی صورت شرط است و در کنار فاعل قرار می گريد و اب هم علت اتمه  وشرط لفعلیة وجودها. اتمه ی ماده مهان موجود جمرد است اب صورت(
فال  وقد شبهوا استبقاء العقل اجملرد املادة بصورة ما مبن یستحفظ سقف بیت أبعمدة متبدلة برای وجود ماده می شوند و به ماده فعلیت می دهند.(

)اینکه عقل جمرد، ماده را در قابل صورتی نگه می دارد به انسانی تشبیه کرده اند که برای اینکه خیمه را سراپ  یزال یزیل عمودا وینصب مكانه آخر.
جا آن می  نگاه دارد، عمودی را در وسط آن نصب می کند و احیاان اگر آن عمود بپوسد و اي خراب شود آن را بر می دارد و عمود دیگری به 

 گذارد که خیمه در هر حال سراپست هرچند عمودش گاه تغیري می کند.(
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 42جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : احتیاج ماده و صورت به هم و اثبات نفسموضوع
ون قوه ی حمض چم که ماده گفتی  ورت دارد. مهچننيسخن در این است که هم صورت در دو جهت احتیاج به ماده دارد و هم ماده احتیاج به ص

ی ندارد یعنی الزم ه ابشد فرقکر چه  است و از خودش فعلیتی ندارد، ابید فعلیتی ابید که در قالب آن موجود شود. مهچنني گفتیم این صورت ه
  نیست حتما ماده در قالب صورت سنگی موجود شود و اي صورت خاک و مانند آن.

  شکال شده است که مشا می گویید که این صورت هر چه که ابشد فرقی ندارد.به این عبارت ا
 : این اشکال احتیاج به مقدمه دارد:اشکال اول

د فقط یک ت. این واحدد اساین است که بعدا می گوییم که واحد، اقسامی دارد و یک قسم آن واحد شخصی اي واحد ابلع مقدمه ی اولی
می گوییم  انند اینکهشرت. مدیگر در کنار آن بگذارند و عدد دو را تشکیل دهند و هکذا عدد سه و بیشخص خاص است که می تواند یکی 

ن اساس می  یست. بر ایادق نصزید، واحد است و اي این کتاب، یکی است. )البته بعدا می گوییم که یک، عدد نیست و تعریف عدد بر یک 
 از آن به دو و عدد تعبري می کنند.( گویند که یک سازنده ی عدد است و اگر دو چیز ابشد

وم واحد قابل ص. این مفهخص خایک نوع واحد دیگر هم دارمي که به آن واحد ابلعموم می گویند که مراد از آن یک مفهوم واحد است نه ش
 عني اینکه واحد است مفهوم درن د. ایانطباق بر کثريین است مانند مفهوم انسان که مفهومی واحد است و قابل انطباق بر اشیاء کثريه می ابش

 ولی عام می ابشد زیرا اختصاص به یک شیء ندارد.
 البته اقسام واحد بیش از این دو مورد است ولی ما اب سایر اقسام، فعال کاری ندارمي.
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است و کلی مبا هو   م کلیمفهو  ، صرفاین است که واحد ابخلصوص در مقام وجود از واحد ابلعموم اقوی است زیرا واحد ابلعموم مقدمه ی اثنیه
مش در خارج کی از اقسایاگر  کلی منی تواند در خارج موجود شود و ابید در قالب فردش موجود شود. کلی طبیعی عبارت از مقسم است که

جود رج مو شیء در خا بشرط موجود شود خود کلی هم موجود می شود. کلی طبیعی تقسیم می شود به بشرط ال، بشرط شیء و ال بشرط. اگر
 شود مهان کلی هم در خارج موجود می شود. بنا بر این واحد ابلعموم وابسته به واحد ابخلصوص است.

اد ی بیشرت ندارد و مر ده یک هیولمل مابیان بیان اشکال مستشکل را بیان می کنیم و آن اینکه او می گوید فالسفه تصریح می کنند که مهه ی عا
ی دارد سمی ماده اهر ج یی که سنگ است اب آنی که در آب است یکسان است و اینکه می گوییمایشان شخص خاص از هیولی است. هیوال

می  کثرتی برایش اجياد  عنا که اگرماین  و صورتی، این مستلزم آن نیست که هیولی کثري ابلعدد ابشد زیرا می گوییم: هیولی واحد ابلعدد است به
ض و صرف حمای ماده ی ه معنآن است که صورت هایش کثري می ابشد. هیولی در واقع ب شود این کثرت مربوط به ذاتش نیست بلکه به سبب

بب عرضی است  ت این به سده اسشالشیء است و قاعده ی آن این است که صرف الشیء ال یتثنی و ال یتکرر. بنا بر این اگر هیولی دو چیز 
دهیم و حال آنکه  لی نسبت میه هیو آن صور است و این کثرت را جمازا ب که بر آن ابر می شود که مهان صورت می ابشد. بنا بر این کثرت از

رف بودن آن ن خلف در صود ایهیولی یک چیز بیشرت نیست و این مطلب، برهانی است و برهان آن مهان صرف بودن آن است که اگر دو ات ش
 می ابشد.

  واند ابشد.تی می ای هیولی است و این صورت هر چیز بعد مستشکل ادامه داده می گوید: مشا گفتیم که صورت شریکة العلة بر 
 ا علت ابید اقوی از ابشد زیر ت چننينتیجه این می شود که واحد ابلعموم )صورة ما( ابید علت برای واحد ابلعدد ابشد و حال اینکه حمال اس

 وی است.معلول ابشد ولی در اینجا معلول اقوی از علت است زیرا واحد ابلعدد از واحد ابلعموم اق
ه که ابشد اشکال چن صورت هر و ای : از اشکال اول هم اگر اغماض کنیم، در اینکه مشا گفتیم هر ماده ای احتیاج به صورتی دارداشکال دوم

 واهد موجود شوده ی ماده خبت اتمندارد خود مستلزم اشکال دیگری است و آن اینکه اگر صورت، شریکة العلة برای ماده ابشد )یعنی اگر عل
تی روی ماده ال اگر صور ود. حشصورت هم ابید ابشد زیرا صورت جزئی از آن علت اتمه است( در این صورت ات صورت نباشد ماده حمقق منی 
 ون عامل، عامل تبدل ود زیرا ایشجياد ابود مثال ماده، صورت آبی داشت اگر این صورت خبواهد برود و صورت دیگری به جایش بیاید نباید مشکلی 

مه مرکب از یرا علت اتز شود  است. مشکل این است که اگر صورت آبی برود، معنایش این است که علت اتمه دیگر اتم نباشد و انقص حتول
گر از بني برود ا صورت است  مهان فاعل، شرط، عدم مانع و معّد است. مرکب هم اب انتفاء یکی از اجزایش منتفی می شود از این رو شرط که

ط حتقق ماده است گر صورت شر این ا  می رود و علت اتمه اگر نباشد خود شیء که معلول آن است نیز از بني می رود. بنا برعلت اتمه از بني 
را از دست می  صورت چوبی د چونالزمه اش این است که ماده را نفی کنید. مثال اگر صورت چوبی در خارج حمقق شود و بعد آن را بسوزانن

یرا رض از حماالت است ز ه انتقال عیند کاز این رو خاکسرتی که پیدا شده ابید بی ماده ابشد. به مهني دلیل می گو  دهد ابید ماده، انبود ابشد
یرا مهان حال نتقل شود ز یگر مدعرض متکی به موضوع است بنا بر این اگر رنگ به جسم احتیاج دارد دیگر منی تواند از این جسم به جسم 

 د.انتقال، اب انبودی کشیده می شو 
  

أبهنم  )بر این حرف که وجود ماده، بر صورت متوقف است و صورت، شرط وجود ماده است اشکال شده است که( واعرتض علیه:
)که هیولی در عامل عناصر واحد ابلعدد است زیرا صرف  إىل كون هیوىل عامل العناصر واحدة ابلعدد، )فالسفه این قول را قبول کرده اند( ذهبوا

)پس وجود این صورت که واحد ابلعموم  -وهي واحدة ابلعموم  -فكون صورة ما  ف الشیء نه متعدد می شود و نه متکرر.(الشیء است و صر 
یوجب كون الواحد ابلعموم علة للواحد  )که شریکة العلة برای ماده است( شریكة العلة هلا است یعنی هر صورتی که ابشد فرقی ندارد(

)این در  وهو أقوى وجودا من الواحد ابلعموم، لعموم که مهان صورت است علت برای واحد ابلعدد ابشد()موجب می شود که واحد اب ابلعدد
 حالی است که واحد ابلعدد از نظر وجودی اقوی از واحد ابلعموم است زیرا هر واحد ابلعددی در وجودش به واحد ابلعدد متوقف است زیرا کلی
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)این در حالی است که علت ابید  مع أن العلة جيب أن تكون أقوى من معلوهلا. واحد ابلعدد است.( موجود منی شود مگر اب وجود فردش که مهان
  اقوی از معلول ابشد ولی در اینجا عکس شده است.(

قة يف وحتقق الالح رة السابقةالصو  فال ریب أن تبدل الصور یستوجب بطالن )حتی اگر از این اشکال هم صرف نظر کنیم ( ولو أغمضنا عن ذلك،
تبدل است  امل هم حملود. عش)شکی نیست که تبدل صور اقتضا دارد که صورت سابقه ابطل شود و صورت الحقه ای به جا آن حمقق  حملها،

ه بطالن در کفی مناند  خملبته ایعنی صورت چوبی می رود و صورت خاکسرت شدن به جا آن می آید و روی مهان ماده ی قبلی قرار می گريد. 
برای ماده  ء علت اتمهورت جز ص)و چون فرض شده است که  وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، معنای پوچ شدن است(فلسفه به 

یرا مرکب اب ز بني برود  یز ازن)پس از بني رفنت صورت موجب می شود که علت اتمه  فبطالهنا یوجب بطالن الكل است زیرا صورت شرط است(
است از بني می  ورت که شرطفنت صر ز بني می رود و علت اتمه که مرکب از فاعل، شرط، مانع و معد است اب از بني انتفاء یکی از اجزایش ا

به بطالن آن ماده  ني می رود وب)کل مهان علت اتمه است که اب رفنت صورت که جزء است از  ذلك املادة،بویبطل  -أعين العلة التامة  -  رود.(
ه )پس اینک في املادة.نیؤدي إىل  ملادةافأخذ صورة ما شریكة العلة لوجود  یء در حدوث و بقاء به علت احتیاج دارد(نیز از بني می رود زیرا ش

لی  ی شود زیرا صورت قبمچیز جدید  ر اینصورة ما شریکة العلة برای وجود ماده ابشد زیرا شرط وجود ماده است، این کار به منجر به نفی ماده د
  ود.(شابر  ان حال ماده هم از بني رفته است و این صورت جدید دیگر ماده ای ندارد که بر آنکه از بني رفت در مه
ی رود و صورتی مد یک صورت گوین  که این تبدل در عامل ماده مهه از ابب حبث های عرفی و اي از ابب مساحمه است که می جواب آن این است

رت هایی که یک . متامی صو نشیندبست که صورتی از بني رود و صورتی دیگر به جای آن دیگر به جای آن می آید و اال در عامل این گونه نی
مان مجع ه در یک ز ها مه ماده می پذیرد مهه یک صورت است و البته متحرک می ابشد. حرکت در صورت به این معنا است که این صورت

حد قبلی را رها   ست در واقعکه ه  ئني پرت شود در مهه ی نقطه هانیست بلکه حرکت دارد و صورتی سیال است. مثال اگر سنگی از ابال به اپ
مکان که اسم آن  طه ی آن ابه رابکرده و هنوز حد بعدی را نپذیرفته است. بله در مثال سنگ، ذات سنگ هنگام پرت شدن تغیري منی کند بلک

  را أین می گذارند و عرضی برای سنگ است، تغیري می کند.
اندازه ی سیب   شش ماه به مثال ک جسم تغیري می کند مثال سیبی که هنوز شکوفه است حجم بسیار کمی دارد و بعد ازمهچنني گاه کّم در ی

جم بعدی منتقل شود گهان به حانند و کامل می شود اینکه بزرگرت می شود، یعنی کّم آن تغیري می کند و این گونه نیست که حجم اول را رها ک
بلی از بني ابشد که ق واحد در حرکت است، حرکت یک واحد است که البته سیال می ابشد نه اینکه چندین بلکه از حجم اول به حجم دوم

گام پرت شدن آن وید سنگ هنمی گ برود و بعدی حمقق شود. اگر قرار بود واحدها متعددی ابشد مهان حرفی است که زنون به آن قائل است که
 قطه ی بعدی موجود می شود.به آن در نقطه ی قبلی معدوم می شود و در ن

ار در صورت کش د نی یکات به حال در این دو مثال سخن از عوض شدن اعراض بود حال در ما حنن فیه سخن در حرکت جوهری است. یع
یک صورت  د در واقعار و متامی این م روی ماده وجود دارد و به مهني دلیل، شیء گاه نطفه است و گاه مضغه و مهچنني ات انسان کامل می شود.

لی معدوم ارد، حد قبدی که است که روی ماده است و حرکت می کند یعنی متام اجزائش در یک آن، روی ماده موجود نیست و هر حد جدید
ا اب هم موجود که ات آخر آهن ز اولمی شود و حد جدید هم هنوز نیامده است. به عبارت دیگر، گاه بعضی از موجودات به گونه ای هستند که ا

 می گویند. وة اي حرکتد ابلقآن موجود ابلفعل می گویند و گاه بعضی به گونه ای اند که به تدریج موجود می شوند که به آن موجو به 
ست که در خارج ان در حالی لی ایو بله ما این امر واحد را در ذهن تقسیم می کنیم و هر حدی از حد آن را یک جزء جداگانه تصور می کنیم 

رت نیست و ک صورت بیشیرا یز یست. حال که یک صورت بیشرت نیست می گوییم: تعبري به )صورة ما( از ابب مساحمه است یک واحد بیشرت ن
یک مفهوم جامعی  عد برای آنبمي و اگر ما می گوییم: هر صورتی، این به سبب آن است که ما در ذهن اینها را صورت هایی جداگانه می پندار 

ت دارد از این رو صور ورت وجود ناز ص رة ما( می گوییم و حال آنکه یک فرد از صورت بیشرت نیست و هرگز افرادیانتزاع می کنیم که به آن )صو 
  واحده علت ماده است نه )صورة ما(.
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فعل  ث قوه وه بعدا در حباین است ک جواب) واجلواب: أنه سیأيت يف مرحلة القوة والفعل أن تبدل الصور يف اجلواهر املادیة لیس ابلكون والفساد
ید و فاسد شدن یک جد تکّونخواهیم گفت که تبّدل صورت ها در جوهرهای مادی و اینکه چوب مثال تبدیل به خاکسرت می شود از قبیل م

ور املتبدلة بل الص ید(جود آ)و این گونه نیست که یک صورت ابطل شود و صورت دیگری به و  وبطالن صورة وحدوث أخرى، شدن قدمي نیست(
اوت می هنا را متفکه آ  )بلکه ی مهه ی این صور یک وجود واحد دارند و کثرتی که تصور می شود کار ذهن است ة بوجود واحدموجود
ایش در یک آن مهه ی اجز  ارد ود)این یک وجود واحد سیال است یعنی به گونه ای است که حرکت  سیال یتحرك اجلوهر املادي فیه، پندارد(

یال ت جوهری، سه صور ه مهان ماده است در آن صورت، حرکت می کند. حرکت جوهری به این معنا است کموجود نیست و جوهر مادی ک
مست  رکت سنگ بهنند حاست و ماده در آن صورت حرکت می کند کما اینکه حرکت عینی یعنی عني، چیزی اثبتی نیست و سیال است ما

یعنی روی هر  ن صورت استود ایو هر یک از آن صورت های متبدل حدی از حد) وكل واحد منها حد من حدود هذه احلركة اجلوهریة، اپئني.(
ر است روی ه سیال حد از آن حرکت جوهری که در صورت است اگر دست بگذارمي یک صورت خاص است مانند اینکه در حرکت سنگ که

 ا یک موجودرت ه)پس این صو  حدةفهي موجودة متصلة وا نقطه از حرکت آن که دست بگذارمي یک حد خاص و در مکان خاص است.(
ت آهنا ابخلصوص )و وحد صوصابخل متصل اند نه اینکه یکی از بني برود و دیگری بیاید. بنا بر این این صورت ها یک وجود بیشرت ندارند(

حد قبلی  آید که می  ر حدیاست بله واحد ابخلصوصی که در حرکت است و مهه ی اجزاء و حدودش در یک آن اب هم موجود نیستند بلکه ه
تناسب  ت.(نش مبهم اسل بود)هرچند این وحدت به سبب سیا وإن كانت وحدة مبهمة اش از بني می رود و حد بعدی اش هنوز نیامده است(

است  ریارد و در نتیجه امفعلیتی ند ست که)بنا بر این اب ذات ماده تناسب دارد زیرا آن هم قوه ی حمضه ا إهبام ذات املادة اليت هي قوة حمضة،
و اشکال  خلصوص استاحد ابو مبهم بنا بر این هر دو اشکال حل شده است. اشکال اول حد شده است زیرا گفتیم که صورت و ماده هر دو 
یک اشکال  ل عالمه بهت. حادوم هم حل شد زیرا کون و فسادی در این مورد وجود ندارد بلکه یک صورت است که مهیشه در روی ماده اس

دة ابلعموم شریكة احو  )إن صورة ما وقولنا: دهد و آن اینکه اگر یک صورت بیشرت نیست چرا مشا به صورة ما تعبري کرده اید:(دیگر اپسخ می 
رتی است که بر ست که به اعتبار کثاه سبب این بردمي )اینکه ما به صورة ما تعبري ک العلة للمادة )إمنا هو ابعتبار ما یطرأ علیها من الكثرة ابالنقسام.

ه آن کثرت ن انقسام بو ای صورت واحد عارض می شود. آن صورت واحد به سبب اینکه یک امر سیال و طوالنی است قابل انقسام می ابشد
ین تقسیم ند. وقتی اکم می  می دهد. البته در حبث حرکت خواهد آمد که این تقسیم خارجی نیست بلکه ومهی است یعنی ذهن آن را تقسی

 ی گوییم.(ما م ر جامعی برای مهه ی این اقسام و صورت خمتلفه در نظر می گريد و ما به آن صورةصورت گرفت، ذهن یک ام
  

 : نفس و عقلفصل هشتم
 گفتیم جوهر پنج قسم است و در این فصل به سراغ اثبات نفس و عقل می رومي.

رد یعنی ابید سه ا سه شق دادعای مماست. بنا بر این اما نفس: نفس به معنای موجودی جوهری است که ذاات جمرد است و فعال متعلق به ماده 
 چیز اثبت شود ات نفس اثبت شود: اینکه موجودی است جوهری، جمرد است ذاات، وابسته به ماده است فعال.
 ادراکی نفس درکار   ی بینیم کهمان مدو امر اول در فلسفه اثبات شده است ولی سومی به سبب وضوحش احتیاج به دلیل و اثبات ندارد زیرا خود
ت دهد و چیزی دن است حرکنار بدیدن به وسیله ی چشم اجنام می شود و اي اگر کسی دستش را حرکت ندهد، نفس منی تواند قلم را که در ک

 بنویسد.
ال قبال صورت اما اینجا نفس جمرد است به دلیل این است که برای نفس، علم اجياد می شود یعنی قبال چیزی را منی دانست و بعد می داند مث

چراغ خمصوص در ذهنش نبود ولی وقتی آن را در خارج دید صورت آن در نفس نقش می بنند. بعد در حبث علم خواهد آمد که علم، جمرد است 
ست را زیرا اگر قرار بود علم، مادی ابشد الزمه اش انطباق کبري در صغري است زیرا ما می توانیم یک صحنه ای که عرض آن حدود ده کیلومرت ا

 در ذهن تصور کنیم. پس صورت ادراکی، امری است جمرد و روی ماده منی تواند برود بعد می بینم که من توانستم آن صورت کبري را تصور کنم،
این عالمت آن است که آن تصویر، جمرد است و روی بدن من هم نیامده است و چون برای من حاضر است و من آن را درک می کنم، پس 
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نیستم و نفس می ابشم. اصال خاصیت ماده حجاب و بی خربی است مثال یک سنگ منی تواند ازچیزی ابخرب ابشد. ماده حتی از من، ماده 
 خودش خرب ندارد چه رسد به خارج از خودش.

صورت  ی آن است. ماده آن جمرد، امری است جوهری چون، فصل انسان است و صورت انسان است و من بودن به آن حتقق می شود و بدن
مرکبی که از جوهر  ابشد زیرا جوهر جوهر، ابید خودش جوهر ابشد )جوهر به امر شایع یعنی هرچند در تعریف آن، جوهر اخذ منی شود ولی ابید

  است منی تواند از عرض تشکیل شود.
  
  
  

 ()فصل هشتم در این است که نفس و عقل در خارج وجود دارد الفصل الثامن النفس والعقل موجودان
رد است که ذاات از ماده جم  )اما اینکه نفس موجود است که عبارت است از جوهری -هي اجلوهر اجملرد من املادة ذاات املتعلق هبا فعال و  -أما النفس 

یت علم را نسانی خاصاا در نفوس که م  )وجودش به سبب این است فلما جند يف النفوس االنسانیة من خاصة العلم، ولی فعال به ماده تعلق دارد(
)که صورت های  ادةردة من املجملمیة أن الصور الع )و در فصل عاقل و معقول می گوییم که( وسیأيت يف مرحلة العاقل واملعقول درک می کنیم(

عن القوة   بتنزههجترد العامل ولوال ند.(اضر ا)و از آن طرف چون علم اند، در نزد عامل ح موجودة للعامل حاضرة عنده، علمی جمرد از ماده می ابشند(
د. حال ام وجودش فعلی ابشمتزه ابشد و وه من)حال که علم، جمرد است اگر عاملِّ جمرد نباشد و جمرد بودن به این است که از ق وحموضته يف الفعلیة،

ن را بیابد و درک  او آشد و اضر اب)معنا نداشت که چیزی نزد او ح مل یكن معىن حلضور شئ عنده، اگر عاملِّ این گونه نباشد و مادی ابشد(
عالوه  )اما اینکه وهي جوهر رد ابشد(اده جم)پس نفس عاقله ی انسانی که درک می کند ابید از م فالنفس االنسانیة العاقلة جمردة من املادة، کند(

وصورة ست(ارای آن ت بس صور )انسان یک نوع جوهری است و نف لكوهنا صورة لنوع جوهري، بر جمرد بود جوهر هم است برای این است که(
 وهر می ابشد.(جمحل شایع  ر، به)و صورت جوهر هم ابید جوهر ابشد و این را قبال توضیح دادمي که صورت جوه اجلوهر جوهر على ما تقدم.

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 43جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اثبات عقل و مبحث کمموضوع
 ا عقل:ند. امکه عقل انم دارد. چهار مورد قبل اي خودشان اثبت بودند و اي اثبات شدسخن در قسم پنجم جوهر است  

 عقل موجودی است که ذاات و فعال جمرد است. دو دلیل بر وجود آن اقامه شده است:
  

است یعنی نفس،  نیقل هیوالآن ع : در حبث علم و عامل و معلوم خواهد آمد که نفس از نظر ادراک مراتبی دارد. مرتبه ی اولدلیل اول
ده ز به حد ادراک نرسیانسان هنو  ست کهادراک کلیات را ابلقوة دارد یعنی می تواند درک داشته ابشد ولی ابلفعل، درک ندارد و آن زمانی ا

ه را عل. این مرتبه ابلفنت را دارد کلیا  است هرچند نفس دارد او چه بسا احساس دارد ولی منی تواند کلی را درک کند و فقط ابلقوة توان درک
 عقل هیوالنی اي عقل ابلقوة می گویند.
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ت ابلفعل می ت به نظرايد نسببه هر حال عقل، مراتب دیگری هم دارد مثال در مرحله ی بعدی نسبت به بدیهیات ابلفعل می شود و بع
مهان مرحله ی اول   حال ما اب ه هرند. بشود و مرتبه ی چهارم این است که هر دانستنی است را می داند که به آن عقل ابملستفاد می گوی

 ه است.قی می ماندوة ابکار دارمي که عقل هیوالنی است و وجه تسمیه ی آن به هیوال این است که مانند هیوال در مرحله ی ق
که ادراک آن   دگونه می شو چرد و سخن در این است که نفس که در این مرحله است چه کسی آن را از آن مرتبه به مرتبه ی ابالتر می آو 

 ابلفعل می شود. این از سه حال خارج نیست:
 اي خودش این ادراک را به خودش می دهد. .1
 اي امر مادی دیگری از موجودات مادی است که به او ادارک می دهد. .2
 اي اینکه چیز دیگری که مادی نیست به او ادراک می دهد. .3

ودش این ادراک ند و چون خبول کقش قابل ادراک است و می خواهد ادارک را این ادارک را به خودش بدهد زیرا خود اما خودش منی تواند
ی تواند علت خودش هیچ چیز من ند کهرا ندارد منی تواند آن را به خودش بدهد زیرا معطی الشیء ال یکون فاقدا له. بر این اساس می گوی

 ابشد.
 ه دیگری بدهند.ند آن را بی توانخودشان درکی ندارند در نتیجه مناین ادراک را به او بدهند زیرا آهنا  اما امور مادی منی توانند

 فعال از ماده جمرد ورد، ذاات جموجود در نتیجه اثبت می شود که فقط موجودی جمرد می تواند این ادارک و تعلیم را به انسان بدهد. این م
 است که به آن عقل می گوییم.

  
د ولی صورت علت ه صورت دار یاج به صورت منی تواند علت فاعلی ماده ابشد. بله ماده احت: در احتیاج ماده به صورت گفتیم کدلیل دوم

جه منی تواند خودش ارد در نتیاده دمفاعلی آن نیست و به طریق اولی علت اتمه ی آن هم منی تواند ابشد زیرا صورت در وجودش احتیاج به 
منی تواند موجود  باشد، صورتاده نمرا اجياد کند و این در حالی است که ات  فاعل ماده ابشد زیرا فاعل ابید موجود ابشد و بعد معلول

الیل صورت می عراض از معیرا از شود. در عامل ماده اي صورت دارمي و اي ماده و اي اعراض. اعراض هم وضعشان وخیم تر از صورت است 
ر از جوهر تدشان ضعیف ض وجو ی توانند. خمصوصا که اعراابشند و وقتی صورت نتوانست علت برای ماده ابشد اعراض به طریق اولی من

ت می شود که شد. پس اثبرد اباست و علت ابید از معلول اقوی ابشد. پس علت مادی ابید چیزی غري از عامل ماده ابشد و موجودی جم
 موجود جمردی در عامل است که اجياد کننده ی اینها است.

  
 در جواهر معنی ندارد. تضاد دو معنا دارد:: تضاد بعد عالمه در خامته می فرماید

 یک معنای عرفی دارد مانند اینکه آب و آتش ضد هم هستند و هر دو امری جوهری می ابشند.
تعاقبان علی ة اخلالف یا غایمعنای دیگر تضاد، تضاد اصطالحی است که عبارت است از: امران وجوداين داخالن حتت جنس قریب بینهم

بیایند. مانند  ی یک موضوعری رو ري یعنی هر دو اب هم روی یک موضوع منی آیند ولی ابید بتوانند یکی پس از دیگموضوع واحد )قید اخ
 سفیدی و سیاهی که گاه سفیدی روی جسم می آید و سیاهی می رود و گاه بر عکس.(

ر جواهر ز این رو دست. ااخواص عرض از این قید استفاده می شود که تضاد اصطالحی فقط در اعراض است زیرا روی موضوع آمدن از 
  ود می شود.موضوع موج ر غرياین نوع تضاد وجود ندارد زیرا جواهر اصال موضوع ندارند زیرا جوهر چیزی است که اگر موجود شود د

  
اثبات عقل به سبب آنی است که بعدا  )اما وأما العقل، فلما سیأيت أن النفس يف مرتبة العقل اهلیوالين أمر ابلقوة ابلنسبة إىل الصور املعقولة هلا،

در مبحث علم و عامل و معلوم می آید که عقل در مرتبه ی عقل هیوالنی که مهان ادراک عقلی است )یعنی عقل احساس دارد و ختیل و 
فته است و نسبت توهم و تعقل که تعقل را عقل می انمند( نفس در این مرحله مهچنان ابلقوة است و هنوز ادراک ابلفعل در او شکل نگر 
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)پس آن موجودی   فالذي یفیض علیها الفعلیة فیها به آن صوری که برایش حاصل می شود و نفس آهنا را تعقل می کند هیچ فعلیتی ندارد(
ة )حمال است که خود نفس ابشد زیرا خودش ابلقو  ميتنع أن یكون نفسها وهي ابلقوة، که بر نفس، فعلیت در صور معقوله را افاضه می کند(

وال أي أمر  است و فعلیت را ندارد پس منی تواند آن را به خودش بدهد. عالوه بر اینکه شیء واحد منی تواند هم فاعل ابشد و هم قابل(
)مهچنني هیچ امر مادی مفروضی منی تواند معطی آن ابشد زیرا امر مادی هرگز ادارک ندارد و منی تواند این درک را به نفس  مادي مفروض،

ضافا بر اینکه امور مادی حتی ابلقوة هم منی توانند درک داشته ابشند از این رو چگونه می توانند به نفس که ال اقل این ادارک را بدهد. م
)پس افاضه کننده ی این فعلیت در  فمفیضها جوهر جمرد منزه عن القوة واإلمكان، وهو العقل. ابلقوة دارد، ادراک ابلفعل را افاضه کنند.(

ه، ابید جهری جمرد ابشد که از قوة و امکان استعدادی )مراد امکان ذاتی نیست زیرا آن را مهه ی موجودات جبز خداوند دارند( صور معقول
  منزه است و عقل انم دارد.(

عقل  ة ابلصورة،فاظ املادصورة واستحة والتقدم أن مفیض الفعلیة لألنواع املادیة جبعل املاد )دلیل دیگر بر اثبات عقل این است که( وأیضا،
را خلق می کند و  اده و صورتمینکه ا)سابقا گفتیم که افاضه کننده ی فعلیت به انواع مادی و چیزی که به مادايت هستی می دهد به جمرد،

اه اثبت می ت از این ر قل اس)پس مطلوب که وجود ع فاملطلوب اثبت. آنی که ماده را به سبب صورت حفظ می کند موجودی جمرد است.(
ز اد دارد که به بعضی ری نیز وجو د دیگ)بر وجود نفس و عقل براهني زاي وعلى وجودمها براهني كثرية اخر، ستأيت اإلشارة إىل بعضها. ود(ش

  آهنا بعدا اشاه می کنیم.(
ضاد اصطالحی ت لبته مراداارد. )از ویژگی های جوهر این است که در جوهر تضادی وجود ند خامتة: من خواص اجلوهر أنه ال تضاد فیه،

ت که موضوعی ضاد این استایط )زیر از شر  ألن من شرط التضاد حتقق موضوع یعتوره الضدان، وال موضوع للجوهر. است نه تضاد عرفی.(
ن در حالی است  د شود و این وار وجود داشته ابشد که ضدان آن را دست به دست کنند یعنی یکی روی آن برود و بعد برود و دیگری بر آ

 هر، موضوع یعنی حمل مستغنی ندارد. (که جو 
  

 : تعریف َکمفصل هنم
 ( است.)َکم حبث جوهر متام شد و اکنون به سراغ مبحث اعراض می رومي. اولني حبثی که در اعراض پرداخته می شود

 .مرحوم عالمه ابتدا کم را تعریف می کند بعد اقسامش را ذکر می کند و بعد خواص آن را بیان می کند
پذیرد یعنی هرچه  ابلذات می یم را: در تعریف کم می گویند: عرض یقبل القسمة الومهیة ابلذات یعنی کم عرضی است که تقسریف کماما تع

ذاتش است.  لکه به سببیست بدر عامل تقسیم می شود به سبب آن است که کم دارد ولی وقتی کم تقسیم می شود دیگر به خاطر چیزی ن
ه حجم ه سبب اینکبتاب، کبل قسمت است و هر چیز دیگری ابلعرض و به سبب آن قابل قسمت است. مثال  بنا بر این کم، ابلذات قا

ت و هکذا مثال ل تقسیم اسد قابدارد قابل تقسیم است و اپرچه چون طول دارد و خط دارد قابل تقسیم است و اي روی میز چون سطح دار 
 اند. ط و سطح و عدد به سبب ذات خودشان قابل تقسیمچهار گردو چون عدد دارد قابل تقسیم است ولی حجم، خ

ج قابل تقسیم م و در خار ی کنیمدیگر اینکه این تقسیم ذاتی، خارجی نیست بلکه ومهی است یعنی ما در ذهن، آن را به دو خبش تقسیم 
اي  و تقسیم را بپذیرد دشآاي ابید اب م:نیست. مثال یک خط در خارج تقسیم منی شود زیرا قبول تقسیم یعنی تقسیم را می پذیرد، که می گویی
د دیگر خط اب آن قسیم می شو قتی تو می تواند نباشد و تقسیم را بپذیرد؟ جواب آن واضح است زیرا ابید ابشد ات تقسیم شود و حال آنکه 

گر ت و چون دیده اسشطول قبلی در خارج نیست بلکه دو خط دیگر که کوچکرت است به وجود آمده است در نتیجه خط قبلی حمو 
ه اعراض، صور و کماده است   . ایننیست منی توان گفت که تقسیم را قبول کرده است. بنا بر این تقسیم خارجی را ماده می پذیرد نه کم

ز ی او ما در وهم، خبشر د. از این ا ابشتقسیم و هر چه قابل پذیرش است را می پذیرد نه کم زیرا کم اصال ابقی منی ماند ات تقسیم را پذیر 
 خط خارجی را جدا از خبش دیگر تصور می کنیم و این مهان تقسیم است.

 که کم در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم می شود: متصل و منفصل بعد عالمه اضافه می کند
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مرز مشرتک  یمیم می توانواهخب  آن است که اجزاء مفروضه، در میانشان مرز مشرتکی قابل تصور است. مثال در خط، هر جا که کم متصل
ر دو جزء هنتهی برای ض و مهر دو جزء مفرو   فرض کنیم. مراد از فرض مشرتک چیزی است که در عني یکی بودنش می توان مبدأ برای

ر آن راه دارد. سه حالت د م اینمفروض و مبدأ برای یکی و منتهی برای دیگری ابشد. بر این اساس هر جای خط که نقطه ای را فرض کنی
مق ندارد. و عرض و ع دش طولنقطه می تواند ابتدا و انتهای دو طرف ابشد این است که نقطه در فلسفه چیزی است که خو علت اینکه 

رز مشرتک آن میز( که خط مروی  بنا بر این می توان سر هر دو اي ته هر دو ابشد اي سر یکی و ته دیگری ابشد. هکذا در سطح )مانند
نقطه را  ر زمان حکمد. آن ، مرز مشرتک آن است مهچنني در زمان می توان یک آن را تصور کرداست و حجم )مانند پرتقال( که سطح

 دارد.نز زمان را همی اسدارد. آن در فلسفه خودش زمان کواته نیست بلکه طرف و سر زمان است و اي انتهاء زمان و خودش هیچ 
در عدد  ل است. بلهمنفص  واست. مثال عدد پنج اتصالی ندارد آن است که مرز مشرتک ندارد. تنها مصداق این کم، عدد  کم منفصل

ک قرار گرفته ه مرز مشرت دی کاین عد  پنج می توان عدد سه را در نظر گرفت که وسط ابشد ولی این مرز، مشرتک نیست زیرا می پرسیم
قتی سه و ده است پس شرتک و مرز مش است از خود عدد گرفته شده است اي از خارج آمده است. اگر از خود عدد ابشد که گرفته شده

د خارج، منی تواند ش شود و عدید شاباز آن گرفته شود ابید پنج تبدیل به چهار شود. اگر هم بگویید که آن را از خارج آوردمي، پس عدد 
 د.مرز مشرتک خود عدد ابشد. به این دلیل به آن منفصل می گویند یعنی پراکنده است و مرز مشرتک ندار 

  
 )فصل هنم در تعریف کم و تقسیمات و خواص آن است.( التاسع يف الكم وانقساماته وخواصه الفصل

)کم عرضی است که ابلذات قبول می کند تقسیم ومهی را. یعنی هر چه قابل تقسیم است به سبب   الكم عرض یقبل القسمة الومهیة ابلذات.
و این تقسیم ومهی است نه خارجی زیرا تقسیم خارج موجب از بني کم آن است ولی خود کم که قابل تقسیم است به سبب ذاتش است 

)کم را در تقسیم اولی به متصل و منفصل تقسیم کرده اند. البته کم اقسام  وقد قسموه قسمة أولیة إىل املتصل واملنفصل. رفنت کم می شود.(
ل، سه نوعی غري از چهار است هرچند مهه ی چهارها از اثنوی دیگری دارد. البت کم منفصل اقسامی دارد نه کم متصل. مثال در کم منفص

)کم متصل آنی است که می توان در آن اجزایی را فرض کرد که  واملتصل ما ميكن أن یفرض فیه أجزاء بینها حد مشرتك یک نوع می ابشند.(
واحلد املشرتك ما  این تقسیمات، ومهی است(بني آن اجزاء مرز مشرتکی است. البته این اجزاء فرضی است نه خارجی و واقعی زیرا گفتیم که 

)مرز مشرتک چیزی است که اگر آغاز برای یکی از دو جزء به حساب آید می  إن اعترب بدایة ألحد اجلزئني أمكن أن یعترب بدایة لآلخر،
)و اگر به عنوان آخر برای یکی از دو  وإن اعترب هنایة ألحدمها أمكن أن یعترب هنایة لآلخر، تواند در مهان موقع آغاز برای جزء دیگر ابشد.(

كالنقطة بني جزئي  جزء ابشد می تواند آخر برای جزء دیگر نیز ابشد. مهچنني اگر اول یک جزء ابشد می تواند آخر جزء دیگر ابشد.(
والسطح بني جزئي  )اي خط بني دو جزء از سطح( واخلط بني جزئي السطح، )مانند نقطه که مرز مشرتک بني دو جزء از خط است( اخلط،

)و اي سطح بني جزء از جسم تعلیمی. مراد از جسم تعلیمی مهان حجم است. گاه جسم، حقیقی است مانند جوهری که  اجلسم التعلیمي،
طول و عرض و عمق دارد و گاه تعلیمی است که مراد حجمی است که مربوط به مهان جوهر می ابشد. فرق این دو این است که جسم 

ت که طول و عرض و عمق دارد ولی مشخص نشده است که چقدر است. یعنی جسم بودن جسم به این نیست که طول آن طبیعی آنی اس
مثال یک سانتی مرت ابشد آنچه مهم است این است که طول و عرض و عمق داشته ابشد از این رو چه این مقدارها کم ابشد اي زايد در هر 

است مربوط به حجم است که مهان جسم تعلیمی است یعنی در هندسه در مقام تعلیم به  صورت جسم است. این که این مقدارها چقدر 
کار می برند زیرا در مقام تعلیم، مقدار این ابعاد ابید مشخص ابشد و دیگر به جسم طبیعی کاری ندارند مثال یک تکه سنگ را منی آورند 

دهند. جسم تعلیمی انواعی دارد که بی هنایت است مثال جسمی که یک ات توضیح دهند بلکه جسم اب ابعاد خاصی را مورد حبث قرار می 
سانتی مرت ابشد یک نوع از حجم است و کمی بیشرت اي کمرت نوع دیگر از حجم است. مهه ی این انواع، جسم انمیده می شوند این 

واآلن بني جزئي  نه انواعی از جسم طبیعی(اختالف ها مربوط به کم است که جسم تعلیمی می ابشد و اینها انواعی از جسم تعلیمی اند 
)آن هم بني دو جزء از زمان مرز مشرتک است. البته مراد آن فلسفی است یعنی چیزی که خودش دیگر زمان نیست البته آن فقط  الزمان
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است و توقفی  ومهی و مفروض است زیرا ات زمان منقطع نشود آن قابل تصور نیست و فرض این است که زمان مهچنان در حال حرکت
كاخلمسة  )کم منفصل آنی است که بر خالف متصل است یعنی مرز مشرتکی در آن قابل تصور نیست.( واملنفصل ما كان خبالفه،. ندارد.(

و )عدد پنج اگر به سه و د فإهنا إن قسمت إىل ثالثة واثنني مل یوجد فیها حد مشرتك، )مانند عدد پنج و هکذا در مورد مهه ی اعداد( مثال،
)و اال اگر مرز مشرتکی در آن تصور شود، اگر  وإال فإن كان واحدا منها عادت اخلمسة أربعة، تقسیم شود در آن مرز مشرتکی وجود ندارد(

این مرز یکی از خود عدد پنج ابشد، عدد پنج به چهار تبدیل می شود زیرا یکی از آن جدا می شود و به عنوان مرز مشرتک به حساب می 
)اگر هم این مرز مشرتک از خارج گرفته شود موجب می شود که عدد پنج تبدیل به شش  كان واحدا من خارج عادت ستة،  وإن آید. (
  )هر دو مورد خلف است زیرا فرض این است که عدد پنج ابقی ابشد و مرز مشرتکی داشته ابشد.( هذا خلف. شود(
مات اثنوی د خودش تقسیمنفصل است فقط در عدد خالصه می شود هرچند عد ع دوم از کم که کم)نو  هو العدد -أعين املنفصل  -الثاين 

که از تکرار   د چیزی است)عد ،احلاصل من تكرر الواحد دارد ولی کم منفصل در تقسیم اولی یک قسم بیشرت ندارد که مهان عدد است.(
لی یک )و  س بعدد،سه لیإن كان الواحد نفو  واحد حاصل می شود مثال عدد یک اگر تکرار شود و دو شود یک عدد حاصل می شود.(

نیم ابشد زیرا  واند دو اتمی ت خودش عدد نیست زیرا تعریف کم بر آن صادق نیست چرا که یک قابل تقسیم منی ابشد. گفته نشود که یک
دد نوعا على تب العمرا دة منوقد عدوا كل واح )و حد کم بر یک صدق منی کند( لعدم صدق حد الكم علیه، دو ات نیم مهان دو است.(
 رق دارد مثال دو ابفاب دیگری  ر عدد)فالسفه هر یک از مراتب عدد را نوع مستقلی از عدد مشرده اند زیرا آاثر ه حدة، الختالف اخلواص.

ر یست و اثسه چنني ن ت ولیسه فرق می کند. اختالف آاثر داللت بر اختالف انواع می کند اثر دو مثال این است که جذر چهار اس
  دیگری دارد و از اختالف خواص به اختالف انواع پی می برمي.(

بت است و غري اث)کم متصل خود تقسیم می شود به قار که چیزی است که قرار دارد و  ار وغري قار.قینقسم إىل:  -عين املتصل أ -واألول 
ع مجروضه اش مهه اب هم ه اجزاء مفست ک)قار چیزی ا لوجود(والقار: )ما ألجزائه املفروضة اجتماع يف ا قار که سیال و روان و تدرجيی است(

كاخلط  د دارد.(ت و یک وجو  نیسابشد. البته وقتی سخن از اجزاء به میان می آید، این اجزاء ومهی است و اال کم قار یک واحد بیشرت
 هم مجع نیستند فروضه اش ابزاء ماست که اج)کم غري قار چیزی  وغري القار خبالفه، وهو الزمان، )مانند خط و هکذا سطح و حجم( مثال.

ودن است و اجزاء ج و روان بن تدر و این نوع کم یک مثال بیشرت ندارد که مهان زمان است و اجزاء زمان اب هم مجع نیست زیرا خاصیت آ
جزئی از زمان که  )هر لالحق.ا جلزءافإن كل جزء منه مفروض ال یوجد إال وقد انصرم السابق علیه وملا یوجد  آن هرگز اب هم مجع نیست.(

 فرض شود ايفت منی شود مگر اینکه جزء قبلی آن گذشته است و هنوز جزء بعدی آن نیامده است.(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 44جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیمات کم، خواص کم و تعریف کیفموضوع
قسیم هایی از آن تمی کند و  قبول فرموده است که کم، عرضی است که قسمت را ابلذات و تومها عالمه بعد از آنکه کم را تعریف کرده است و

این کم  ی کند و می فرماید:را بیان م ات آنرا بیان فرمود و آن اینکه کم اي قار است و اي غري قار. اکنون به سراغ کم متصل قار می رود و تقسیم
 بر سه قسم است:

ت از کمیت در سه جهت طول و عرض و عمق و به عبارت دیگر، چیزی که حجم دارد. حجم عرضی است که بر که عبارت اس جسم تعلیمی
جسم ابر می شود زیرا جسم در جسم بودنش الزم نیست که حجم خاصی داشته ابشد، آنچه برای جسم مهم است این است که طول و عرض 
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نیست. این نشان می دهد که جسم بودن جسم به مقدار طول و عرض و عمق آن  و عمق داشته ابشد و مقدار آهنا چقدر ابشد برای جسم مهم
نیست بلکه به طول و عرض و عمقی است که مبهم است و هیچ مقداری در آن مندرج نشده است. بر این اساس فقر جسم که جوهر است اب 

ن جسم است که جوهر است ولی تعني آن به جسم تعلیمی که عرض است مشخص می شود. آنی که اصل طول و عرض و عمق را دارد مها
 وسیله ی عرضی است که جسم تعلیمی انم دارد.

ارد که مهان سطح انم د ی شودسطح است که فقط طول و عرض دارد و هنایت حجم می ابشد و جهاتی که حجم در آن متام م نوع دیگر کم قار
داخل جسم نیست  یزی است کهویه چر کنار اي زیر هم ابشد ابز رویه است.   رویه ی جسم است. این رویه الزم نیست حتما ابال ابشد بلکه اگر

 و ارتفاع و عمق ندارد.
ط انم دارد  خهی می شود ن منتخط است که هنایت سطح است یعنی وقتی سطح انتهاء می ايبد مهه ی اطرافی که سطح به آ نوع دیگر کم قار

  که فقط طول دارد نه عرض.
ا شک دارند زیرا آهن وک می کنند ر تشکیکسانی که قائل به خأل و آن را حمال منی دانند، آهنا مهواره در کم متصل قانکته ی دیگر این است که  

دارد، امکان دارد   که امتداد  ط استخمی گویند: می شود فضایی ابشد که هیچ چیز در آن نباشد. از این رو در اینجا که ما تصور می کنیم یک 
ود ابز احتمال شن که تصور از آ لی ابشد در نتیجه یک کم متصل نیست بلکه متشکل از اجزاء دیگری است. هر جزئیکه بني آهنا فضاهایی خا

ا   هم وجود دارد. امیزتر از امتزاء ر دار که در میان آهنا خألهایی وجود داشته ابشد. هکذا در سطح و حجم. این احتمال در امت و حتی در اج
م اگر بني آهنا ضای خالی هفند و می گویند ابالخره به جایی می رسیم که یک سری اجزاء اب هم متصل شده ا کسانی که خأل را قبول ندارند

 .یل می دهندا تشکابشد از هوا پر شده است و این اجزاء هرچند از یک سنخ نباشند ابز فضایی را پر می کنند و یک واحد ر 
  

ی بر سه قسم تقسیم م ان موجودندیک زم کمی است که قرار دارد و مهه ی اجزاء آن اب هم در)کم متصل قار که   واملتصل القار على ثالثة أقسام:
هات سه گانه از جارد مهه ی دراين س)جسم تعلیمی کمی است که  جسم تعلیمي، وهو الكمیة الساریة يف اجلهات الثالث من اجلسم الطبیعي شود(

  تعلیمی می ن جسمآد، کمی دارد که این جهت در آن وجود دارد که به جسم طبیعی. یعنی جسم طبیعی که طول و عرض و عمق دار 
)که هنایت  یميجلسم التعلیة اوهو هنا )دومني قسم آن سطح است( وسطح، )این کمیت به سه جهت تقسیم می شود.( املنقسمة فیها، گویند.(

ارد و دعب شش سطح لی مکو ه یک سطح بیشرت ندارد جسم تعلیمی است یعنی هر جا که حجم متام می شود سطح تشکیل می شود مثال در کر 
و جهت تقسیم دطح فقط در )س ،املنقسمة يف جهتني اي استوانه، سه سطح دارد؛ یک سطح دور و دو سطح در قسمت دایره ای ابال و اپئني.(

ایت سطح )که هن سطحة الایوهو هن )قسم سوم کم خط است( وخط، می شود یعنی دیگر طول در آن وجود ندارد و فقط طول و عرض دارد.(
ک جهت ی)از  احدة.هة و جاملنقسمة يف  است یعنی جایی که سطح متام می شود و فقط یک بعد ابقی می ماند که فقط طول داشنت است.(

  تقسیم می شودک که فقط طول است.(
اء اخلايل مبعىن الفض ی دانند( را حمال مل طبیعیون که خألد در مقاب)برای کسانی که قائل به خأل هستند و آن را حمال منی دانن -وللقائلني ابخلالء 

ر علوم طبیعی به  دنی نیست که الی ابشد. البته مراد از خأل آخ)به معنای فضای خالی از هر موجود پر کننده ای  -من كل موجود شاغل ميلؤه 
یست و اال اگر نوای بريون هشردگی فکه هوای داخل آن به کار می رود مانند فضای خالی که در حباب المپ وجود دارد که مراد آهنا این است  

ار شک دارند زیرا کم متصل ق  وجود )قائلني به این قول، در شك يف الكم املتصل القار، هیچی داخل آن نباشد، حباب المپ در هم می شکند.(
لكن الشأن يف  .(رقرار نیستبني آن گویند اتصالی باین دسته در هر کمی که تصور شود احتمال وجود خأل در اجزاء آن می دهند در نتیجه می  

ایی ابشد ني اجزاء بزرگ خألهاست ب  کنچند مم)ولی آنچه مهم است این است که بتوانند این خأل را اثبات کنند. زیرا هر  إثبات اخلالء هبذا املعىن.
بد بلکه بی هنایت ادامه اي  اء ریز ات اجز ال است وجود خأل بنيولی بني اجزاء ریز نه. ابالخره ابید به جایی برسد که دیگر خألیی نباشد زیرا حم

معنا دارد و هم  شد هم حجمابریز  ابید به جزئی برسد که دیگر خالیی در آن نباشد. در مهان جزء که دیگر خأل در آن نیست، هر قدر هم که
 سطح و هم خط.(
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 : در خواص کمتتمة

  عالمه پنج خاصیت برای کم ذکر می کند.
م، موضوع دارد ولی کیرا هرچند  ز ارد. این است که نه تنها در جوهر تضاد نبود کما اینکه توضیح دادمي، در کم نیز تضادی وجود ند اصیت اولخ

ع می آیند و وی یک موضو گری ر در تعریف متضادین اصطالحی گفته می شود: امران وجوداين یتعاقبان علی موضوع واحد یعنی یکی پس از دی
ند. مثال کم انه ای دار ع جداگکم هیچ یک از انواعش اب نوع دیگر روی یک موضوع منی آیند بلکه هر کدام از اقسام آن، موضو حال آنکه  

 منفصل مربوط به اعداد پراکنده است. اگر دو جسم موضوع برای عدد دو ابشند.
دن است. بل پیاده شمان قاز است. این کم فقط در اما کم متصل اگر غري قار ابشد، موضوعش حرکت است یعنی یک واحد متصل که تدرجيی 

وقت عدد به  عدد و هیچ ه جایزمان مقدار حرکت است و بس. بنا بر این بني زمان و عدد هیچ یک کاری به دیگری ندارد هیچ وقت زمان ب
جيی دارد بر ه حالت تدر ست کا جای زمان می شود یعنی هیچ کار زمان، عارض موضوع عدد منی شود و هکذا ابلعکس زیرا معروض زمان چیزی

 خالف عدد.
ع خط ضو و حجم است و م هکذا در مورد کم متصل، که یکی از آهنا حجم است که روی جسم می آید که سه جهت دارد. اما موضوع سطح،

قب روی موضوع تعا اع کم،ر انو دنیز سطح می ابشد. از این رو هیچ وقت خط منی تواند روی موضوع حجم بیاید و هکذا در سایر موارد. پس 
 واحد معنا ندارد پس تضادی در آهنا راه ندارد.

 این است که تقسیم آن صرفا تومهی است نه واقعی خارجی. خاصیت دوم کم
 تم می شود.خه به جایی الخر اباین است که هر نوع کمی، یک عاّدی دارد یعنی چیزی دارد که اب آن، آن را می مشارند و  خاصیت سوم کم

مشارش آن است.  و یک واحد ک مشردیکم منفصل مانند عدد عاّد و واحد مشارش دارد امری واضح است زیرا هر عددی را می توان اب اما اینکه  
 هر عددی ابالخره وقتی یکی یکی مشرده شود و کم شود ابالخره متام می شود.
الخره و از آن کم شود اب ه متام شوداثنی قتی سال، سال، و اثنیهاما زمان نیز عاّد دارد که مهان ساعت و دقیقه و ماه و سال و مانند آن است و 

 متام می شود.
هزار سانتی مرت  رت مکعب دهیک م اما کم متصل قار مانند حجم، عاّد دارد و آن اینکه هر کمی یک جزء دارد و آن جزء عاّد آن است. مثال

 این اساس، سطح و خط هم عاّد دارند.مکعب است که اگر کم کم از آن کم شود ابالخره متام می شود. بر 
ی مثال خط اي غري متناه ست اياین است که هنایت و ال هنایت به آن اختصاص دارد یعنی کم است که می گوییم متناهی ا خاصیت چهارم کم

ر این نیست که غري ته سخن دلباارد. متناهی است اي غري متناهی و هکذا عدد متناهیی مانند پنج و عدد غري متنهایی که عددی است که آخر ند
ارد متناهی بودن را ند ناهی و غريتف به متناهی هم وجود دارد اي نه ولی می توان ال اقل آن را تصور کرد. هیچ چیز دیگری جبز کم قابلیت اتصا

ا که کم بر جاست و هر  ال کمماگر جسمی غري متناهی است به سبب حجم آن است که کم است. بنا بر این تناهی و عدم آن اوال و ابلذات 
 اگر حرکت ی شود. مثالاده مدچیزی عارض شود به دنبال خود این وصف را می آورد و این وصف گاه اثنیا و ابلعرض به خود معروض نسبت 

 متناهی ابشد اي غري متناهی این به سبب کم آن است که زمان می ابشد.
باشد به نی ابشد اي مساو  به سبب کم است. مثال اگر یک حجم اب حجم دیگر حکم پنجم کم این است که مساوی بودن اب چیزی و عدم آن

بب وجود حجم که  ساي نه به  ی اندسبب تساوی و عدم تساوی کم در آهنا است. بنا بر این اگر می گویید که این چوب اي آن چوب اب هم مساو 
  کم است می ابشد که اثنیا و ابلعرض به خود چوب نسبت داده می شود.

)تتمه ای در مورد خواص کم. کم یک سری خواص دارد که مربوط به خودش است و در چیز دیگری وجود  مة: خيتص الكم خبواص:تت
لعدم اشرتاكها يف  )بني انواع کم تضاد اصطالحی نیست.( أنه ال تضاد بني شئ من أنواعه، )خاصیت اول کم این است که( األوىل:ندارد(
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ا اشرتاک در موضوع ندارند، موضوع عدد اب موضوع حجم یکی نیست بنا بر این حکم "یتعاقبان علی موضوع )زیرا هیچ یک از آهن املوضوع،
  )و حال آنکه اشرتاک در موضوع از شرایط تضاد است.( واالشرتاك يف املوضوع من شرط التضاد. واحد" در مورد آهنا جاری منی شود(

ه کن قابلیت ومهی است  ن است و اییم شد)ویژگی دوم کم این است که هر کمی ابلفعل قابل تقس .الثانیة: قبول القسمة الومهیة ابلفعل كما تقدم
  قبال توضیح دادمي.(

رة فنیه إبسقاطه منه مأي ی ن است(د که آن را می مشارد و عاّد آ)ویژگی سوم کم این است که برای آن چیزی وجود دار  -الثالثة: وجود ما یعده 
وهو العدد  -ل صفالكم املنف ( جایی که کم متام می شود.است که از کم یکی پس از دیگری چیزی را اسقاط می کند ات )عاّد چیزی ،-بعد مرة 

مع أن  دد است.(امی انواع عد است مبدأش یک است و مهني یک عاّد برای مت)پس کم منفصل که عد مبدؤه الواحد، وهو عاد جلمیع أنواعه، -
است  و که عاد برای چهارد)مانند  ة،ربعكاالثنني لأل بعضی از انواع عدد می تواند عاّد برای انواع دیگر ابشد( )مهچنني بعض أنواعه عاد لبعض،

ء، فاجلزء تصل منقسم ذو أجزاوالكم امل (ه است)و عدد سه عاّد برای عدد ن والثالثة للتسعة، یعنی اگر از چهار دو ابر دو ات بردارمي متام می شود(
ک یلیمرت ابشد و اي یمتواند یک  زء میم متصل هم به اجزاء ریزتری تقسیم می شود و هر جزء از آن عاّد برای کل است. این ج)ک منه یعد الكل.

 مرت و اي مقداری دیگر(
 مساوی دو چیز اب هم . مثال اگرن است)ویژگی چهارم کم این است که مساوی بودن و مساوی نبودن از خواص آ الرابعة: املساواة والال مساواة،

)و این دو  صتان للكم،ا خاومه هستند اي نیستند این به سبب آن است که کم دارد کند و کم های آهنا اب هم مساوی است و اي نیست.(
بر چیزی عارض  نی وقتی کمت. یع)و اگر عارض به غري کم می شوند به سبب عروضشان بر کم اس وتعرضان غريه بعرضه. اختصاص به کم دارند(

 .(صوصیت که در کم است به معروض هم وارد می شود و می گوییم مثال این دو چوب اب هم مساوی اندشد این خ
ست یعنی ند دو ویژگی قبلی اژگی هم مانو وید)این  ومها كسابقتیهما. )ویژگی پنجم کم هنایت و ال هنایت داشنت است( اخلامسة: النهایة والالهنایة،

 و بعد اثنیا و ابلعرض به معروض کم وارد می شوند.(اوال و ابلذات به کم عارض می شوند 
  

 در مورد کیف است. فصل دهم
یرا تعریف عریف کرد ز تقیقی حکیف عرضی است که لذاته قسمت و نسبت را قبول منی کند. خمفی مناند که جنس عالی را منی توان به شکل 

تی جوهر و  این رو وق د. ازخودش ندارد در نتیجه فصل هم ندار  حقیقی مرکب از جنس و فصل است و حال آنکه جنس عالی دیگر جنسی فوق
و اال ذات آهنا  خذ می کنیمریف اکم و کیف و سایر مقوالت را تعریف می کنیم این تعریف ها رمسی است یعنی خواص و عوارض آهنا را در تع

و نه هفت عرض  نه کم است ست کهایف می گویند: چیزی بسیط است و اجزایی ندارند ات تعریف و حتلیل آهنا ابشد. بر این اساس در تعریف ک
یعنی هفت )ل منی کند م قبو دیگر. بنا بر این کیف چیزی است که ابلذات قبول قسمت منی کند )یعنی کم نیست( و چیزی است که نسبت ه

و متی  یء به مکانشسبت ناز  عرض دیگر هم نیست زیرا در هر هفت مورد دیگر نسبت وجود دارد مثال أین هیئتی است که حاصل می شود
 هیئتی است که از نسبت شیء به زمان حاصل می شود.(

لی ابلعرض می ی پذیرد و منذاته قید لذاته برای این است که کم چیزی است که قسمت را لذاته می پذیرد ولی کیف چیزی است که قسمت را ل
ت است ن قابل قسمم در آو جسم کم دارد )مثال سطح دارد( و کپذیرد مثال کیف خودش قابل تقسیم نیست ولی چون رنگ روی جسم است 

 در نتیجه رنگ روی آن نیز ابلتبع قابل تقسیم شدن می ابشد.
  کیف خودش بر چهار قسم است:

 قدار است ومت یعنی نه دق اسرا کیفیات نفسانی می انمند که اعراضی است که مربوط به نفس است و تعریف فوق بر آن صا یک نوع از آن
ی کنم.  بعد آن را اراده م ا نداشتم واری ر نه نسبت دارد. علم یکی از انواع کیف نفسانی است. نوع دیگر آن اراده است مثال من اراده به اجنام ک

 مانند آن. و، غم، ترس شادی کراهت، نیز نوع دیگر است که انسان گاهی از چیزی بدش منی آید و بعد بدش می آِّید. بر مهني اساس است
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است بودن  ت، کج اي ر  راسکیفیات خمتص به کم است یعنی کم، خودش کیفیت هایی دارد مثال خط که کم است اي کج است اي ع دیگر آننو 
 ايت سحجم که کم ا کیفیتی است برای کم هکذا سطح که کم است اي مستوی است و اي غري مستوی یعنی اي صاف است و اي انصاف.

 مکعب است اي استوانه.
اگر عرض  ی شود زیرامست که جواب یک سؤال داده می شود که آاي می شود عرضی به عرض دیگر عارض شود اي نه که جواب این ااز اینجا 

 روی عرض دیگر بیاید ابالخره به جوهر ختم می شود.
  

اات نه قبول ض است که ذر ف ع)کی وهو )عرض ال یقبل القسمة وال النسبة لذاته(. )فصل دهم در مورد کیف است( الفصل العاشر يف الكیف
وقد  کنند((  ول نسبت میات قبقسمت می کند و نه قبول نسبت یعنی نه کم است )که ذاات قبول نسبت می کند( و نه هفت اتی دیگر )که ذا

یز نه اقسام دیگری نویتقسیمات اث یف درک)کیف را در تقسیم اولی به چهار قسم تقسیم می کنند البته   قسموه ابلقسمة األولیة إىل أربعة أقسام:
  دارد(

سانی و چه روح چه روح ان ح است)قسم اول آن کیفیات نفسانیه است که کیفیاتی است که مربوط به نفس و رو  أحدها: الكیفیات النفسانیة،
  مید(ادی و )مانند علم، اراده، ترس، شجاعت، انامی كالعلم واإلرادة واجلنب والشجاعة والیأس والرجاء. حیوانی.(

كاالستقامة  (ه چیز دیگرناست  )قسم دوم کیف، کیفیاتی است که خمتص به کم است یعنی خمصوص کم یها: الكیفیات املختصة ابلكمیات،واثن
ه که مهه خمصوص کم اي استوان کعب وم)مانند استقامت و راست بودن و احنناء و کج بودن و شکل  واالحنناء والَشكل مما خيتص ابلكم املتصل،

اد مما خيتص ة يف األعدلفردیوكالزوجیة وا ند. مانند خط و اي سطح که صاف و اي منحنی است و اي حجم که شکل خاص دارد(متصل می ابش
  رای آن است.(ن کیفیتی بج بود)و مانند زوجیت و فردیت در اعداد که خمتص به کم منفصل است مثال دو، کم است ولی زو  ابلكم املنفصل.

  
بل عنای مقاومت در مقای قوه به مد. ولوه بودن است. آمادگی آمادگی شدید شیء برای أتثري پذیری را ال قوه می گوین: قوه و ال ققسم سوم کیف

ر روز مریض می هعیف است و که ض  چیزی است ولی ال قوة یعنی عدم نريومندی و عدم مقاومت و توان فراوان برای اتثريپذیری. مثال انسانی
ر داخلش رود جا  انگشت اگاشق ايقتی ندارد اي مانند شريه که شل است که در مقابل هیچ چیز مقاومت ندارد شود یعنی در مقابل مرض مقاوم

 ابز می کند و قاشق در آن فرو می رود. این حالت، یک نوع کیفیت برای شريه است.
 بگذارد. ثريأتجی در آن اما قوه مانند سختی در سنگ که منی گذارد أتثري بپذیرد یعنی آماده است که نگذارد عامل خار 

اه شدید نیست. حتی ید است و گاه شدگاین گونه کیفیات را استعدادی می گویند که آمادگی برای اتثريپذیری و أتثري نپذیرفنت. این استعداد  
ر آن عرض است( دداد ه استعکوهری  جاستعداد مطلق مانند استعدادی که در ماده است که می تواند هر صورتی را بپذیرد. )که ماده امری است 
 ردند.بنا بر این اینها هم داخل در کیفیات استعدادیه می ابشند هرچند فالسفه آن را جزء کیف استعدادی نشم

 رد بعد می گویید کهچیز را دا  مهه: اگر استعداد یک نوع کیفیت است می گوییم به نظر مشا ماده، قوه ی حمض است و تواانیی پذیرفنتان قلت
 ائل شدید؟قو چیز ددارای کیفیتی است به انم استعداد. استعداد مهان تواانیی و مهان قوه بودن است چرا مشا ماده، خودش 

مق دارد و جسم و عرض و ع ی طول: این دو اب هم متفاوت اند مانند مهان فرقی که بني جسم طبیعی و جسم تعلیمی می گویند. جسم طبیعقلت
است نه  و عمق مهم و عرض داراست ولی جسم طبیعی طول و عرض و عمق مبهم دارد زیرا اصل طولتعلیمی هم مهان طول و عرض و عمق را 

ی  مرض، آهنا را متیعن این این ع نا بربمقدار آن ولی این سه در جسم تعلیمی متعني و متشخص شده اند مانند اینکه این ابعاد نیم مرت ابشند. 
 کند.

اد دارد نه چیز شدن استعد خرما هر چیز است ولی در اینجا که هسته ی خرما می شود فقط برای در ما حنن فیه هم ماده استعداد حمض برای
 دیگر.
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ی گویند. من قوه و ال قوه هم )که به آ ( قوةوتسمى أیضا: )القوة والال )قسم سوم کیف کیفیات استعدایة انم دارد( واثلثها: الكیفیات االستعدادیة،
هنگ جا اب سایر کتب مهامه در اینم عالر استعدادی گفته می شود و یک قسم آن قوه و ال قوه است. بنا بر این کالالبته کیفیات استعدادیه به ه

رش ه مست انفعال و پذیداد شدید باستع )ال قوه مهان كاالستعداد الشدید حنو االنفعال كاللني، نیست. قوه و ال قوه کل کیف استعدادی نیست.(
ندارد مانند لني  یست و قدرتاوم نی و قدرت داشنت است و ال قوه یعنی شل بودن است که در مقابل اثر خارجی مقاست قوه به معنای نريومند

تعداد وه عبارت است از اسق)و  صالبة.ل كالواالستعداد الشدید حنو الال انفعا و نرم بودن )البته خوب بود که ایشان اول قوه را تعریف می کرد.(
عد منها مطلق ینبغي أن یو  ود(رفنت مانند سختی. بنا بر این سختی و نرمی استعدادی است که کیف انمیده می ششدید به مست أتثري نپذی
ده است دادی که قائم به مامطلق استع ست که)حال که کیفیت استعدادیه اب قوه و ال قوه مساوی شد می گوییم: سزاوار ا االستعداد القائم ابملادة.

نها  ست و هکذا مهه ی ایاستعداد ا ک نوعیتعدادیه انمیده شود. بنا بر این اینکه ماده استعداد دارد درخت خرما شود نیز یکی از این کیفیات اس
ه ماده خودش قوه کرح می شود  ال مطکیف استعدادی است پس چرا مشا کیف استعدادی را اب قوه و ال قوه مساوی دانستید؟ بنا بر این این اشک

طرح می کنید که مداد دیگری استع می گویید که ماده قوه دارد زیرا وقتی خودش استعداد است دیگر چرا سخن از و استعداد حمض است پس چرا
داد که عرض و کیف ت این استع)نسب ونسبة االستعداد إىل القوة اجلوهریة اليت هي املادة قائم به آن است. عالمه جواب داده می فرماید:(

اد يف اجلهات لیة االمتدهو فع نسبة اجلسم التعلیمي الذي که در ماده است و گفتیم قوه ی حمض است(استعدادی است اب آن قوه ی جوهری  
از فعلیت امتداد  عبارت است  لیمی)مانند نسبت جسم تعلیمی است به جسم طبیعی است. جسم تع الثالث إىل اجلسم الطبیعي الذي فیه إمكانه.

ین سه جهت را متداد در اامکان اطبیعی صرفا   اد در این سه جهت را دارا می ابشد ولی جسمدر جهات طول و عرض و عمق یعنی ابلفعل امتد
ه کد. اینجا می گویند  بیني کردانتیگری ددارد. البته بعد مرحوم عالمه در دو جای دیگر از بدایه مهني مطلب را بیان کرده اند ولی به گونه ی 

یرا ز ن عبارت صحیح نیست ا دارد. ایداد ر سم طبیعی این امتداد را ابالمکان دارد یعنی قوه ی امتجسم تعلیمی امتداد را ابلفعل دارا است ولی ج
ه ی آن را داشته ه اینکه قو ناست  ایشان قبال جسم را به این گونه معنا کردند که جسم، جوهری است که امتداد در سه جهت را ابلفعل دارا

ر این فعلیت بنیست بنا  متداداسم طبیعی است نه تعلیمی. پس دیگر سخن از امکان داشنت ابشد. مراد ایشان از جسم که جوهر است مهان ج
تداد ابلفعل که این ام  ه استامتداد عالوه بر جسم تعلیمی در جسم طبیعی هم هست. صحیح مهان چیزی است که ایشان در جای دیگر فرمود

مکان را می توان ان فعلیت و م ایشاجسم تعلیمی، متعني. بله برای توجیه کالدر هر دو هست ولی این امتداد در جسم طبیعی، مبهم است و در 
تعلیمی که به این  سم طبیعی وجبني  بر خالف ظاهر محل کنیم یعنی فعلیت را به معنای تعني بگريمي و امکان را به معنای اهبام خالصه نسبت

ت در حبث ما د مهني نسبود دار جسم تعلیمی این حالت به شکل تعني وجمعنا است که در جسم طبیعی اهبام االمتداد در سه جهت است و در 
جسم، امتداد ال  وت ساامری متعني  راه دارد به این گونه که استعداد، امری است متعني و جوهر، قوه ی ال متعني می ابشد کما اینکه حجم،

 متعني دارد.(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 جلسه

 رحیمبسم هللا الرمحن ال

 : کیف حمسوس و مقوالت نسبیه )أین، متی، وضع، جده و اضافه(موضوع
ده امي که حث کیف رسیو مب حبث در جوهر و عرض و اقسام مقوالت است. بعد از آنی که مبحث جواهر متام شد به سراغ اعراض رفتیم

 چهار قسم است: عرضی است که قسمت و نسبت را قبول منی کند. بعد عالمه اضافه کرده است که کیف بر
 کیفیات نفسانیه .1



180 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

 کیفیات خمتصه به کم .2
 کیفیات استعدادیه .3
 کیفیات حمسوسه .4

ر موارد خمتلفی دابن سینا  البته)مراد از کیفیات حمسوسه عرض و حاالتی است که روی اشیاء می رود و اب حواس پنجگانه، درک می شود. 
ري از ی و سردی غس گرمود، متشکل از حس های متعدد است مثال حاین حواس را هشت ات می مشارد زیرا می گوید که حس المسه خ

د کیفیتی نیده می شو شگوش   حس زبری و نرمی و غري از حس فشار است.( بنا بر این رنگ که اب چشم احساس می شود و اي صدا که اب
 نرمی. اي زبری و خی ونی و تلاز جسم است که قبول قسمت و نسبت منی کند و کیف حمسوس آن انمیده است. مهني گونه است شريی

  : این کیفیات در تقسیم به انفعاالت و انفعالیات تقسیم می شود.بعد عالمه می فرماید
ترسیده است ظاهر  ورت کسی کهدر ص اگر این کیفیات در جایی که هستند، زود از بني بروند به آهنا انفعاالت می گویند. مانند زردی که

 سی که خجالت کشیده است.می شود و اي سرخی در رسار ک
ه عنای نسبت نیست بلکعالّی به مر انفولی اگر به گونه ای ابشد که اثبت ابشد )مانند زردی در طال( به آهنا انفعالیات می گویند. ايء د

  فقط برای این است که بگویند این عرض ادامه دار است.
ری و مانند آن ولی دا و اي زباي ص وع کیفیتی در اشیاء است به انم رنگ ات این اواخر اعتقاد بر این بود که یک نو  در مورد کیف حمسوس

یاء به آن  شرنگی برای ا ویند:علماء علوم طبیعی سخن هایی گفته اند که موجب می شود در این مطلب شک اجياد شود و آن اینکه می گ
ز اشته ابشد بلکه این دی وجود دام سفینیست که چیزی به ان گونه که ما می پندارمي وجود ندارد مثال اگر سفیدی را می بینیم به این معنا

ال آنکه یک قطعه حتش ابشد و از آ ابب خطای ابصره است. مانند اینکه وقتی آتش گردانه را می گردانند به نظر می آید که یک دایره ای
ورشید اشعه ای از راغ و اي خچنند منبع نور ما آتش بیشرت نیست. سفیدی و اي سیاهی و سایر رنگ ها هم به این گونه اند و آن اینکه از

کاغذ   ذ می خورد،ه کاغامواج منتشر می شود و به اجسام می خورد. این شعاع های نور هفت قسمت اصلی دارد وقتی این اشعه ب
س می شود منعکت ما به مس خصوصیتی دارد که بعضی از این اقسام نور را جذب می کند ولی بعضی را منعکس می کند. آن امواجی که

 تی دارد که موجب میکاغذ کیفی  . بلهاثرش این است که ما رنگ خاصی را می بینیم و اال چیزی به انم سفیدی، واقعا روی کاغذ وجود ندارد
یست. بنا بر گر سفیدی نغذ دیشود امواج خاصی از آن به چشم ما برگردد که احساس سفیدی را نشان دهد ولی این کیفیت موجود در کا

 ت می دهیم.ع نسبن کاغذ واقعا سفید نیست بلکه سفید دیدن منتسب به امر دیگری است و ما به اشتباه آن را به واقای
 جياد شود.اف شک اگر این عقیده صحیح ابشد، به عنوان اصل موضوعی وارد فلسفه می شود و موجب می شود که برای فیلسو 

  
ظاهری احساس می  یس پنجگانه  حوا)چهارمني نوع از کیفیات، کیفیاتی است که اب اهرة،ورابعها: الكیفیات احملسوسة ابحلواس اخلمس الظ

ی  ني بروند مانند سرخر زود از به، اگ)این کیفیاتی حمسوس وهي إن كانت سریعة الزوال كحمرة اخلجل وصفرة الوجل، مسیت: )انفعاالت(،شود(
حالوة و فرة الذهب ة، كصوإن كانت راسخ آن انفعاالت می گویند.( کسی که خجالت کشیده است و اي زردی کسی که ترسیده است به

الیوم  ولعلماء الطبیعة .(ت می گویندعالیا)و اگر اثبت و اپبرجا ابشد مانند زردی طال و شريینی عسل، به آن انف العسل، مسیت: )انفعالیات(.
ون الكیفیات كيف   دازند(می ان فیزیک داانن ما را به شک)و علماء طبیعت یعنی کسانی که در عامل ماده کار کرده اند مانند  تشكیك

د یم در خارج نیز وجو ا حس می کنهنا ر آ)در اینکه کیفیات حمسوسه مهان گونه که ما  احملسوسة موجودة يف اخلارج على ما هي علیه يف احلس،
 است.()این نکته به شکل مشروح در کتاب های آهنا ذکر شده  مشروح يف كتبهم. داشته ابشند.(

  
 : مقوالت نسبیهفصل ايزدهم

 ند.کمرحوم عالمه بعد از حبث از کم و کیف سایر مقوالت را که مقوالت نسبی اند را در یک فصل بیان می  
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عرضی برای  ست کیفیت ووزه اعبارت است از هیئتی که حاصل می شود از ارتباط و نسبت شیء اب مکان. مثال اینکه این آب در ک أین

 اب زمانی که آن آب در اپرچ است متفاوت می ابشد.آن است که 
  

ن  عمرو مربوط به قر ت و اي مثالرن اسعبارت است از هیئتی که حاصل می شود از ارتباط شیء اب زمان مانند اینکه زید مربوط به این ق متی
فالن   آمده است و موقع دنیا فالن فالن بچهپنجم است. اینکه این عمل مربوط به این زمان است و فالن عمل مربوط به دیروز و اي اینکه 

چه وجود آن ب یننده کموقع از دنیا رفته است. این ظرف زمانی که مشخص طول عمر اوست متی انم دارد و عرضی است که مشخص  
 د.ی آیمناست. این را عرض می گویند زیرا اینکه این فرد در چه زمانی است از مشخصات وجودیه ی او به حساب 

 بر دو گونه است: ک شیء در زمانبودن ی
ر آن ر دارد و سسست و گاه در خود زمان است و گاه در طرف و سر زمان. مانند خط که خودش کم است و سر دارد زمان هم کم ا

  جایی که زمان متام می شود مانند خط که سر آن جایی است که به انتهاء می رسد.
قوط سنگ از ردن و اي سحبت کصمان رابطه دارند اي در خود زمان اند مانند یک ساعت به هر حال چیزهایی که در زمان هستند و اب ز 

 رند.ور داابال به اپئني و اي وجود زید در صد سال از زمان. اینها مهه امور تدرجيی اند که در خود زمان حض
ع می شوند. آن در ن واحد واقآدر  دارند یعنی ولی چیزهایی اند که رابطه ی آهنا اب زمان به این است که که اب طرف و سر زمان ارتباط

ن در زمان آلی ندارد، یچ طو فلسفه مانند نقطه می ماند. مهان گونه که نقطه در خط جایی است که خط متام می شود و نقطه خودش ه
  جایی است که زمان متام می شود و خود آن هیچ مقداری از زمان را دارا نیست.

ی کتاب  ست به صفحهدسیدن ر ند مثال برای اینکه دست من به کتاب برسد، حرکت دست در زمان است ولی وصول ها مهه از این قبیل ا
ی دهد که دیگر نگامی رخ مصول هو وصول آن به کتاب زمانی است که دیگر زمان متام می شود و دیگر تدرجيی در آن وجود ندارد. این و 

د ندارد و در آن وجو  درجيین دست به کتاب چیزی است که دفعی است و دیگر تزمان نیست و این مهان آن در فلسفه است. زمان رسید
مه اش این است  ن ابشد الز ر زماداب زمان منطبق منی شود بلکه صرفا آخر زمان است و خودش سهمی از زمان ندارد. اگر قرار بود وصول 

ل شد و هکذا. ش وصول حاصم جزئقدر که کم ابشد در کدا که هرگز وصولی اجنام نشود زیرا مهواره این سؤال است که در مهان زمان هر
 امر دفعی هرگز منی تواند در زمان ابشد زیرا زمان مهواره امری است تدرجيی.

عد از انفصال بگريد بله   ت منیآنچه در وصل گفتیم در انفصال هم است یعنی چیزی که می خواهد از چیزی منفصل شود این در زمان صور 
 در زمان حمقق می شود ولی اصل حتقق انفصال در زمان نیست.حرکتی است که آن 

 که رابطه اب زمان دارد خود بر دو قسم است: قسم اول
نطبق است مانند از زمان م ک جزءیعنی چیزی است که خودش دارای اجزاء است و هر جزئش بر ی گاه به حنو انطباق، اب زمان رابطه دارد

ین معنا که از  ااء است به ی اجز سی که از منزل به مست کار می رود، این عمل چیزی است که داراحرکت به معنای پیمودن و طی مسري. ک
ست اجنام می ات که زمان ز ساعاگامی آغازین و گامی اپاينی اجنام می شود و در این وسط هم گام هایی وجود دارد و مهه در یک ربع 

ه اثنیه ی اول لش مربوط بام او گز آن عمل بر جزئی از زمان منطبق است مثال  شود. اجنام شدن این عمل به این گونه است که هر جزء ا
 است و هکذا.

مانند حرکت که به معنای پیمودن نیست. مانند اینکه فرد بني راه است و در حالت سکون می ابشد. در راه  گاه به حنو انطباق نیست
نرسد صدق می کند که مهچنان بني راه است. در این حالت، بني راه  بودن واقعیتی است که از حرکت اول آغاز می شود و ات به مقصد

بودن یک حالت بسیطی است که دیگر اجزاء در آن حلاظ نشده است. بني راه بودن که به آن حرکت توسطیه می گویند چیزی نیست که 
از آن افراد بني راه بودن حمقق می شود. به دارای اجزاء ابشد بلکه امری است بسیط که فرد در هر جزئی از مسري ابشد، در واقع فردی 
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عبارت دیگر بني راه بودن یک مفهوم کلی است و مهه ی بودن ها از مبدأ ات منتهی افراد آن به حساب می آیند. بني راه بودن در زمان 
زء از زمان منطبق ابشد زیرا حمقق می شود ولی بني راه بودن بر زمان منطبق نیست زیرا دارای اجزاء نیست ات هر جزئی از آن بر یک ج

 معنایش بسیط و بدون امتداد است.
ه ی اجزاء ابید یست بلکه مهنوجود مکلی به متامه در مهه ی افرادش موجود است ولی کل به متامه در اجزاء خود  فرق این دو این است که

 خالف قسم دوم.ابشد ات کل حمقق شود. بنا بر این در قسم اول، پیمودن در جزء اول حمقق نبود بر 
  

الوضع، واجلدة، ن، ومىت، و األی )فصل ايزدهم در مقوالت نسبیه است که عبارتند از:( الفصل احلادي عشر يف املقوالت النسبیة و هی:
  واإلضافة، والفعل، واالنفعال.

برای شیء از  ضعی است کهت و و )اما أین عبارت از است حالت و کیفیت و صف أما األین: فهو هیئة حاصلة من نسبة الشئ إىل املكان.
 ر(ی دیگنسبت شیء به مکان حاصل می شود مانند اینکه این فرد روی این صندلی نشسته است و آن فرد روی صندل

ء به زمان. یت نسبت شیز کیفا)اما متی هیئت و وصفی است که حاصل می شود  وأما مىت: فهو هیئة حاصلة من نسبة الشئ إىل الزمان،
ز )اعم است ا احلركات،الزمان، ك  نفسيفأعم من كونه  )و بودن شیء در زمان( وكونه فیه الن فرد در فالن قرن زندگی می کرد(مانند اینکه ف

در زمان که  تدرجيی که ی استبودن شیء در خود زمان مانند حرکات که در خود زمان است مانند حرکت سنگ از ابال به اپئني که امر 
نتهای زمان نای سر و ابه مع )اي در طرف زمان است مانند آن فلسفی. طرف او فی طرفه وهو اآلن، شود(امری است تدرجيی منطبق می 

 می شود و تدرجيی و فعتا اجياددد که )این مانند موجودات آنی الوجود ان كاملوجودات اآلنیة الوجود،است و جایی که زمان متام می شود.(
ني گونه است در ه دراي. مهانه بمانند اتصال و انفصال. مثال متصل شدن خبشی از آب رودخ)من االتصال واالنفصال ادامه دار نیستند(

ه معنای یکی برد. اتصال می ب )این دو واژه خمصوص جامدات است ولی اتصال و انفصال در مایعات به کار واملماسة وحنوها، انفصال(
ت از مان اعم اسز در  )و بودن شیء وأعم أیضا الف جامدات.(شدن است که در مایعات است که موجب مشود وحدت اجياد شود بر خ

ر جزئی از آن اب ابشد که ه درجيیت)بودنش در زمان به حنو انطباق ابشد یعنی چیزی ابشد که خودش  من كونه على وجه االنطباق، اینکه(
بارات استفاده عر بعضی از ظاه طیه است. از)مانند حرکت قطعیه که در مقابل حرکت توس كاحلركة القطعیة، جزئی از زمان منطبق ابشد(

ستفاده می رت ایشان از عباامی شود که حرکت بر دو قسم است قطعیه و توسطیه ولی وقتی ایشان بعدا مبحث حرکت را مطرح می کنند 
و معنا دارد که د  ی استت امر شود که حرکت بر دو قسم نیست. دو قسم بودن به معنای این است که هر یک اب دیگری مباین ابشد. حرک

قق است. یعنی دو معنا حم شد هرنه دو قسم. به هر حال حرکت قطعیه یعنی حرکتی که به معنای قطع و پیمودن است. هر جا که حرکتی اب
ه آن را راه است ک ی بنيهم می توان گفت شیء متحرک است یعنی مسريی را می پیماید و هم می توان گفت که شیء متحرک است یعن

كاحلركة  دارد(ن انطباق نر زماب)و گاه حرکت ال علی وجه االنطباق است یعنی در زمان است ولی  أو ال على وجهه، اده امي.(توضیح د
حرکت کرده است  بسیط وقتی ی است)مانند حرکت توسطیه کما اینکه می گوییم فالنی بني راه است. بني راه در این صورت امر  التوسطیة.

شد، فردی از ابز مسري که قطه است به هر نقطه ای که برسد می گویند بني راه است. در این صورت، در هر نو هنوز به مقصد نرسیده ا
 افراد حرکت حمقق شده است نه جزئی از اجزاء حرکت.(

  
اصی ء خک شیء اجزایجزاء ا: وضعتی هیئتی است که حاصل می شود از نسبت اجزاء شیء به هم و جمموع آن به خارج. اینکه اما وضع

یستادن، یک وضع انا بر این ند. بنسبت به هم دارند و کل این جمموع در خارج، یک نوع عرض برای انسان است که انم آن را وضع می انم
 و نشسنت، وضع دیگری است زیرا نسبت ها متفاوت می شود.
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ئتی که حاصل می است از هی بارتع)اما وضع  رج،وأما الوضع: فهو هیئة حاصلة من نسبة أجزاء الشئ بعضها إىل بعض، واجملموع إىل اخلا
یئة حاصلة هالذي هو  (بودن )مانند ایستاده كالقیام شود از نسبت اجزاء شیء، بعضی به بعض و نسبت جمموع این اجزاء اب خارج.(

اعضاء  صی که بنياسبت خن)که هیئت و کیفیتی است که حاصل می شود برای انسان از  لإلنسان من نسبة خاصة بني أعضائه نفسها،
ست و اپهایش در اسرش ابال  ینکه)از ا من كون رأسه إىل فوق وقدمیه إىل حتت. )و بني خود اعضاء و خارج( وبینها وبني اخلارج، است(

 قسمت اپئني قرار دارد.(
  

ی یک  ود از احاطهشمی  : انم دیگر جده مِّلک اي له می ابشد و اسامی دیگری هم دارد. جده عبارت است از حالتی که حاصلجده
حاطه ای انگشت چنني به ا شیء به شیء دیگر. این احاطه به حنوی است که اگر حماط حرکت کند، حمیط هم حرکت کند. مثال انگشرت
 .دارد و به گونه است که وقتی انگشت حرکت می کند، انگشرت نیز حرکت می کند هکذا لباس در مورد بدن

قص است مانند انن و اي انرای ز . یعنی گاه مهه ی وجود یک شیء را احاطه می کنند مانند چادر باین احاطه گاه اتم است و گاه انقص
ی گویند. ن را جده مآد که انگشرت. وجود انگشرت و وجود دست هر کدام یک امری است جوهری ولی رابطه ی فوق موجب کیفیتی می شو 

  که انگشرت ندارد آن را دارا نیست.  مثال انگشتی که انگشرت دارد، یک نوع عرضی دارد که انگشتی
  

کیفیتی است که   )هیئت و شئ،فهي هیئة حاصلة من إحاطة شئ ب)اما جده که به آن مِّلک هم می گویند( ویقال هلا: )امللك( -وأما اجلدة 
ست که حمیط اب نه ای اگو   ه به)این احاط حبیث ینتقل احملیط ابنتقال احملاط، حاصل می شود از احاطه ی یک شیء نسبت به شیء دیگر(

ط را گرفته است ه جای حمایط مه)این احاطه گاه اتم است یعنی حم سواء كانت اإلحاطة إحاطة اتمة، كالتجلبب، حرکت حماط حرکت کند.(
ثال کفش داشنت. م کفش به اپ  ردن وک)و اي انقص است مانند پرياهن بر تن   أو إحاطة انقصة، كالتقمص والتنعل. مانند چادر به سر کردن(

  به اپ داشنت عرضی برای انسان است که کسی که کفش ندارد این کیفیت را ندار.(
  

د اضافه بت انم دار ار نس: هیئتی است که بني یک شیء نسبت به دیگری و بني آن شیء نسبت به این است. این حالت که تکر اضافه
سر این است. این و او هم پ اوست رد که دو طرفه است یعنی این پدرانمیده می شود. مثال کسی که بچه دار می شود رابطه ای اب بچه دا

ی که پدر دارد است که کس یفیتیکنسبت که می رود و بر می گردد اضافه انم دارد. این عرض کیفیتی است که بر دو نفر عارض می شود و  
 آن را دارد ولی کسی که پدر ندارد آن را دارا نیست.

ید می ابشد و اي ز هم برادر  عمرو وست یعنی هر دو طرف آن یک اسم دارد مانند اینکه زید برادر عمرو است اضافه گاه متشابة االطراف ا
  اینکه زید روبروی عمرو است و عمرو نیز روبروی زید می ابشد.

 کف.  سقف وقابل ما در و گاه خمتلفة االطراف است مانند مثال پدر و پسر. که زید پدر عمرو است ولی عمرو پسر اوست و هکذ
  

)اما اضافه عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از تکرار شدن نسبت بني  وأما اإلضافة: فهي هیئة حاصلة من تكرر النسبة بني شیئني،
)صرف نسبت یعنی یک نسبت موجب اجياد مقوله ی اضافه منی شود هرچند ممکن است  فإن جمرد النسبة ال یوجب إضافة مقولیة،دو چیز(
ضافه ی لغوی شود. اضافه ی لغوی یعنی صرف نسبت مانند نسبت انگشرت به دست. ولی این موجب اضافه ی مقولی منی شود. موجب ا

)و اضافه ی مقولی اجياد می شود  وإمنا تفیدها در اضافه ی مقولی ابید این نسبت تکرار شود یعنی از این به آن و از آن به این برسد.(
)نسبت چیزی که حلاظ شده از حیث اینکه آن شیء  یث إنه منتسب إىل شئ هو منتسب إلیه هلذا املنتسب،نسبة الشئ امللحوظ من ح از(

كاألب  حلاظ شده نسبت دارد به چیزی که خود آن چیز منتسب الیه اب منتسب است. یعنی این اب آن و آن اب این رابطه و انتساب دارد(
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)مانند پدر که از این حیث که پدر است برای این پسر نسبت دارد به  حیث إنه ابن له.إلیه من  -من حیث إنه أب هلذا االبن  -املنسوب 
  پسر از این حیث که آن پسر، پسر اوست.(

ین اه اند مانند اینکه  هم متشابآن اب )اضافه تقسیم می شود به اینکه گاه اطراف وتنقسم اإلضافة إىل متشاهبة األطراف كاالخوة واالخوة،
ینکه این ان خمتلف است مانند اه اطراف آکه گ)و این وخمتلفة األطراف كاألبوة والبنوة، والفوقیة والتحتیة. هم برادر این است.( برادر آن و آن

 پدر آن و آن پسر این است و اي این فوق آن است و آن حتت این.(
   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 جلسه

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 و انفعال و اثبات علّیت و معلولّیت : اضافه، فعلموضوع
ف دارد که ضافه دو طر ااید: سخن در مقوالت نسبی است و به اضافه رسیده امي. عالمه بعد از آنکه اضافه را تعریف کرده است می فرم

وجود شود و اگر مابید  ی همدیگر  متضایفني اي اضافني انمیده می شود که هم کفو و هم شأن هم هستند از این جهت که اگر یکی موجود ابشد
صال ینکه اپئینی ابشد اال بدون ااباال  ویکی معدوم ابشد دیگری هم ابید معدوم ابشد. مثال اگر ابالیی ابشد چیزی به انم اپئني هم ابید ابشد 

 معقول نیست و فرض ندارد.
شد مثال اگر زید ابفعل موجود د ابلست دیگری هم ابیطرفني اضافه در فعل و قوه یکسان ابشند یعنی اگر یکی ابلفعل موجود ا در اضافه ابید

  ابلقوه پدر است پسرش هم ابید ابلقوه موجود ابشد.
د یعنی به طالق می شو اضافه در مورد اضافه است و آن اینکه مضاف که وصفی است که از اضافه گرفته می شود گاه بر خود ا حکم دیگری

  صف به اضافه است اطالق می شود.اضافه می گویند: مضاف و گاه بر شیئیی که مت
و طرف را را مضاف دو یکی از  دارد ما در اضافه دو طرف دارمي مانند اب و ابن و رابطه ای که انم آن اضافه است. ای رابطه گاه مضاف انم

 مانند پسر و بلکه طرفني نیست می گویند. ولی خود رابطه مضاف است حقیقتا )هرچند عرف، به آن مضاف منی گوید زیرا عرفا، ابّوت مضاف
پدر، مضاف  قرار ابشد : اگرپدر به انم مضاف شناخته می شوند. و عرف به اضافه مهان اضافه می گوید و نه ومضاف( ولی عقل می گوید

وید: سی بگد که اگر کی مانمابشد این به سبب آن است که دارای اضافه است پس اضافه، خود احق است به اینکه مضاف ابشد. این بدان 
ال، عقل می  حلی در عني دی. و سفیدی سفید است، عرف آن را منی پذیرد و می گوید: کاغذ و اي عمامه است که سفید می ابشد نه خود سفی
لعرض می ابسبب آن و  یز بهگوید که اگر کاغذ سفید است برای این است که سفیدی دارد. پس سفیدی ابید ابلذات سفید ابشد و کاغذ ن

اضافه می   د و به سببگوین  شد. در ما حنن فیه نیز اضافه، خودش حقیقتا و ابلذات مضاف است و به آن مضاف حقیقی میتواند سفید اب
رد. نفس ه رابطه دااضاف گویند: مضاف مشهوری یعنی مشهور آن را مضاف می داند و حال آنکه از نظر عقلی مضاف نیست بلکه فقط اب

 طرف آن. اضافه است که در حقیقت اضافه دارد نه
  

انند أتثري مشیء دیگر  یء در: یک قسم دیگر از مقوالت نسبی است که عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از أتثري تدرجيی یک شفعل
نکه آتش به تدریج رد و آن ایتش داآتش در آب که به تدریج آن را گرم تر می کند. آب و آتش هر دو امری است جوهری ولی آب رابطه ای اب آ

 آب را گرم می کند، این خود عرض و حالتی برای آتش است که به آتش قائم است و فعل انم دارد.
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م می شود. این ه تدریج گر بینکه ا: در مقابل آن آب که امری است جوهری یک رابطه ی دیگر اب آتش دارد که انفعال انم دارد و آن انفعال
ه از مؤثر، مادامی  کثريی است  اتد که ال انم دارد. بنا بر این در تعریف انفعال می گوینحالت برای آب یک نوع عرضی برای آب است که و انفع

 که أتثري می گذارد بروز می کند.
زمان  نیه است و داللت بررفیه ی زماري، ظکه در تعریف فعل و انفعال از لفظ )ما دام( استفاده کرده امي )ما( در این تعب عالمه سپس می افزاید

 ود و چون زمان امریشن حمقق می ر زمادات آن زمانی که چیزی أتثري می گذارد و ات آن زمانی که چیزی أتثري می پذیرد. این امر  می کند یعنی
 است تدرجيی این دو نیز تدرجيی است.

د باشد بلکه دفعی ابشنجيی لی تدر ريد و أتکید روی تدرجيی بودن برای این است که اگر چیزی در دیگری أتثري بگذارد اي چیزی از چیزی أتثري بگ
ست ولی چون دفعی وع أتثري اند یک دیگر عرض نیست. مثال خداوند متعال، خلقی را اجياد می کند مثال فرشته اي عقل را می آفریند. این خو 

یست انفعال انمیده ن ن تدرجيیلی چو است فعل انمیده منی شود. از آن سو، خملوق مانند عقل هم منفعل و متأثر می شود یعنی موجود می شود و 
عنی وجود علول است یجود مو منی شود و عرض، حمسوب منی شود. بنا بر این حقیقت وجود و اجياد یک چیز بیشرت نیست؛ حقیقت آن مهان 

ست که واضح ا  نهو وجود، مهانگ معلول وقتی به فاعل نسبت داده می شود اجياد و وقتی به خودش نسبت داده می شود وجود انمیده می شود.
وند. عرض شحمسوب می  هّیاتامری است که در مقابل ماهّیت است. حبث ما در ماهّیات است نه در وجود، و فعل و انفعال از اقسام ما
ه خداوند است کرف فعل آن  ط. نه چیزی است که در امور مادی وجود دارد ولی عقل اول و اي فرشته که امور مادی نیستند اصال عرض ندارند

 ی و نه طرف انفعال آن که عقل می ابشد.امری است ماد
  

م کفو هم می وجود و عد ز نظرا)دو طرف اضافه  أن املضافني متكافئان وجودا وعدما، )از خواص اضافه این است که( ومن خواص اإلضافة:
ساوی مظ فعل و قوه اب هم ید از حلااب نني)مهچ وفعال وقوة، ابشند یعنی اگر ابال موجود است اپئني هم ابید ابشد و اال ابال بودن معنا ندارد.(

نند از )و منی توا والقوة. دم، والفعلوالع ال خيتلفان من حیث الوجود ابشند یعنی اگر یکی ابلفعل است اي ابلقوه طرف دیگر هم ابید مهان ابشد.(
  ابشد.( وجودابلقوه م نظر وجود و عدم و فعل و قوه اب هم یکسان نباشند یعنی منی شود زید اآلن پدر ابشد ولی پسرش

د یعنی به خود طالق می شو اضافه )بدان که وصف مضاف بودن، گاه بر خود ا واعلم أن املضاف قد یطلق على نفس اإلضافة كاألبوة والبنوة،
ابّوت و بنّوت  ساس. بر این انکند اضافه می گویند که مضاف انم دارد. عقل می گوید که اضافه را ابید مضاف انمید هرچند عرف آن را قبول

)این قسم از  ،ف احلقیقي(ملضاویسمى: )ا مضاف هستند زیرا اینها هستند که اضافه اند و مهني ها هستند که متصف به اضافه می ابشند.(
د مانند طالق می شو اضافه ا)و گاه کلمه ی مضاف بر معروض  وقد یطلق على معروضها كاألب واإلبن، مضاف را مضاف حقیقی می انمند.(

 هنا طرف اضافه اند.آحال آنکه  اند و)زیرا عرف اینها را مضاف می د ویسمى: )املضاف املشهوري(. در و پسر که می گویند اینها مضاف اند.(پ
 ست.(اسبب بیاض  ست بهمانند اینکه جسم فی حد ذاته ابیض نیست بلکه جوهری که ابعاد سه گانه را دارد. اگر می گوییم ابیض ا

ثري ک شیء که در حال أتیثري کردن از أت )اما فعل حالتی است که حاصل می شود اهلیئة احلاصلة من أتثري املؤثر ما دام یؤثر، وأما الفعل: فهو
اصلة من تسخني كاهلیئة احل ود.(است. این أتثري ات آن زمانی است که شیء در حال أتثري گذاشنت است و بعد از آن این عرض از بني می ر 

رضی است برای عرم می کند گب را  )مانند هیئتی که حاصل می شود از گرم کردن گرم کننده مانند آتش که به تدریج آ ن.املسخن ما دام یسخ
سفیدی از آن  ارد و وقتیرا د آتش. وقتی این حالت از بني رفت آن عرض از بني می رود مانند جسم که ات وقتی که سفید است عرض سفیدی

 دهد.(زائل شد، آن عرض را از دست می 
)اما انفعال هیئتی است حاصل می شود از أتثري پذیری یک شیء اثرپذیر ات زمانی که  وأما االنفعال: فهو اهلیئة احلاصلة من أتثر املتأثر ما دام یتأثر،

گرم )مانند هیئتی که حاصل می شود از گرم شدن   كاهلیئة احلاصلة من تسخن املتسخن ما دام یتسخن. در حال اثر پذیرفنت است.(
)اینکه ما معترب دانستیم که در تعریف فعل و انفعال تدرجيی بودن داخل ابشد و اینکه گفتیم این  واعتبار التدرج يف تعریف الفعل واالنفعال شونده(

ون کنیم فعل و انفعال )برای این بود که از تعریف، بري  الخراج الفعل واالنفعال إال بداعیني، از لفظ )ما( در مادام که زمانیه است استفاده می شود(
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)مانند   كفعل الواجب )تعاىل( ابخراج العقل اجملرد من العدم إىل الوجود، هایی که ابداعی است نه تدرجيی. ابداع یعنی اجيادی که بدون ماده است(
می کند. این اجياد، فعل است ولی کاری که خداوند متعال اجنام می دهد به اینکه عقل جمرد را از حالت عدم به وجود می آورد یعنی آن را اجياد 

)مهچنني اینکه عقل جمرد أتثري می پذیرد و از عدم به وجود خارج  وانفعال العقل خبروجه من العدم إىل الوجود مبجرد إمكانه الذايت. عرض نیست.(
ری ندارد چون امری مادی نیست. این می شود و به صرف اینکه ذاات ممکن است توسط خداوند اجياد می شود یعنی احتیاج به ماده و شرایط دیگ

ا مهان است که قبال گفتیم که در موجودات جمرد خداوند علت اتمه ی آهناست و هیچ چیز دیگری احتیاج ندارند ات موجود شوند. یعنی صرفا تنه
ه هر حال عقل در این حال أتثر به دلیل اینکه ممکن اند موجود می شوند و دیگر الزم نیست شرایطی برای آهنا مهیا شود ات موجود شوند. ب

. اجياد پذیرفته است ولی این حالت در آن انفعال انم ندارد زیرا تدرجيی نیست. خالصه اینکه فعل و انفعال در اینجا به معنای اجياد و وجود است
اظ می شود به آن اجياد و و وجود هم دو حقیقت جداگانه نیست بلکه یک حقیقت است که مهان وجود است ولی وقتی در رابطه اب فاعل حل

وقتی در رابطه به خودش حلاظ می شود وجود انمیده می شود. وجود اصال ماهّیت نیست ات داخل در اقسام عرض ابشد. مهچنني عرض نیست ات 
 را ابلفعل دارا است.احتیاج به موضوع و امری مادی احتیاج داشته ابشد. ات بگوییم سابقا نسبت به این عرض ابلقوه بوده است و اآلن آن عرض 

  
 علت و معلول مرحله ی هفتم

و دنا دارند یعنی این ی وجود مع دوده: اثبات علیت و معلولیت یعنی در عامل علت و معلولی وجود دارد و اینکه علیت و معلولیت در حمفصل اول
 روی ماهّیت پیاده منی شوند.

هّیت دارند، فی حد یایی که ماکه اش  و معلول است به سبب آن است که سابقا گفتیمکه عبارت است از اینکه عامل، عامل علت  اما مسأله ی اول
 تی ماهّیت است و ازلت الزم ذاین حااذاهتا نسبتشان به وجود و عدم مساوی است یعنی هم می توانند موجود ابشند و هم در عدم ابقی مبانند. 

ن نظور از یک طرف مهاد. البته مج دار خود خبود منی تواند بلکه به مرجحی احتیا  آن مفارقت منی کند. چنني چیزی اگر خبواهد به یک طرف برسد
نکه ماهّیت در ندارد. ای معنا وجود است و اگر می گوییم عدمش علت می خواهد این یک نوع مساحمه است زیرا در شیء معدوم علت و معلول

 ابشد. علول آن میت، مابشد که مهان علت انم دارد و ماهیّ  وجودش به آن احتیاج دارد منی تواند ماهّیت ابشد بلکه ابید وجود
آن را به  جانعالمه در ای حبثی است به انم جعل که در کتب فلسفی به شکل مستقل مطرح شده است و آن حبث جعل انم دارد. حبث دیگر

توقف است )نه ول بر آن مه معلمطلق چیزی کشکل مستقل مطرح منی کند بلکه در ادامه ی حبث سابق ذکر می کند و آن اینکه علت به معنای 
یزها. یعنی علت،  و سایر چه معدّ فقط فاعل تنها بلکه هر چیزی که معلول در موجود شدنش به آن احتیاج دارد چه فاعل ابشد و چه شرط و چ

 چه اتمه ابشد و چه انقصه( چه چیزی به ماهّیت می دهد؟
ان دارمي که ست. یک انساوجود مچیز در آن وجود دارد مثال وقتی می گوییم: این انسان  هر ماهّیت موجودی که در نظر گرفته می شود سه

 د را و اي رابطه راورد اي وجو می آ ماهّیت است، یک وجود که مقابل ماهّیت است و یک رابطه ی بني این وجود و ماهّیت. آاي علت، انسان را
چیزی که جمعول  قق شد. آنارج حمخز امری عینی می شود یعنی سابقا نبود و بعد در اجياد می کند. هر چیزی که علت آن را می آورد، آن چی

ست واحد، دیگر ه اش این االزم علت است امری است عینی و حقیقی و دو اتی دیگر اعتباری می ابشد زیرا اگر هر سه ات جمعول عینی ابشد
ز در مقام تصور و این سه چی البته)سه ات را می آورد و موجود می کند.  واحد نباشد بلکه کثري ابشد. حال ابید دید، علت چه چیزی از این
 حتلیل ذهنی است و اال هر چیزی در خارج یک چیز بیشرت نیست.(

ینی عهّیت، اصیل و امری شد زیرا ماول ابکه علت، ماهّیت را می آورد و موجود می کند. عالمه می فرماید: ماهّیت منی تواند جمع بعضی گفته اند
  یست بلکه صرف اعتبار است و اگر وجودی مانند زید نباشد ماهیّتی هم وجود ندارد.ن

نسان است و اگر سان مهان ات انمهچنني ماهّیت در ماهّیت بودنش احتیاج به علت ندارد بلکه در وجودش به علت احتیاج دارد. مثال ماهیّ 
 احتیاجی به علت ندارد.خبواهد وجود پیدا کند به علت احتیاج دارد و منهای وجود هیچ 
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گر ا د امری عینی ابشد. ابی  د اینل ابشهم منی تواند جمعول ابشد. زیرا اگر صريورت ماهّیت به وجود جمعو  مهچنني رابطه ی بني ماهّیت و وجود
فني است ابید امری طر   انی درودش فرابطه امری عینی ابشد طرفني آن که ماهّیت و وجود است ابید اعتباری ابشند. نتیجه اینکه رابطه که خ

 شد.ابباری عینی شود و طرفني آن اعتباری شوند و واضح است که امری عینی )رابطه( منی تواند فانی در دو طرف اعت
 نه رابطه را. ه ماهّیت ونکند   تنها چیزی که ابقی می ماند این است که آنچه جمعول است مهان وجود است. پس خداوند وجود را اجياد می

  
  زده فصل است(تشکل از ايمرحله )مرحله ی هفتم در علت و معلول است و این م لة السابعة يف العلة واملعلول وفیها أحد عشر فصالاملرح

نکه ت و معلول است و ای، عامل عله عاملک)فصل اول در اثبات علیت و معلولیت است   الفصل األول يف إثبات العلیة واملعلولیة وأهنما يف الوجود
 معلولیت در قلمرو وجود معنا دارد نه در ماهّیت.(علیت و 

ر دز این رو به امکان هّیت است اات ما)قبال گفتیم که ماهّیت در ذات خودش ممکن است یعنی امکان مال ذ قد تقدم أن املاهیة يف ذاهتا ممكنة
شد که انم دیگر آن عدم می اب جود وو نسبت شیء به  )که به معنای استواء تستوي نسبتها إىل الوجود والعدم، ماهّیت امکان ذاتی می گویند.(

ه یکی از دو طرف بکه خبواهد ر این)مهچنني سابقا گذاشت که ماهّیت د وأهنا يف رجحان أحد اجلانبني حمتاجة إىل غريها، امکان خاص است.(
ها يف رجحان عدمها لقول حباجتات أن وعرف است.(وجود اي عدم رجحان پیدا کند به غري احتیاج دارد زیرا ذاتش مساوی بودن نسبت آن به طرفني 

تیاج به ی است زیرا عدم، احی جماز گوید نوع)مهچنني فهمیدید که قول به اینکه ماهّیت در رجحان عدم نیز به غري احتیاج دار  إىل غريها نوع جتوز،
عدم چیزی نیست ات  جياد است واري و یت به معنای أتثعدم ندارد و اگر میگوییم: عدم العلة علة لعدم املعلول یک نوع مساحمه است. زیرا عل

ر این )بنا ب ف على غريها.وجودها توقفل .()ماهّیت تنها در وجود است که به علت احتیاج دارد وإمنا احلاجة يف الوجود، بتواند صاحب اثر ابشد.(
ود قف ال حمالة على وجوهذا التو  کند(  ید چیزی آن را موجودبرای وجود ماهّیت توقفی بر غري خودش است یعنی اگر ماهّیت خبواهد موجود شود اب

ینکه می گوییم: واضح تر ا بارتی)این توقفی که ماهّیت دارد ال جرم بر وجود آن غري است. یعنی آن غري، وجودش علت است و به ع الغري،
را معدوم از آن )زی یة له، شیئحیث هو معدوم ال فإن املعدوم من ماهّیت در وجودش بر چیزی متوقف است آن چیز ابید وجود ابشد نه عدم(

فهذا املوجود  ر عدم غري(بت نه جهت که معدوم است چیزی نیست ات ماهّیت بر آن متوقف ابشد. بنا بر این ماهّیت بر وجود غري متوقف اس
آن متوَقف علیه  وه حنو است چن به توقف آ)و کاری ندارمي که نوع  يف اجلملة )پس این موجودی که ماهّیت بر آن متوقف است( املتوَقف علیه

هو الذي نسمیه:  رقی ندارد(شد فعلت مادی است اي علت صوری و اي علت غایی و اي فاعل و مانند آن دیگر برای ما مهم نیست و هر کدام اب
ر وجودش )و آن ماهّیتی که د علولتها(.ا: )مواملاهیة املتوقِّفة علیه يف وجوده )این موجودی که ماهّیت بر آن متوقِّف است علت انم دارد.( )علة(،

 بر آن موجود متوقِّف است معلول آن انم دارد.(
 )اینک حبث در این است که علت چه چیزی را به ماهّیت می دهد؟ آاي ماهّیت را به آن می دهد اي وجود را و اي رابطه ی بني ماهّیت و وجود

)آنچه جعل شده ی علت است و علت آن را خلق می کند و آن اثری که علت در معلول  املعلول،مث إن اجملعول للعلة، واألثر الذي تضعه يف  را:(
أو  )اي ماهّیت معلول است( أو ماهیته )آن جمعول اي وجود معلول است( إما أن یكون هو وجوده می هند از یکی از سه حال بیشرت نیست:(

دن رابطه ی معلول موجود میان این سه، یکی ابید جمعول ابشد و اال اگر مهه جمعول )اي مهان رابطه است یعنی مهان ش صريورة ماهیته موجودة،
  ابشد الزمه اش آن است که واحد خارجی کثري ابشد زیرا آنچه در خارج است یک چیز بیشرت نیست و ما در حتلیل ذهنی آن را به سه چیز حتلیل

)زیرا سابقا گفتیم   ملا تقدم أهنا اعتباریة، این سه، حمال است که جمعول مهان ماهّیت ابشد()بني  لكن یستحیل أن یكون اجملعول هو املاهیة کرده امي.(
والذي للمعلول من علته  که ماهّیت امری است اعتباری نه واقعی خارجی مفهوم انسان مصداق عینی ندارد و فقط صرف تصور در ذهن است(

صیل می ابشد نه اعتباری. یعنی آنچه از علت به معلول می رسد امری است عینی و )و آنچه که برای معلول از علتش است امری ا أمر أصیل،
)دلیل دوم این است که آنچه نیاز ماهّیت معلول در آن  على أن الذي تستقر فیه حاجة املاهیة املعلولة ویرتبط ابلعلة هو وجودها ال ذاهتا.واقعی.(

ماهّیت است پس وجود است که سبب نیاز به معلول می شود نه ذات ماهّیت. انسان که  قرار می گريد و آنچه که مربوط به علت می ابشد وجود
ماهّیت است انسان است ابلبداهة و فقط برای وجود به علت احتیاج دارد. این مهان چیزی است که ابن سینا می گوید: ما جعل هللا املشمشة 
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و کرد زیرا ماهّیت زردآلو مهان زردآلو است نه ماهّیت سیب کاری که خداوند اجنام مشمشة و لکن اوجدها یعنی ماهّیت زردآلو را منی توان زردآل
)مهچنني حمال است که جمعول، مهان رابطه  ویستحیل أن یكون اجملعول هو الصريورة، می دهد این است که این ماهّیت را خداوند موجود می کند.(

)زیرا این یک معنای نسبی و ربطی است و وجود مستقلی ندارد و  سيب قائم بطرفیه،ألهنا معىن ن ابشد که عبارت است از شدن ماهّیت موجود(
قائم به طرفني است و اگر جمعول نسبت ابشد، یعنی نسبت مهان امری عینی است که جمعول شده است و دو چیز دیگر یعنی ماهّیت و وجود 

)و حمال است که یک امر عینی خارجی به دو طرف  اعتباریني غري أصیلني،ومن احملال أن یقوم أمر أصیل خارجي بطرفني  ابید اعتباری ابشند.(
)پس آنچه ازم معلول  فاجملعول من املعلول واألثر الذي تفیده العلة هو وجوده، اعتباری و غري اصیل قائم شود این مهان زايده ی فرع بر اصل است.(
)نه ماهّیت معلول  ال ماهیته، وال صريورة ماهیته موجودة، مهان وجود است( جعل و خلق شده است و آن اثری که علت آن را به معلول می دهد

 )و مطلوب ما نیز مهني است.( وهو املطلوب. و نه ربطی که آن ماهّیت به وجود دارد(
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 جلسه

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیمات علتموضوع
 در انقسامات علت فصل دوم

، تقسیماتی ی کند: علتمضافه عد از آنکه علت را معنا کرده است و فرمود علت، چیزی است که وجود شیء بر آن متوقف است اعالمه ب
معلول به آن  یزی است کهچه ی دارد: یکی از تقسیمات، تقسیم علت به اتمه و انقصه زیرا آن چیزی که معلول بر آن متوقف است اي مه

ن آویند. اي اینکه گ  علت اتمه می علت، ول اب وجود آن راهی ندارد مگر اینکه موجود شود در این صورت، به آننیاز دارد به گونه اینکه معل
. مثال پیدایش ه می گویندانقص چیزی که معلول بر آن متوقف است بعضی از چیزهایی است که معلول به آن احتیاج دارد. به چنني علتی

را به افاضه کند.  ورت انسانیات ص پدر و مادر و شرایط خمتلف دیگر و اینکه خداوند هم ابشد زید متوقف است بر پدر، مادر، سامل بودن
 ی شود.مه ماتاگر مهه ی اینها موجود شود زید موجود می شود بنا بر این مهه ی اینها اب هم برای وجود زید علت 

رض بر این است  شد زیرا فاباشته دگری فرض ندارد ات دخالت خداوند متعال نسبت به معلول اول، علت اتمه است زیرا غري از خدا چیز دی
 که غري از خدا هیچ موجود دیگری نیست ات سخن از دخالت داشنت او شود.

و  ولی علت انقصه علتی است که منی تواند متام نیازهای معلول را برآورده کند مانند آب تنها برای پیدایش گیاه. اي آب و نور و اي حتی آب
و دانه و زارع. زیرا اراده ی خداوند هم ابید ابشد. زارع و به وجود آورنده ی حقیقی مهان خداوند است و زارع معّد آن است و  نور و خاک

 .[1]أَ أَنـُْتْم تـَْزَرُعونَُه أَْم حَنُْن الزَّارُِّعونَ  نه خالق.
ود و هرجا شید موجود ابعلول : فرق بني علت انقصه و اتمه در این است که علت اتمه هر جا موجود شود، مبعد عالمه اضافه می کند

 ابشند. م مالزم میاب ه معدوم شود معلول هم ابید معدوم ابشد. وجود و عدم معلول اب وجود و عدم علت ضرورت دارد و این دو
رورت ضر علت بود لی اگو ، مالزمه در یک طرف است و آن طرف عدم می ابشد. اگر علت نباشد، معلول هم نیست اما در علت انقصه

ست که سایر ین زمانی ااست و هندارد که معلول هم ابشد زیرا معنای انقص بودن مهني است. بله گاه اگر علت انقصه ابشد معلول هم 
 اضح است وقتی کل ابشد جزء هم هست.چیزهایی که در علت دخالت دارند هم هستند و و 

رارت است که ري مانند حلت کث، تقسیم آن به واحد و کثري است. علت واحد مانند خداوند متعال برای معلول اول. عتقسیم دیگر علت
 آن. علت های زايدی دارد مثال گاه از آتش اجياد می شود و گاه نور آفتاب و اي حرکت و اصطکاک و مانند

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/047/#_ftn1
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 که علت گاه بسیط است و گاه مرکب. این استتقسیم دیگر 
 علت بسیط بر سه قسم است زیرا بساطت دارای مراتب است:

 د، ماده وته ابشیک رقم بسیط چیزی است که جزء خارجی یعنی ماده و صورت ندارد. )شیء اگر ماده و صورت داش .1
ندارد و  جزء خارجی ست کهاورت اند. علت بسیط چیزی صورت هر کدام یک جزء آن می ابشند.( متام موجودات مادی، دارای ماده و ص

 مادی نیست. مانند فرشته که فعلیت حمض است.
انند مم ندارد. فصل ه واز آن بسیط تر چیزی است که نه تنها جزء خارج ندارد، جزء عقلی هم ندارد. یعنی حتی جنس  .2

تر از آن تصور ا جنسی ابالت زیر د و نه مرکب از جنس و فصل اساجناس عالیه که نه ماده و صورت دارند زیرا نوع نیستند بلکه جنس ان
 ندارد که فصل داشته ابشد ات از سایر انواع متمایز شود.

لیل شود. مهه حتت و وجود ماهیّ  از آن بسیط تر چیزی است که نه جزء خارجی دارد و نه عقلی و نه جزء حتلیلی ات بتواند به .3
ی شوند. این ست تقسیم ماهستی  و وقتی وارد ذهن می شوند به ماهّیت و وجود که مهان چیستی وی موجودات عامل از حلاظ حتلیل عقلی 

 قسم وجود حمض است و مصداق آن یک چیز بیشرت نیست که مهان خداوند متعال است که ماهّیت ندارد.
 در مقابل آن مرکب نیز سه قسم می شود.

  تقسیم آن به قریب و بعید است. تقسیم دیگر علت،
ت برای که علت اس  ت دستلت قریب آن است که بني آن و معلول فاصله ای نیست و مباشرات معلول را اجياد می کند. مانند حرکع

  حرکت انگشرت.
دست حرکت می کند  ه دنبال آنببعد  ولی علت بعید علتی است که اب واسطه معلول را حمقق می کند مانند اراده که انسان اراده می کند و

 گشرت حرکت می کند. حرکت انگشرت معلول اراده است ولی اب واسطه ی حرکت دست.و بعد ان
ه عامل علت و امل وجود کونه عگبنا بر این حرکت انگشرت دو علت دارد یکی قریب که حرکت دست است و یکی بعید که اراده است. مهني  

ق است. علت ما فو  داوندمعلول علت ما فوق است. خ ماده است و یک تشکیک طولی دارد که عبارت است از اینکه مرتبه ی ما دون
ید به واجب شد ولی ابتکی ابهر چیزی که در عامل است ممکن است و ابالخره ابید به واجب برسد هرچند ممکن است به ممکن دیگری م
 شد.منتهی شود. به مهني دلیل خداوند علة العلل می ابشد و هرچیزی که علت علت ها شود علت بعید می اب

  
  )فصل دوم در تقسیمات علت است.( الفصل الثاين يف انقسامات العلة

یرا )ز  یه وجود املعلول،ا یتوقف علیع مفإهنا إما أن تشتمل على مج )علت گاه به اتم و انقص تقسیم می شود( تنقسم العلة إىل اتمة وانقصة،
)به گونه ای   جد،إال أن یو  معها حبیث ال یبقى للمعلول است( علت به حصر عقلی اي مشتمل است بر متام آنچه وجود معلول بر آن متوقف

ن وإما أ ه می گویند.(ت، علت اتمن عل)به ای وهي: )العلة التامة(، که ابقی منی ماند برای معلول اب آن علت چیزی مگر اینکه موجود شود(
انند آب و رتتب است مآن م که وجود معلول بر  )و اي اینکه علت، مشتمل است بر بعضی از چیزهایی تشتمل على البعض دون اجلمیع،

ن من حیث إ فرق دارد( ه اب انقصهاتم )علت وتفرتقان )که به آن علت انقصه می گویند.( وهي: )العلة الناقصة(، خاک به تنهایی برای گیاه(
د آید زیرا اگر موجو  ول الزم میش معلوجو )در اینکه در علت اتمه از وجودش  العلة التامة یلزم من وجودها وجود املعلول ومن عدمها عدمه،

ة الناقصة والعل ست.(اعلول مشود ولی معلولش موجود نشود این خلف در اتمه بودنش است و مهچنني در علت اتمه، عدمش مستلزم عدم 
ه بود الزم نیست انقصی علت ی وقت)ولی علت انقصه در انحیه ی وجودش چنني تالزمی وجود ندارد یعن ال یلزم من وجودها وجود املعلول،

ه شوند و می اب هم اتم شد کهمعلول هم ابشد یعنی گاه معلول هم هست و این در حالی است که ما بقی علت های انقصه نیز موجود اب
)ولی از عدم  مها عدمه.ن عدولكن یلزم م شود که معلول نباشد و این در جایی است که این علت انقصه به تنهایی موجود شده ابشد(

  ت انقصه الزم می آید که معلول نباشد.(عل
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معلول یک علت  است که یک جایی )و به اعتبار دیگری، علت به واحد و کثري تقسیم می شود و آن وتنقسم أیضا إىل الواحدة والكثرية.
  جود می آید.(و گر به ل دیعوام بیشرت نداشته ابشد و اي علت های متعددی داشته ابشد مانند حرارت که از آتش، نور آفتاب و یک سری

واملركبة، وهي  زء ندارد (جکه   )که علتی است وهي ما ال جزء هلا، )مهچنني تقسیم می شود به علت بسیطه( وتنقسم أیضا إىل البسیطة،
بسیطه   )علت راض،رد واألعقل اجملوالبسیطة: إما بسیطة حبسب اخلارج كالع )و علت مرکبه که بر خالف بسیطه دارای جزء است.(خبالفها.

رد است د عقل که جممانن گاه به حسب خارج بسیط است یعنی در خارج، جزء خارجی ندارد. جزء خارجی عبارت است از ماده و صورت
ی چنني ابشد ته اگر چیز ه البک)و اي به حسب عقل بسیط است   وإما حبسب العقل، )قید جمرد در العقل اجملرد توضیحی است( و اعراض(

 دارای اجزاء است و ز نظر عقلیلی، ام بسیط خواهد بود بنا بر این این نوع بساطت از قسم قبلی ابالتر است زیرا قبقهرا به حسب خارج ه
ارج ترکیب خکه نه در   است )و این چیزی وهي ما ال تركیب فیه خارجا من مادة وصورة، وال عقال من جنس وفصل، جنس و فصل دارد.(

ت ات اب فصلی و جنسی نیسافوق  ر عقل یعنی جنس و فصل هم ندارد. مانند جنس عالی که دیگر مادارد یعنی ماده و صورت ندارد و نه د
 لیلی هم ندارد یعنیکه جزء حت  ی است)بسیط ترین بسیط ها چیز  وأبسط البسائط ما مل یرتكب من وجود وماهیة، از ما بقی انواع جدا شود.(

جزء حتلیلی هم  نیست بلکه مرکب ت در حق او حمال است و نه تنها در خارج و عقلمرکب از وجود و ماهّیت هم نیست یعنی اعتبار ماهیّ 
ه اصیل ابشد هر کدام ک ّیت وندارد زیرا ترکیب از وجود و ماهّیت یک ترکیب حقیقی نیست یعنی در خارج اي وجود اصیل است اي ماه

ه مهان خداوند رت ندارد کرد بیش)این قسم یک ف عز امسه (.وهو الواجب )  دیگری اعتباری می شود که در حتلیل عقل به آن می رسیم.(
  متعال است.(

لت )ع ها وبني معلوهلا،واسطة بین ا الوالقریبة م )مهچنني علت تقسیم می شود به علت قریبه و علت بعیده( وتنقسم أیضا إىل قریبة وبعیدة،
حرکت انگشرت  گشت که علتکت انول را اجياد می کنند مانند حر قریب علتی است که بني آن و معلول واسطه ای نیست و بال واسطه، معل

)مانند علت  لعلة.اكعلة  ارد(جود د)علت بعیده بر خالف آن است یعنی بني آن و معلول واسطه اي واسطه هایی و  والبعیدة خبالفها است.(
  هد.(دست حرکت می دعلت، مثال اراده برای حرکت انگشرت علت بعید است زیرا انگشرت را به واسطه ی حرکت 

  
 دو تقسیم دیگر برای علت ابقی مانده است:

ست )چون ود معلول اخجزاء عبارت است از تقسیم علت به داخلی و خارجی. چیزهایی که معلول بر آن متوقف است گاه ا تقسیم دیگر
اده و علت ه می شود مست کثیت قوه اهر مرکبی بر اجزاء خودش متوقف است و اجزاء آن، علت خود آن می ابشند( این اجزاء گاه حی

هایی است   ط در معلولکه فقمادی و گاه جزء فعلی شیء است که صورت و علت صوری می شود. البته این در مهه ی معلول ها نیست بل
است یعنی  رکبه و صورت مز مادکه مرکب از صورت و ماده می ابشند. بنا بر این مراد از علت داخلی مهان اجزاء است مثال سنگ که ا

علول به آهنا عنی قوام میاست  وجودش بر این دو متوقف است و این دو، علت برای سنگ می ابشند. انم دیگر این علت ها، علل القوام
 است.

د معلول ارج از وجو خجودش و قسم دیگر علل خارجی اند که علت هایی هستند که بريون از معلول اند مثال فاعل، علت خارجی است و 
دهد ابید هدف و  ا اجنام میاری ر کجياد کننده ی آن است. مهچنني است علت غایی که فاعل را به کار وا می دارد زیرا فاعل که  است و ا

شد که وجود آن ابدف نیز می هر آن غایتی را تصور کرده ابشد که به خاطر آن، آن کار را اجنام دهد. بنا بر این وجود معلول، متوقف ب
د از علت، که عبارتن  ج دارداست. این مهان چیزی است که می گویند: هر چیز برای وجودش به چهار علت احتیا خارج از وجود معلول 

 ند.ندار  مادی، صوری، فاعلی و غایی. این چهار چیز در موجودات مادی قابل تصور است و اال جمردات علت مادی
  

 ، تقسیم آن به حقیقی و غري حقیقی است.تقسیم آخر علت
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ه معلول کچیزی است   ابشد ی چیزی است که معلول واقعا بر آن متوقف است ولی علت غري حقیقی که انم دیگر آن معّد میعلت حقیق
جود کند. اب این حال و   ر آن افاضهرا ب واقعا بر آن متوقف نیست. این را علت می انمند زیرا معلول را آماده می کند ات علت بتواند وجودش

وجود معلول بر  ر قرار بودست. اگنیست زیرا علت معد بعد از بني می رود در حالی که معلول مهچنان موجود امعلول بر علت معد متوقف 
ست. )از اینجا ارای فرزند بپدر  وجود علت معّد متوقف ابشد بعد از از بني رفنت آن، معلول هم می ابیست از بني می رفت. این مانند

. مهه علت معّد ر عرفی بودو نظ مادر را علت انقصه برای فرزند می دانستیم از ابب تسامح مشخص می شود که مثال های قبلی که پدر و
ست نزدیک کند ات ند متعال اخداو  می ابشند یعنی برای به وجود آمدن انسان پدر و مادر ابید ابشند ات انسان را به افاضه ی فاعل که

 ن موجود است.(رزند مهچنافوند، آن این است که پدر و مادر اگر از بني ر  خداوند بعد از مدتی روح انسانی را در انسان بدمد. دلیل
 پیماید، ولی کیلومرتب قبلی را یلومرتکاي مثال وقتی ماشني حرکت می کند ات به جایی برسد، رسیدنش به هر کیلومرتی متوقف بر این است که  

کت لومرت اول. اصال حر ودنش در کیبر ب شني در کیلومرت دوم متوقف ابشدقبلی زمینه را برای کیلومرت بعدی آماده می کند نه اینکه وجود ما
ات نباشد حمال  د است زیرالت مععمتوقف بر این است که جزء قبلی از بني رفته ابشد و جزء دوم موجود شده ابشد. کیلومرت قبلی صرفا 

  است ماشني در کیلومرت دوم قرار بگريد.
  

)علل  وتسمى أیضا: -ة اخلیوالعلل الد )و علت تقسیم می شود به علت داخلیه و علت خارجیه( ة،وتنقسم العلة إىل داخلیة وخارجی
ی ن براپ نگه داشته مآو شیء اب  ن استآ)و علل داخلیه که به انم علل القوام انمیده می شود زیرا علت هایی است که قوام شیء بر  القوام(
ین دو مقّوم معلول )ا لمعلول،لقومتان امل اء داخلی شیء که مهان ماده و صورت می ابشد.()عبارت است از اجز  هي املادة والصورة - شود.(

معلول به آن نیست  د یعنی قوام)اما علل خارجیه که به آن علل الوجود نیز می گوین تسمى أیضا: )علل الوجود(و  -والعلل اخلارجیة  اند(
لفاعل اهي  - ت(لول اسآن احتیاج دارد و این علت خارج از وجود معبلکه وجودش به آن است یعنی برای اینکه موجود شود به 

و غایت  حتیاج دارداه آن ب)و عبارت است از علت فاعلی و علت غایی. فاعل مشخص است که خارج از معلول است و معلول  والغایة،
ورمبا مسي الفاعل:  ود آورد.(ه وجب معلول را هم خارج از معلول است و علت فاعلیت فاعل می ابشد یعنی فاعل ابید غایتی داشته ابشد ات

غایة: )ما ألجله وال آید.( ود می)و گاه به فاعل ما به الوجود نیز می گویند یعنی چیزی که به سبب آن وجود به وج )ما به الوجود(،
 (.)و انم دیگر غایت ما الجله الوجود است یعنی فاعل به خاطر آن وجود را به معلول می دهد الوجود(.

)تقسیم دیگر علت این است که به علت های حقیقیه که معلول واقعا بر آهنا متوقف است که اگر  وتنقسم العلة إىل العلل احلقیقیة واملعدات،
منی  از بني بروند معلول هم از بني می رود و علت های معّدة که معلول واقعا بر آهنا متوقف نیست بنا بر این اگر از بني بروند معلول از بني

)زیرا معدات واقعا علت  فلیست علال حقیقیة، )گنجاندن معدات در علل از ابب جماز می ابشد.( ويف تسمیة املعدات )علال( جتّوز، رود.(
وإمنا هي مقرابت تقرب  نیستند و فقط انم علت بر آهنا هناده شده است. البته هبرت بود عالمه چنني می فرمود: فلیست علال حقیقة هبرت بود(

)اینها صرفا دالل و واسطه است و نزدیک کننده ها می ابشند که ماده را به افاضه و هستی خبشی فاعل نزدیک می  ملادة إىل إفاضة الفاعل،ا
كورود املتحرك يف   کنند. یعنی فاعل برای افاضه احتیاج دارد که معلول در وضعیت خاصی ابشد که این کار را علت معده اجنام می دهد(

فإنه  )مانند وارد شدن شیء متحرک در هر حدی از مسافت که علت معده است برای رسیدن به حد بعدی( ود املسافة،كل حد من حد
)که این ورود در هر حد نزدیک می کند متحرک را به ورود در حد بعدی. در این حال، حد قبلی از بني می  یقربه إىل الورود يف حد یتلوه،

قبلی علت معده است و نه علت واقعی و اال وقتی از بني می رفت معلول هم می ابیست از بني رود و حد بعدی داخل می شود و حد 
فإنه یقرب موضوع احلادث إىل  )مانند گذشت قطعات زمان مانند اینکه ابید بچه نه ماه در شکم مباند( وكانصرام القطعات الزمانیة، برود(

ند ماده را که موضوع شیء حادث است به اینکه فعلیت ايبد. یعنی سابقا این )این گذشت قطعه های زمان نزدیک می ک فعلیة الوجود.
حادث، ابلقوه بود ولی گذشت زمان آن را به فعلیت نزدیک کرده است. مراد از موضوع امر حادث مهان ماده است که سابقا ابلقوه بود و 

ح انسانی بر جنني است که ماده می ابشد. ماده برای اینکه اآلن که حادث بر آن ابر می شود ابلفعل می شود. حادث هم مثال دمیدن رو 
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ی موضوع برای این حادث قرار گريد احتیاج دارد که چهار ماه در رحم مباند که این کار را زمان اجنام می دهد درنتیجه زمان، معّد حمسوب م
افاضه ی فاعل و به حادثی که می خواهد  شود. گذشت زمان هرچند امری است الزم ولی علت نیست و فقط مقرب است و ماده را به

 روی آن ابر شود نزدیک می کند.(
  
  
  
 .64، آیه56واقعه/سوره [1]

 
  

 استاد فیاضیدرس بدایة احلکمة 

 48جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : وجوب وجود معلول هنگام وجود علت اتمه اشموضوع
 : وجوب وجود معلول هنگام وجود علت اتمهفصل سوم

تلفی  از تقسیمات خم دوم، خبشی ر فصلمرحوم عالمه بعد از آنی که علت و معلول را تعریف کرد و وجود علیت در عامل را اثبات کردند و سپس د
ت از معلول اشاره انفکاک عل اله یکه برای علت بود را ذکر کردند. در این فصل به مسأله ی استحاله ی انفکاک معلول از علت اتمه و استح

 می کنند.
م این سأله ی دو د ابشد و مموجو  در این فصل دو مسأله وجود دارد: مسأله ی اول این است که هر وقت علت اتمه موجود است معلول هم ابید

جود ابشد لت ابید مو لکه عباست که هر وقت معلول موجود است ابید علت هم موجود ابشد )در این مسأله دیگر سخن از علت اتمه نیست 
د ابشد علت اتمه موجو  ی علتچه اتمه و انقصه یعنی هر جا معلول هست هم علت اتمه و هم علت انقصه اش ابید موجود ابشد. البته وقت

 د است.(انقصه هم موجو 
 د علت ابشد و معلولد یعنی بشو ود شو : برهان و دلیل آن این است که اگر علت اتمه موجود شود و الزم نباشد که معلول، موجاما مسأله ی اول

 ت است یعنیلمعلول عدم ع علول،نباشد و حال آنکه الزمه اش این است که معلولی حمقق شود بدون اینکه علتش حمقق شده ابشد زیرا عدم م
ن است که عدم معنایش ای د استاگر معلول معدوم است ابن بدان معنا است که عدم املعلول حمقق است و حال آنکه اگر بگوییم علت، موجو 
. یعنی علت نبود ه علتش هستالی کالعلة حمقق نیست. خالصه اینکه عدم املعلول، معلول لعدم العلة ولی در فرض فوق معلول نیست در عني ح

زگشت آن به این ود نباشد ابل موجنشده و حال آنکه معلول معدوم است. بنا بر این اگر قرار ابشد که علت موجود ابشد و معلو  معلول حمقق
 است که معلول ابشد و حال آنکه علتش نباشد.

ن متوقف آلول بر مع ست که: هر جا معلول است علت هم ابید ابشد. این مسأله واضح است چون علت به معنای چیزی ااما مسأله ی دوم
 است و اگر نباشد معلول هم نیست.

ست علت اتمه ابشد عنی حمال اود. یش، علت مسأله ای که در ابتدا گفتیم که حمال است انفکاک علت اتمه از معلول روشن می از این دو مسأله
  و معلولش نباشد

 وشن می شود.مهني طور مسأله ی دوم که می گویند حمال است انفکاک معلول از علت نیز ر 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/047/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/536/64
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معني موجود ابشد.  مهان زمان ید دربعد ایشان نتیجه می گريد که اگر معلول، امری زمانی ابشد و در زمان معینی موجود است، علت آن هم اب
در آن  جود معلولشد زیرا و ابوجود مثال اگر معلول، وجود زید است و زید در قرن اپنزدهم هجرت موجود است علت آن هم ابید در مهان قرن م
ا که االن موجود ر ود معلولی ند وجکزمان متوقف بر علت است و اگر علتش در آن زمان نباشد معنایش این است که علتی که اآلن معدوم افاضه  

بعد  از بني رود و ووجود ابشد بل، مقاست و حال آنکه اگر چیزی خودش وجود ندارد منی تواند وجود خبش ابشد. بنا بر این علت منی تواند از 
 معلولش موجود شود و اي اینکه معلول اآلن موجود شود و علتش بعد موجود شود.

  
 اجب بود وجود معلولدر مورد و  سوم )فصل الفصل الثالث يف وجوب وجود املعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة عند وجود املعلول

 ه انقص( هنگام وجود معلول است.(هنگام وجود علت اتمه است و وجوب وجود علت )چه اتم و چ
ولش هم موجود ارد که معلورت د)اگر علت اتمه موجود است ضر  إذا كانت العلة التامة موجودة، وجب وجود معلوهلا، )اما مسأله ی اولی(

ند معدوم ی توالول مست معا)اگر این وجوب نباشد یعنی می توان گفت که هر چند علت اتمه موجود  وإال جاز عدمه مع وجودها، ابشد(
م علت است حمقق علول از عدودش م)و الزمه ی آن این است که عدم معلول که خ والزمه حتقق عدم املعلول لعدم العلة من دون علة. ابشد.(

  شود و حال آنکه علتش که عدم علت است حمقق نباشد زیرا فرض این است که علت موجود است.(
جب است و ضرورت جود است وال مو )که اگر معلو  وإذا كان املعلول موجودا، وجب وجود علته، ینکه()و اما مسأله ی دوم که عبارت است از ا

وإال جاز عدمها  (ود می ابشدم موجهدارد که علتش چه اتمه و چه انقصه موجود ابشد. البته اگر علت اتمه موجود ابشد یقینا علت انقصه اش 
مة سواء كانت ات -لة قدم أن العقد تو  ب نباشد که علتش هم واجب ابشد یعنی می تواند نباشد()اگر هنگام وجود معلول، واج مع وجود املعلول،

ه اتمه ابشد و چه چتیم که علت )و در فصل گذشته در ابتدای حبث در تقسیم علت به اتمه و انقصه گف ملعلول.ایلزم من عدمها عدم  -أو انقصة 
است که علتش  ت عالمت آنود اسل هم ابید معدوم ابشد. بنا بر این حال که معلول، موجانقصه به گونه ای است که اگر معدوم بود، معلو 

 موجود است.(
ن دو مسأله ای که )از ای هر:ا یظومن هن )سپس عالمه مهان دو مسأله ی فوق را به سبک لف و نشر مشوش دوابره بیان می کند و می فرماید:(

ز فتیم، وجود معلول اله ی دوم گر مسأ)مهان گونه که د املعلول ال ینفك وجوده عن وجود علته، أن در این فصل عنوان کردمي روشن می شود که(
اینکه از مسأله ی  )کما وهلا.ن معلعكما أن العلة التامة ال تنفك  وجود علتش منفک منی شود یعنی هر جا معلول ابشد علتش هم موجود است.(

ودا موج زمانی شد یعنی( علول، امریماگر  )نتیجه اینکه فلو كان املعلول زمانیا علولش منفک شود(اول روشن شد که علت اتمه نیز منی تواند از م
 ذلك الزمان يفودة واجبة موج كانت علته )یعنی در زمان مشخصی موجود بود مانند زیدی که در قرن اپنزدهم موجود است( يف زمان بعینه،

ألن توقف  شد(ید موجود ابني ابحنو وجوب است نه امکان و آن اینکه در مهان زمان مع )علتش هم ابید موجود ابشد و وجودش هم بهبعینه،
ی  ن ابشد و اال معلولر مهان زماید داب)زیرا توقف وجود معلول بر علت در مهان زمان معني است پس علتش هم  وجوده على العلة يف ذلك الزمان،

إفاضتها له يف ذلك و لة لوجوده الع فرتجیح د که در قرن چهاردهم و اي شانزدهم است.(که در قرن اپنزدهم است منی تواند متوقف بر علتی ابش
ت ه معنای اولویت نیسبراد رجحان ملبته )پس اینکه علت، معلول را از حالت استواء بريون آورده و وجود را برای او راجح کرده است )ا الزمان،

قیض ابشد و مانع از ن ست کهاجب نشود موجود منی شود زیرا رجحان اعم از جایی بلکه مراد رجحان به معنای وجوب است زیرا شیء ات وا
ست لول بر علت متوقف امانی که معان ز مهجایی که مانع از نقیض نباشد( و افاضه کردن علت به معلول نیز ابید در مهان زمان ابشد. بنا بر این 

ود ه قبل و چه بعد موجچمان دیگری در ز  )بنا بر این اگر علت موجودة يف زمان آخر ولو كانت العلة علت ابید در مهان زمان ابید موجود ابشد.(
لول م افاضه کردن به معآنکه گفتی حال )و واإلفاضة قائمة بوجودها، )و در زمان وجود معلول معدوم ابشد( معدومة يف زمان وجود املعلول ابشد(

كانت مفیضة  ند(کاند افاضه  رد بتو افاضه کند و اال اگر معدوم ابشد که امکان نداقائم به وجود علت است یعنی علت ابید ابشد ات بتواند 
چیزی نباشد و  تس)زیرا حمال ا هذا حمال. )پس ابید علت افاضه کننده ی معلول ابشد و حال آنکه خودش معدوم است( للمعلول وهي معدومة،

 بتواند وجود چیزی را افاضه کند.(
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  علول هست علتش هم ابید ابشد.: در اینکه هر مبرهانی دیگر
ه ی یزی بود که در فلسفال گفتیم چبه ح این برهان بر اساس اصالة الوجود و بر اساس ایده ی صدر املتاهلني در مورد وجود معلول است. آنچه ات

قتی می گوییم: می آید. و  ته دساسالمی مطرح بوده است ولی این برهان چیز جدیدی است. این دلیل از حتلیل و دقت در خود وجود معلول ب
ب ا برآورده کند. غالر د آن نیاز توان معلول اب علت رابطه دارد و این رابطه چیزی جز این نیست که معلول به علت نیازمند است و علت نیز می
وجود ابشند و حال مستقال ند متوان رابطه های عامَل به گونه ای است که طرفني رابطه وجودشان از یکدگر مستقل است. یعنی طرفني رابطه می
یک  تعبري فنی، انگشرت انگشت. به رت ابآنکه آن رابطه نباشد. بعد رابطه که زائد بر وجودشان است بر آهنا عارض می شود. مانند رابطه ی انگش

برای حتققش  ین عرضت. اده اسامر جوهری قائم به ذات است و هیچ احتیاجی به انگشت ندارد اب این حال عرضی به انم جده بر آن عرض ش
 د.ج دار به آن رابطه احتیاج دارد. بنا بر این اصل وجود انگشرت احتیاج به این ارتباط ندارد ولی عرضش احتیا 

وجود و ارتباط  یگر سخن ازداین  اما رابطه ی معلول و علت چنني نیست. معلول، یعنی چیزی که در اصل هستی به علت احتیاج دارد. بنا بر
 مستقل ابشد که بعد ارتباط و صفتی عرضی به انم نیاز بر او عارض شده ابشد. نیست که وجودی

فه، مقولی ابشد که یست که اضاایی نعلیت در ما حنن فیه از ابب اضافه ی اشراقیه است که طرف اضافه اب خود اضافه حمقق می شود و مانند ج
دک در وجود علت شود که من سته میاب این بیان وجود معلول یک وجود وابدو طرف اضافه در ابتدا موجودند و بعد اضافه امری عارضی ابشد. 

ر فرض این ل ابشد. اگمستق است. چنني وجودی اگر ابشد و علتش نباشد معنایش این است که رابط، ابشد و حال آنکه رابط نباشد بلکه
شان می دهد که اظ معلول نن، حلجودی مستقل بنا بر ایاست که وجود آن رابط است این بدان معنا است که وجودش منفک و وابسته است نه و 

رتبط است م اب چیزی ت و اتوجودش وابسته است و منی تواند مستقل ابشد. چنني وجودی، چیزی است که ارتباط، جزء هستی و ذات آن اس
  موجود است و اال نه و این مهان احتیاج به علت می ابشد.

ر احتیاج د)ماهّیت معلول  لة،ها إىل العوجود حاجة املاهیة املعلولة إىل العلة لیست إال حاجة علول به علت()برهانی دیگر در احتیاج م برهان آخر:
احلاجة  ولیست مي.(ح کردبه علت، در ماهّیت و نسبتش نیست بلکه در اصل وجودش به علت می ابشد. و این حبث را در مبحث جعل مطر 

اشته ابشد و دجود مستقل و ه یک ماهّیت معلوله نیست یعنی این گونه نیست که ماهّیت معلول )این حاجت، خارج از وجود خارجة من وجودها
ن مبعىن أن یكو  - ت دارد.(انگش یک رابطه مانند ارتباطی که بني انگشرت و انگشت است که وجود انگشرت مستقل است و بعد ارتباطی هم اب

ی ارتباط جا به معنار اینددی در کار ابشد و بعد یک حاجتی به علت. حاجت )یعنی این گونه نیست که یک وجو  هناك )وجود( و )حاجة(
 احلاجة فوجودها عني عنی()بلکه این حاجت در ذات وجود ماهّیت معلولیت قرار دارد ی ، بل هي مستقرة يف حد ذات وجودها،- است.(

فهو )وجود رابط(  اقی است.(که اشر این مورد مقولی نیست بل)وجود معلول عني حاجت و ارتباط به علت است از این رو اضافه در  واالرتباط،
لت ی معلول در مقابل عتقاللی براچ اس)و هی ال استقالل له دوهنا، )بنا بر این معلول در نسبتش اب علت، وجودی رابط است( ابلنسبة إىل علته

ا مرتفع می کند. ن احتیاج ر که ای  دارد و علت وجودی است)و علت مقّوم معلول می ابشد یعنی معلول به علت احتیاج  وهي مقومة له، نیست.(
متقوما بعلته  ن یوجد إالحال أوما كان هذا شأنه است احتیاج معلول در اصل هستی اش است و علت نیز مهان هستی را به معلول می دهد.(

آن  ستقل مقّوممجود و ض است و آن )و چیزی که شانش چنني است یعنی رابط است به یک چیز مستقلی و خودش ربط حم معتمدا علیها،
 )بنا بر این د علته،ول جيب وجو ملعلفعند وجود ا است، چنني چیزی حمال است موجود شود مگر اینکه متقوم به علتش ابشد و بر علتش تکیه کند(

ل موجود هرجا معلو  که  ستا)و مطلوب ما نیز مهني  وهو املطلوب. هنگامی که معلول، موجود است واجب است که علتش هم موجود ابشد(
  است، علت هم ابشد موجود ابشد.(
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 49جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : الواحد ال یصدر عنه اال الواحدموضوع
ه عکس هم هستند. ه است کاعددو ق عالمه در ادامه ی حبث علت و معلول به بیان قاعده ی الواحد می پردازد. این قاعده در واقع متشکل از

 ثبات می شوند.ایک برهان  ده اباین قاعده عبارتند از: الواحد ال یصدر عنه اال الواحد و الواحد ال یصدر اال من الواحد. هر دو قاع
تصور   کسی این قاعده را  رکرد که اگ  قل مینقبل از بیان برهان، ابید موضوع و حممول این قاعده را تصور کنیم. آیت هللا جوادی از امام قدس سره 

آن را به  وع و حمموله موضکند، بدون درنگ آن را تصدیق می کند و اگر کسی وجود دارد که دچار شبهه می شود این به سبب آن است ک
 ست.از بدیهیات هنا اآدرستی تصور نکرده است. مسائل فلسفی را ابتدا ابید تصور کرد و اال تصدیق مسائل فلسفی کال اي اکثر 

اتش هیچ اثر وجودی که ذعنی میعبارت است از شیئی که واحد ابشد. مراد واحد عرفی نیست بلکه واحد حقیقی عقلی است  وضوع این قاعدهم
د اب هزاران نوع بُع رفی است کهاحد عاز کثرت ندارد و چیزی که ذاتش هیچ نوع کثرت و تعددی ندارد و جنبه های خمتلف ندارد. این بر خالف و 

 ابل مجع است.و کثرت ق
به وجود منی آید  واحد چیزی ز علتعبارت است از واژه ی )ال یصدر( مراد از صدور، مهان أتثري و علیت و افاضه است. یعنی ا حممول قاعده

جب صدور این دو مو   ک ازیمگر معلول واحد. مراد از واحد، علت فاعلی است نه علت های دیگر )مانند علت مادی و اي غایی که هیچ 
احد که هیچ و لیت فاعلی عاین  علول منی ابشند. فقط علت فاعلی است که چیزی از آن صادر می شود چه اتمه ابشد و چه انقصه.( بنا برم

 جنبه ی کثرت و تعدد در آن نیست، فقط یک معلول را می تواند موجود کند.
 ات اآلن قاعده را تصور کردمي

  
 متوقف بر دو مقدمه است:: تصدیق این قاعده اما تصدیق قاعده ی فوق

یعنی این گونه  عرضی نیست ساخنتم: بني علت و معلول ابید سنخیت ابشد. یعنی این دو ابید اب هم مساخنت داشته ابشد و این مقدمه ی اول
ت آن این است  لات است و عدر ذ نیست که آن دو ذاات اب هم مباین و بی ربط ابشند و ابلعرض اب هم سنخیت پیدا کرده ابشند. این سنخیت

شد الزمه اش ابسنخ خودش  ري ازغکه اگر این سنخیت بني علت و معلول وجود نداشته ابشد یعنی اگر معلول فقط علت خبواهد حتی اگر علتی 
 آب شد. اي مثالاببرودت هم  د علتاین است که هر علتی ابید بتواند علت هر معلولی ابشد و مثال آتش مهان گونه که علت حرارت است بتوان
 تواند علت برای سري خنوردن بايود و مهان گونه که آتش را خاموش می کند، بتواند آن را شعله ور نیز کند و اي اینکه کتک زدن موجب شادی ش

 شدن ابشد.
داشته نخیت ی تواند سشرت من: اگر شیئی واحد است و هیچ جنبه ی خمتلف و کثرت در آن نیست، این شیء فقط اب یک چیز بیمقدمه ی دوم

ال جود داشته ابشد و او م دوگانگی و دو  ابشد زیرا اگر خبواهد اب چیز دومی نیز سنخیت داشته ابشد، مهني دوم بودن مستلزم آن است که بني اول
ه ن ابشد که بآدیگری در  نبه یدو ات منی شدند. علت اب اولی سنخیت ذاتی دارد و اگر خبواهد اب غري آن هم مسانخ ابشد پس ابید یک ج

عنا است که ابء می ماین بدان  دارد سبب آن جنبه بتواند اب دیگری مسانخ ابشد. خالصه اینکه اگر علتی دارمي به انم الف که اب ابء سنخیت
ابید اب جیم نیز  شد پس الفابء می تواند از آن صادر شود. حال اگر جیم هم خبواهد از الف صادر شود و فرض در این است که جیم غري از اب

 ر الف خبواهد هم اباین رو اگ ت. ازنخیت داشته ابشد. سنخیت الف اب جیم منی تواند عني سنخیتش اب ابء ابشد زیرا ابء اب جیم متفاوت اسس
 ابء سنخیت داشته ابشد و هم اب جیم ابید دارای دو جنبه ابشد و این یعنی دیگر واحد نیست )هذا خلف(
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ت صادر می شود ک از آن علمشرت  ارد اگر این معلول های زايد یک جهت مشرتکی دارند که آن جهتاگر علتی معلول های زايدی د بنا بر این
لت، واحد ست که آن عات آن این نشان می دهد که امر واحدی از آن علت صادر شده است. اگر معلول ها جهت مشرتکی ندارند، این عالم

 ر جهتی اب یکی از آن معلول ها سنخیت دارد.حقیقی نیست و در ذات آن جهات کثريه ای وجود دارد و اب ه
اب آن علت  علول واحد،یرا مز که اگر معلول، واحد حقیقی ابشد صادر منی شود مگر از یک علت فاعلی واحد  از این برهان مشخص می شود

تی از یک جنبه ی ه اب هر علد کشواحد سنخیت دارد و اگر خبواهد اب علت دیگری هم سنخیت داشته ابشد ابید در آن دو جنبه وجود داشته اب
 جداگانه سنخیت داشته ابشد که این خلف در واحد بودن معلول است.

سنخیت ندارد  چیز دیگری  هیچاببه مهني دلیل است که در فیلسوف می گوید: از ابری تعالی فقط یک معلول که ابری تعالی سنخیت دارد و 
د یعنی می تواند دارا ابش ه یک معلولکالتی  ام کماالت ابری تعالی را دارا است. البته متام کمامنی تواند صادر شود. این خملوق، چیزی است که مت

اوند، واجب الوجود ن اینکه خدآرد و علم، بی هنایت، قدرت و حیات بی هنایت و متام صفات کمالیه ی بی هنایت را دارد و فقط یک چیز را ندا
هم معلول  وعلول ابشد منی هم بودن و واجب الوجود بودن به اجتماع نقیضني می اجنامد یعاست ولی این واجب الوجود نیست زیرا معلول 

 نباشد.
  
  

تواند یک معلول  احد فقط میو اعلی ف)فصل چهارم در مورد این است که علت  الفصل الرابع قاعدة )الواحد( الواحد ال یصدر عنه إال الواحد.
 فقط علت فاعلی است که چیزی از او صادر می شود.(داشته ابشد. سخن از علت فاعلی است زیرا 

نخیت ذاتی سمعلول آن  وعلت  )علت آن این است که ضروری است که بني وذلك: أن من الواجب أن تكون بني العلة ومعلوهلا سنخیة ذاتیة
ی از علت و خیت بني یکن سنه ای)سنخیتی ک لیست بني الواحد منهما وغري اآلخر، وجود داشته ابشد. این سنخیت ذاتی است و نه عرضی(

از كون كل شئ وإال ج د.(ندار  معلول و غري دیگری وجود ندارد یعنی بني علت و غري معلول و بني معلول و غري علت آن سنخیت خاص وجود
زی یچست هر می ابی باشد،ن)و اال اگر معلول فقط احتیاج به علت داشت حتی اگر هم سنخ خودش  علة لكل شئ وكل شئ معلوال لكل شئ،

ني علت و معلول بی شود پس ادر منعلت برای هر چیزی ابشد و هر معلولی از هر چیزی بتواند صادر شود. از آجنا که هر چیزی از هر چیزی ص
)که آن  دوره عنها،ة لصهي املخصص )پس در علت جهت سنخیتی اب معلولش است( ففي العلة جهة مساخنة ملعلوهلا، سنخیت خاصی است.(

  ، صدور یک معلول معني را از آن علت اجياب می کند.(سنخیت
د  )اگر قرار بو  ةمعالیل كثري  -حدة ست هلا يف ذاهتا إال جهة واوهي اليت لی -فلو صدرت عن العلة الواحدة  )مقدمه ی دوم عبارت است از اینکه(

مبا هي   صادر شود( ه ایريه، معلول های کثري که از علت واحده که عبارت از چیزی که در ذاتش فقط یک جهت وجود دارد نه جهات کث
ن مىل جهة واحدة بوجه ري راجعة إنة غمتبای )معلوالت کثريه ای که جنبه ی وحدت و مشرتکی ندارند بلکه به متام معنا و ذاات کثري اند(كثرية

رر جهات  لزمه تق حدت ندارند(وه اب هم و ز وجایچ وجهی )معلول هایی که اب هم متباین اند )زیرا اگر متباین نبوند دیگر کثري نبودند( و به هالوجوه،
بر این است که  ل آنکه فرضو حا) وهي ذات جهة واحدة، )این صدور الزم دارد که جهات کثريه ای در ذات علت اثبت ابشد( كثرية يف ذاهتا

اشته ابشد هت واحده دجهم  ت که یک چیز)زیرا ابزگشت آن به این اس وهذا حمال. علت واحد حقیقی است و یک جهت واحده بیشرت ندارد(
 و هم جهات کثريه و این اجتماع نقیضني است و حمال(

)که علتی   أن ما یصدر عنه الكثري من حیث هو كثري، فإن يف ذاته جهة كثرة. )از این برهان دو چیز استفاده می شود اول اینکه:( ویتبني بذلك:
اقعا کثري است و جهت مشرتک ندارد، حتما ابید در ذاتش جهت کثرت ابشد که از هر جهتی اب که از آن کثري صادر می شود آن هم کثريی که و 

)دومني نتیجه ای که می گريمي این است که عکس قاعده ی فوق نیز اثبت می شود و آن  ویتبني أیضا: یکی از آن معلول ها سنخیت دارد(
فاعلی کثري وارد منی شوند بر یک معلول واحد. یعنی یک معلول واحد منی تواند چند  )علل أن العلل الكثرية ال تتوارد علی معلول واحد. اینکه(

فاعل مستقل داشته ابشد. مراد از فاعل مستقل این است که هر کدام مستقل ابشند نه مانند یک سنگ بزرگی که ده نفر آن را تکان می دهند 
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ه نفر هر کدام مستقل مهان حرکت را اجياد کنند که حمال است. به هر حال بلکه مانند سنگی که یک نفر می تواند آن را حرکت دهد ولی د
معلول واحد یعنی چیزی که ذاتش فقط یک جهت دارد از این رو فقط اب یک علت می تواند سنخیت داشته ابشد. حال اگر خبواهد اب علت 

 ی از یک جهت سنخیت داشته ابشد که این خلف است.(دیگری نیز سنخیت داشته ابشد ابید ذاتش دارای جهات متعدد ابشد که اب هر علت
  

 : دور و تسلسل در علت ها حمال استفصل پنجم
ابء علت  وابء ابشد  برای اینکه یک چیز علت برای چیزی ابشد که خود آن چیز علت برای این است. یعنی الف علت دور عبارت است از

 برای الف.
ست که ابء آن را اوقف بر آن ود متشلف بر ابء و توقف ابء بر الف یعنی اگر الف خبواهد موجود این توقف گاه بال واسطه است مانند توقف ا

 اجياد کند و حال آنکه اجياد ابء متوقف است بر آنکه الف آن را اجياد کند.
ور شد. به این دور، دبر الف اب فمتوق و گاه این توقف اب واسطه است مانند اینکه الف متوقف بر ابء ابشد و ابء بر جیم و جیم بر دال و دال

 مضمر می گویند.
آن  ء و ابء بر الف بهابو جیم بر  ابشد اما اگر به گونه ای ابشد که الف بر ابء متوقف ابشد و ابء بر جیم و جیم بر دال و دال متوقف بر جیم

هکذا ابء بر جیم  توقف است ومر الف بنیز در برگشت دور مضمر منی گویند زیرا این در واقع سه دور است. زیرا الف بر ابء متوقف است و ابء 
ز یک طرف ادور مضمر  ین درمتوقف است و جیم در برگشت به مست الف بر ابء متوقف است و هکذا در مورد توقف جیم بر دال. بنا بر ا

 ست.لی متوقف ار او بسطه واسطه می خورد ولی از طرف دیگر آخری بدون واسطه بر اولی متوقف است ولی در این مثال آخری اب وا
ء ابید موجود ابین است که یش ااست معنا  زیرا الزمه ی آن این است که شیء بر خودش متوقف ابشد. اگر الف بر ابء متوقف دور حمال است

شود بنا بر این ف ف نیز متوقکه المتوقف است بر این  شود ات الف موجود شود. این در حالی است که ابء بر الف متوقف است یعنی وجود ابء
ید وجود وجود شود ابمینکه االف بر خودش متوقف است زیرا الف بر چیزی متوقف است که وجودش بر خودش متوقف است. یعنی الف قبل از 

معلول  ابید است که الف هم آن به این زگشتداشته ابشد زیرا ابید علت خودش را که ابء است اجياد کرده ابشد ات ابء بتواند الف را اجياد کند. اب
 .(ء الف را اجياد کندرار است ابیرا قز ابشد و هم نباشد و اي هم موجود ابشد و هم نباشد. )موجود ابشد ات ابء را اجياد کند و موجود نباشد 

  
  

 ت.(ال اس)فصل پنجم در این است که دور و تسلسل در علل حم الفصل اخلامس يف استحالة الدور والتسلسل يف العلل
 جود شیء مانند وجودو   ز اینکهارت است )دور عبا وهو توقف وجود الشئ على ما یتوقف علیه وجوده، - )اما حمال بودن دور( الة الدورأما استح

 واسط است وقف گاه بالین ت)ا إما بال واسطة، الف، متوقف ابشد بر چیزی مانند ابء که وجودش متوقف است بر شیء اول که الف است.(
گری کامال آشکار ر یک بر دیوقف هت)که به آن دور مصرح می گویند زیرا  وهو )الدور املصرح( ر ابء و توقف ابء بر الف(مانند توقف الف ب

فی مر می گویند زیرا خمآن دور مض ه به)ک وهو )الدور املضمر(، )اي اینکه این توقف اب یک واسطه اب بیشرت ابشد( وإما بواسطة أو أكثر،است.(
ور سخت تر کشف د  چیزی متوقف که آن چیز بر الف متوقف نیست بلکه چند واسطه می خورد که موجب می شوداست. زیرا الف بر 

ر خودش بوجود شیء  ست که)استحاله ی دور به سبب این است که دور، مستلزم آن ا فألنه یستلزم توقف وجود الشئ على نفسه، شود.(
د ات بعد علتش ا اجياد کنر علتش  بر الف معنایش است است که الف ابید اول ابشد اتمتوقف ابشد. یعنی اگر الف بر ابء متوقف است و ابء 

شته ابشد موجود که وجود داز اینا)الزمه ی آن این است که شیء قبل  والزمه تقدم الشئ على نفسه ابلوجود، بتواند خودش را اجياد کند.(
ه بیزی است که از علت چیرا معلول ز است  وجود علت ابلبداهة بر وجود معلول مقدم )زیرا لتقدم وجود العلة على وجود املعلول ابلضرورة. ابشد.(

رت یکی است و حال ست اب انگشرکت دوجود می آید و در نتیجه ابید اول علت ابشد و بعد معلول. البته این تقدم رتبی است نه زمانی زیرا ح
 آنکه حرکت دست علت برای حرکت انگشرت است.(
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شد یعنی علت و ند زجنري ابی مانلسل از سلسله گرفته شده است که به معنای زجنري است و تسلسل به معنای این است که چیز : تساما تسلسل

 شود.نمعلول مانند زجنري ادامه ايبد. یعنی یک معلول دو، دو معلول سه و هکذا ات بی هنایت و به جایی ختم 
 :اما بطالن تسلسل

گر سه علت و معلول گوید که ا   مه میبرهانی است که ابن سینا در شفاء اقامه کرده است. او به عنوان مقد برهان اول: این برهان وسط و طرف
رد هنا خاصیت واقعی داآر کدام از که ه  را حلاظ کنیم یعنی سلسله ی ما ات سه ات ادامه ايبد یعنی الف علت ابء و ابء علت جیم ابشد می بینیم

ست و علت قط معلول اهم ف  نه در آهنا هست و آن اینکه اولی فقط علت است و معلول نیست. آخرییعنی خاصیتی که چه ما خبواهیم اي
ولی ایرا معلول ز علول نیست زیرا فرض این است که جیم، حلقه ی آخری است و بعدش دیگر چیز نیست ولی وسطی هم علت است و هم م

ک چیزی قبلش یزی ابید ینني چد تشخیص داد که هم علت است و هم معلول چاست و علت سومی. بنا بر این وسط بودن را از اینجا می توان
ود، وسط متشکل ر ات فرض ش چهاداشته ابشد که علتش ابشد و یک چیزی بعدش که معلول آن ابشد. بنا بر این اگر این سلسله به جای سه ات

 ف آخر فقط معلول.از چیزهایی است که هم علت اند و هم معلول و طرف اول آن فقط علت است و طر 
ول و به جایی ت و هم معللت اسعحال اگر در موردی یک سلسله ی بی هنایت وجود داشته ابشد و آخر نداشته ابشد یعنی هر یک از آهنا هم 
با سر آن ت. )که غالص نیسختم نشود. این گاه به گونه ای است که نه سر دارد و نه ته ولی گاه شروع آن مشخص است ولی ته آن مشخ
است و غري آن  فقط معلول ن زیدمشخص نیست مثال زید معلول آخری است که علتی دارد و علت آن هم علتی و هکذا ات بی هنایت. بنا بر ای
سط معنایش و حال آنکه  شد وهر چه که ابشد مهه هم علت است و هم معلول. الزمه اش این است که غري از زید مهه ی این سلسله وسط اب

هم ابید وسط  ندارد. پس گر رادو طرف داشته ابشد و اال وسط خنواهد بود این در حالی است که وسط در تسلسل طرف دی این است که ابید
طرف را نداشته  هیچ از دو شد کهابشد هم نباشد. از این رو چاره ای نیست مگر اینکه در طرف دیگر آن نیز چیز ابشد.( اما اگر وسطی اب

 ست.ابشد استحاله ی آن شفاف تر ا
  

)که به معنای این است که علت و معلول ها ات بی هنایت ادامه ايبند  ،-وهو ترتب العلل ال إىل هنایة  )اما استحالة( -وأما استحالة التسلسل 
آن چیزی است که )از هبرتین برهان ها بر استحاله ی  فمن أسد الرباهني علیها ما أقامه الشیخ يف إهلیات الشفاء، بدون اینکه به جایی ختم شوند.(

)که اگر ما  أان إذا فرضنا معلوال وعلته وعلة علته )و خالصه ی آن این است که( وحمصله: شیخ الرئیس ابن سینا در اهلیات شفاء ارائه کرده است(
جمموعه ی سه  )و این وأخذان هذه اجلملة، معلولی را اب علتش و علت علتش فرض کردمي یعنی چیزی که متشکل یک سلسله ی سه اتیی ابشد(

)می بینیم که هر یک از این سه ات دارای حکمی است که  وجدان كال من الثالثة ذا حكم ضروري خيتص به، اتیی را به چشم دقت نگریستیم(
ی سوم( )معلولی را که فرض کرده امي )حلقه  فاملعلول املفروض معلول فقط، ضروری است و ما چه خبواهیم اي نه آهنا آن حکم را دارا هستند.(

)و علت آن هم علت است و معلول یعنی علت برای ما بعدش است و معلول برای ما  وعلته علة ملا بعدها معلولة ملا قبلها، فقط معلول است(
)و علت آن علت )یعنی حلقه ی اولی( فقط علت است و دیگر معلول  وعلة العلة علة فقط غري معلولة، قبلش و این مهان وسط است.(

)پس آنی که فقط معلول است و آنی که فقط علت است دو طرف این سلسله  ما هو معلول فقط طرفا وما هو علة فقط طرفا آخر، فكان نیست(
مث إذا فرضنا اجلملة أربعة  )و آنی که هم علت است و هم معلول، در وسط قرار دارد.( وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بني طرفني، اند.(

كان للطرفني ما تقدم من  این جمموعه را چهار ات فرض کنیم که مرتتب بر هم ابشند یعنی هر حلقه علت برای بعدی ابشد.()حال اگر ما  مرتتبة،
وكان  )برای طرفني مهان چیزی را که گفتیم در اینجا تکرار می شود که در یک طرف علت و در طرف دیگر معلول قرار دارد.( حكم الطرفني،

)و آن دو که در وسط هستند حکمشان حکم وسط است. بنا بر این هرچند حلقه ها  -رفني مشرتكني يف حكم الوسط االثنان الواقعان بني الط
)و آن اینکه برای آن دو ات که در  وهو أن هلما العلیة واملعلولیة معا ابلتوسط بني طرفني چهار ات شده است ولی ابز دو طرف دارمي و یک وسط(

مث كلما زدان يف عدد اجلملة إىل  - ط هستند هم حکم علیت وجود دارد )برای بعد( و هم معلولیت )برای قبل((وسط است به خاطر اینکه در وس
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)بعد هر قدر که بر این وسط اضافه کنیم هر قدر هم ابشد فرقی ندارد مهه در حکم یک چیز اند   ما ال هنایة له كان األمر جاراي على جمرى واحد،
ته مراد عالمه از )ما ال هنایة له( عدم هنایت عرفی است یعنی هر قدر که اضافه کنید فرقی ندارد. ابز داستان مهني که مهان وسط انم دارد. )الب

وهي العدة اليت كل واحد من  - )جمموع ما بني دو طرف( وكان جمموع ما بني الطرفني است که مهه را وسط می انمیم که ابید دو طرف داشته اشد(
)مهه وسط اند و در حکم وسط می ابشند یعنی  وسطا له حكمه. - )یعنی متام چیزهایی که هم علت است و هم معلول( اآحادها علة ومعلول مع

)حال اگر سلسله ای از علت را تصور کنیم که هر یک بر  فلو فرضنا سلسلة من العلل مرتتبة إىل غري النهایة،مهه، هم علت اند و هم معلول(
)خواهد بود آنچه  كان ما وراء املعلول األخري من اجلملة غري املتناهیة وسطا ال طرف له، عقال به جایی ختم نشود(دیگری مرتتب ابشد و این کار 

)حمال است که یک شیء وسط ابشد ولی طرف نداشته ابشد  وهو حمال. غري از معلول اخري است )حلقه ی سوم( وسطی که دیگر طرف ندارد.(
)و این برهان جاری  وهذا الربهان جيري يف كل سلسلة مرتتبة من العلل اليت ال تفارق وجودها وجود املعلول،(یعنی وسط نباشد و این تناقض است.

می شود در هر زجنريه ی مرتتبه ای از عللی که وجود آهنا از وجود معلول جدا منی شود یعنی علت هایی که اب معلول اند. )یعنی علت های 
)چه این علت ها اتمه ابشد اي نه مهه دارای این برهان اند به هر حال علت چه  سواء كانت اتمة أو انقصة، (حقیقی و فاعلی نه مانند علل معده(

اتمه ابشد چه انقصه فرقی ندارد اما فرض در علت اتمه واضح است ولی در علت انقصه به این گونه است که هر یک از علت ها ابالخره در 
معلول ما قبل است ولی معلول آن و چیز دیگر است. مثال زید معلول عمرو است و فردی دیگر و  بعدی اثر گذار ابشد و معلول هم هرچند

عمرو معلول خالد است و فردی دیگر. به هر حال فردی دیگر در این سلسله وجود ندارد و آنی که وجود دارد علت انقصه است. برهان فوق در 
 سلسل در علل معده اب برهان فوق ابطل منی شود.()اما ت دون العلل املعدة. این مورد هم جاری است.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 50جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : بطالن تسلسل و اقسام علل فاعلیهموضوع
ن  قبل اولني برها ه یند. در جلسیدا کعالمه فرمودند که تسلسل در علل حمال است یعنی سلسله ی علت و معلول منی تواند ات بی هنایت ادامه پ

رف علت ادامه ايبد طسلی که از ه تسلچکه برهان )وسط و طرف( ابو علی سینا بود را بیان کردمي. این دلیل سه گونه تسلسل را ابطال می کند. 
 اي معلول اي از هر دو جانب.

ی کند و آن مرا ابطال  سلسلط یک نوع تدلیل دیگری که اقامه شده است دلیلی است که از راه وجود رابط اقامه شده است. این دلیل فق
ال می کند یعنی عدی را ابطل تصاتسلسلی است که بني قائل به وجود خداوند متعال و غري آن حمل نزاع و اختالف است. این دلیل فقط تسلس

 د.ا ابطال کنر  علولاین سلسله از طرف علت منی تواند به واجب الوجود ختم نشود. این دلیل منی تواند تسلسل از انحیه ی م
صفی به انم و شد و بعد اباشته حاصل این دلیل این است که معلول، وجودی مستقل ندارد و وجودش رابط است و این گونه نیست که وجودی د
ه س می توان مهپالتر ابشد ول ابنیاز به او عارض شده ابشد بلکه وجودش عني وابستگی به علت است. حال اگر در سلسله ی ما هر کدام معل

نا رابط منی تواند مع باشد، وجودقلی نرا یکپارچه کرد و گفت که مهه معلول اند و به علتی که دیگر معلول نباشد ختم منی شوند. ات وجود مست
ین است که یک ازمه ی آن الست و داشته ابشد یعنی وجود رابطه هست ولی چیزی که آن به آن مرتبط ابشد نباشد و این خلف در رابط بودن ا

 یز هم رابط ابشد و چون به چیز مستقلی ارتباط ندارد رابط نباشد و این تناقض است.چ
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 که این دلیل فقط درافا بر اینو مض )و داللت بر لزوم تناهی علل اتمه فقط )نه تناهی علل انقصه ویدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة
  است که قبال گفتیم مهان چیزی ن آن)دلیل بر بطال ول وجود رابط ابلنسبة إىل علته،ما تقدم أن وجود املعل طرف علت است نه در طرف معلول(

عد نیاز هم بته ابشد و ی داشکه وجود معلول نسبت به وجود علت، وجود رابط است یعنی اصل هستی وجود معلول نیاز است نه اینکه وجود
)زیرا اگر  علولة،نتهي إىل علة غري من غري أن تهیة ملعلیة واملعلولیة يف سلسلة غري متنافإنه لو ترتبت ا داشته ابشد ات نیاز وصفی زائد برای آن ابشد.(

كانت  تم نشوند(خعلول نیست یگر مبه فرض حمال، علیت و معلولیت در یک زجنريه ای غري متناهی بر هم ترّتب داشته ابشند و به علتی که د
علول بودن آن  ه جنبه ی مبی ما شند. بله هر معلولی خودش علت برای دیگری است ول)مهه وجودات رابطی حمقق می اب وجودات رابطة متحققة

من غري وجود  ست ابشد.(ی وابکار دارمي بعنی هرچند علت است ولی ابالخره معلول هم هست و از این جهت رابط می ابشد و ابید به علت
ین حمال است زیرا ا و) وهو حمال. (وجودات رابط به آن متقوم ابشند. )بدون اینکه وجود نفسی و مستقلی ابشد که این نفسي مستقل تقوم به،

 اده است چون به تريک تري ایستیت که ابزگشت آن به تناقض است زیرا وجودات رابط هم ابید رابط ابشند و هم مستقل ابشند. این مانند این اس
ند و ایستاده ابید بیفت ست مههنشود که خودش مستقال ایستاده ادیگری تکیه کرده است و آن تري هم به تري دیگر و اگر به دیواری ختم 

 اقامه کرده کند که دیگری نیز دله ی)و فالسفه بر استحاله ی تسلسل ا وهلم على استحالة التسلسل حجج أخرى مذكورة يف املطوالت. نباشند.(
 سل اقامه شده است.(در کتاب مفصل ذکر شده است مثال در اسفار قریب به ايزده برهان بر بطالن تسل

  
 : اقسام علت فاعلیفصل ششم

لت عدی است که لت ماعلت فاعلی چیزی است که وجود معلول از آن است و آن هستی خبش و سازنده ی معلول است. این در مقابل ع
هشت  لت فاعلی برعست. اقابلی است و در مقابل علت صوری که فعلیت معلول به آن است و در مقابل علت غایی که حمرک علت فاعلی 

 قسم است زیرا:
کند   م دوم( گاه کاری میی کند )قسمنکار   اي علت، علم به کارش دارد اي ندارد )یعنی علتی است که عاملانه کار می کند اي نه( علتی که عاملانه

ی گویند که ل ابلطبع ما فاعر مطابق اب سرشت و طبیعتش است یعنی کاری می کند که برای آن ساخته شده است و اي چنني نیست. قسم اول 
د. )البته دقیق تر هضم می کن ذا رافاعلی است که علم به کارش ندارد وکاری که اجنام می دهد مطابق سرشتش است. مانند دستگاه هاضمه که غ

نتیجه مری و روده  و در دارد حضور این است که بگوییم نفس در مرتبه ی دستگاه هاضمه این کار را اجنام می دهد زیرا نفس است که در آجنا
دستگاه های بدن   ی شود دیگرمجدا  ها و سایر اجزاء دستگاه هاضمه آن کارها را اجنام می دهند. به مهني دلیل است که وقتی روح از انسان

م در مرتبه ی هور دارد و مه حضکار خود را اجنام منی دهند. به هر حال نفس، مراتب خمتلفی دارد و عني اینکه یک وجود است هم در هاض
م کارهای غري احساس و ه و هم تعقل نفس یک وجود است که مهه ی این کماالت را در عني اینکه وحدت دارد اجنام می دهد. هم تعقل دارد

ی دهم هایی اجنام می ابشم کار منفس  ارادی مانند هضم را اجنام می دهد. نفس که مهان من بودن است یعنی من که می گومي هستم در واقع مهان
  مانند هاضمه که به آن جاهلم و آن کار را عاملانه اجنام منی دهم.(

ر مرتبه ی ینکه نفس دند امی ابشد مان  فاعلی است که عامل به کارش نیست و کاری که اجنام می دهد بر خالف فطرت و طبعش قسم دوم
ا حتت فشار شند نفس ر می اب عواملی که موجب مرض  ها و هاضمه، اگر بدن مریض ابشد غذا را به جای جذب کردن بر می گرداند. میکروب

ست که سنگ را که اگر آن این ال دیقرار می دهند و جمبورش می کنند کار خالف طبعش را اجنام دهد. این قسم را فاعل ابلقسر می گویند. مث
 ی را از طریق فالخند. اگر سنگندار  این حرکت خرب رها می کنیم طبعش این است که اپئني بیاید که به آن فاعل ابلطبع می گویند که خودش از

الف طبع و به د ولی بر خی ابشبه ابال پرت کنیم آن را فاعل ابلقسر می گویند زیرا سنگ، خودش در حال حرکت است و فاعل حرکت خودش م
 ابال حرکت می کند.

 به کارش عامل هست که بر پنج قسم تقسیم می شود زیرا: گاه فاعل،
 ه اجنام می دهد اب اراده است و گاه بی اراده.گاه کاری ک
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ند م آن جمبور است مانلی در اجناارد و داگر کسی بی اراده کار کنند مانند این است که کسی را جمبور به اجنام کاری می کند. او به کارش علم 
 اده ی شخصی. به ایناز روی ار  لی نهو عاملانه است اینکه کسی را جمبور می کنند که کسی را بکشد. اگر او آن فعل را اجنام دهد کاری است که 

 قسم، فاعل ابجلرب می گویند.
یجه قبل از کار به  ست و در نتاکار   بعد اگر علم دارد و اراده دارد اي علم او عني کار اوست و علمش قبل از کار او نیست )زیرا علمش عني

را در ذهنش  جیب و غریبوجود عابلرضا می گویند. مانند اینکه فردی یک مکارش علم ندارد و علمش اب فعلش حمقق می شود.( به آن فاعل 
ن علم نداشت و قبلش به آ ازد وتصور می کند. نفس که این موجود را می سازد، به آن علم دارد ولی علمش مهان چیزی است که آن را می س

 علم اب خلق آن صورت یکی است.
د هم ر آن انگیزه ای زائید در کنالکه اباست که علم، برای حتقق فعل کافی است و گاه کافی نیست ب اما اگر علم قبل از فعل است اي به گونه ای

لی ش را تصور می کنم و ه حمل آموز مدن بابشد. این قسم اخري را فاعل ابلقصد می انمند مانند انسان برای کارهای معمولی زندگی اش. مثال من آ
انند م)انگیزه ی شیطانی  اي غري آن هلی( وسر بزند بلکه ابید انگیزه ای مانند تقرب به خدا )انگیزه ی ااین تصور کافی نیست که این عمل از من 

 راي( ابید ابشد ات موجب حرکت شود.
و گاه خود علم برای حتقق معلوم کافی است و به انگیزه ی اضافی احتیاج ندارد. این خود بر دو قسم است اي علم زائد بر ذات است مانند 

سانی که چشم او را می بندند و ابالی یک تريکی که بیست مرت از زمني فاصله دارد قرار می دهند و جای او به قدری ضیق است که فقط به ان
ر اندازه ی کف اپهاش جا برای ایستادن دارد. چنني انسانی اگر چشمش را ابز کنند سریع تعادل خود را از دست داده و به زمني می افتد. تصو 

عني ذات او نیست. اصال متامی علوم انسان زائد بر ذاتش است زیرا انسان وقتی دنیا می آید هیچ علمی ندارد کما اینکه خداوند می  افتادن
ُ َأْخَرَجُكْم مِّْن بُُطونِّ أُمَّهاتُِّكْم ال تـَْعَلُموَن َشْیئا فرماید:  این قسم را فاعل ابلعنایة می گویند یعنی اب صرف توجه می افتد.[1] َو اَّللَّ

علمی که دارد،  خاطر مهان و به و گاه علم، هم علت فعل است و هم عني ذات می ابشد مانند خداوند در خلق اشیاء که علم به اشیاء دارد
 ی گویند.ابلتجلی م فاعل ی توان گفت که علم علت برای پیدایش معلول است که به آنخلق می کند. در اینجا علم که عني ذات است م

علشان ابلواسطه د و قهرا فه ابشقسم دیگر آن است که هر یک از هفت قسم فوق اگر فاعلی ابالی سر خود داشته ابشد که اینها را خلق کرد
ابالتر از خود می  شته ی فاعله گمانی کار اجنام می دهند ولی به سبب اینکخملوق آن ابشد، آن فاعل ها فاعل ابلتسخري انمیده می شوند یع

ر خداوند است  ري منحصر دلتسخابشند. فاعل ابلتسخري در عرض تقسیم های فوق نیست بلکه یک تقسیم مستقل است. بنا بر این فاعلی ال اب
 که کسی ابالتر از او نیست.

 ارد.قسیم که هفت قسم دارد و تقسیم دیگری که دو قسم بیشرت ندبنا بر این علت فاعلی دو تقسیم دارد، یک ت
  

 )فصل ششم در علت فاعلیه است و اقسام آن است.( الفصل السادس العلة الفاعلیة و اقسامها
ی کند و معلول را )علت فاعلی که علتی است که وجود را به معلول افاضه م على أقسام. -وهي اليت تفیض وجود املعلول وتفعله  -العلة الفاعلیة 

)در بیان اینکه این تقسیمات چگونه به وجود آمده  وقد ذكروا يف وجه ضبطها: اجنام می دهد یعنی معلول، فعل اوست، بر چند قسم است.(
إما أن یالئم فعله  د()که علم به کارش ندار  والثاين )فاعل اي علم به کارش دارد اي نه( أن الفاعل إما أن یكون له علم بفعله أو ال، است گفته اند(

)اي   أو ال یالئم وهو )الفاعل ابلقسر(، )اي کارش مالئم اب طبع و سرشتش است که به آن فاعل ابلطبع می گویند( طبعه، وهو )الفاعل ابلطبع(
فاعلی که به  )و قسم اول یعنی -وهو الذي له علم بفعله  -واألول  کارش مطابق سرشت و طبعش نیست که به آن فاعل ابلقسر می گویند(

)اگر کارش را عاملانه اجنام می دهد ولی اب اراده ی خودش این کار را منی کند اب آن  إن مل یكن فعله إبرادته، فهو )الفاعل ابجلرب(، فعلش علم دارد(
فإما أن یكون علمه  ه است()اگر کارش از روی اراد وإن كان هبا، فاعل ابجلرب می گویند مانند اینکه کسی را جمبور می کنند که کسی را بکشد(

بل عني  )اگر علمش به فعل در مرتبه ی خود فعل است یعنی علم بر فعل تقدم رتبی ندارد و هر دو اب هم اجياد می شود( بفعله يف مرتبة فعله،
ابلرضا می گویند مانند تصور )به آن فاعل  وهو )الفاعل ابلرضا(، )بلکه حتی نه تنها در یک مرتبه است بلکه حتی هر دو یکی بیشرت نیست( فعله
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وحینئذ إما أن یكون علمه مقروان  )و اي اینکه علمش به فعل، قبل از فعلش می ابشد.( وإما أن یكون علمه بفعله قبل فعله، یک موجود عجیب(
)که به آن  )الفاعل ابلقصد( وهو )اي علمش اب یک انگیزه ی اضافه ای مهراه است یعنی علم به تنهایی برای حتقق معلول کافی نیست( بداع زائد

می  فاعل ابلقصد می گویند. مانند انسان در نوع کارهای روزمره که چیزی را تصور می کند و فایده اش را در نظر می گريد و آن فایده حمرک آن
فعل کافی است و به انگیزه ی زائدی )و اي اینکه علم تنها به تنهایی برای  وإما أن ال یكون علمه مقروان بداع زائد، شود ات کار را اجنام دهد(

)بلکه خود علم فعلی می ابشد. علم به اقسام خمتلفی تقسیم می شود که یکی از  بل یكون نفس العلم فعلیا منشأ لصدور املعلول، احتیاج ندارد(
یزی است که حتقق معلوم موجب آهنا تقسیم به فعلی و انفعالی است. علم فعلی آنی است که موجب حتقق معلول می شود ولی علم انفعالی چ

پیداش آن می شود مانند علم من به درخت که چون درخت است من به آن علم دارم ولی علم فعلی مانند علم خداوند به شجر که چون از قبل 
اد معلول می می دانست آن را خلق کرد. بنا بر این در این قسم سخن در علمی است که فعلی می ابشد و مهان علم فعلی منشأ برای اجي

أو غري زائد  )اي علم، زائد بر ذاتش است که به آن فاعل ابلعنایة می گویند( وحینئذ فإما أن یكون علمه زائدا على ذاته وهو )الفاعل ابلعنایة( شود.(
  )و اي زائد بر ذاتش نیست که به آن فاعل ابلتجلی می گویند.( على ذاته وهو )الفاعل ابلتجلي(،

)اگر اب فعلش سنجیده شود به گونه ای که بگویند، او فاعل این فعل  إذا نسب إىل فعله )و فاعل در مجیع اقسام سابق( دموالفاعل يف ما تق
)به آن  كان )فاعال ابلتسخري(. )اب این حلاظ که خودش و فعلش فعلی برای فاعل دیگر می ابشد( من جهة أنه وفعله فعل لفاعل آخر،است.(

ُ  مانند حلاظ من که فاعل در آمدن به این مکان هستم که هم من و هم آمدن من معلول فعل خداوند می ابشیم. فاعل ابلتسخري می گویند. َو اَّللَّ
ده در من ندارد. این تقسیم در عرض تقسیمات فوق نیست و تقسیم مستقلی است زیرا که البته این تصور منافاتی اب ارا [2]َخَلَقُكْم َو ما تـَْعَمُلونَ 

)سپس عالمه هشت قسم سابق را توضیح داده می  فللفاعل أقسام مثانیة: یک از هفت قسم فوق اي فاعل ابلتسخري است اي ال ابلتسخري (  هر
  فرماید: پس هشت قسم فاعل دارمي(

ل مع كون الفع ندارد( ل خودش علمبه فع )که فاعلی است که وهو الذي ال علم له بفعله، از آهنا فاعل ابطبع است()یکی  أحدها: الفاعل ابلطبع،
ند وای بدنی طبیعی مانمرحله ی ق س در)مانند نف كالنفس يف مرتبة القوى البدنیة الطبیعیة، )و فعل او اب سرشتش سازگار است( مالئما لطبعه،

شده است که این   را نفس خلقست زی)این کارهای مطابق طبع آن ا تفعل أفعاهلا ابلطبع. و گردش خون مانند آن( قوای هاضمه، ماسکه، جاذبه
فس گرفته می شود. نورد که از می آ کارها را اجنام دهد. البته مراد خود نفس است نه هاضمه هضم کردن نريویی است که معده را به حرکت در

  د.(لی منی بینو هست  ت چشم منی بیند بلکه قوه ی ابصره می بیند و اال چشم بعد از مرگ هممثال قوه ی ابصره غري از چشم اس
وال فعله مالئم  د(فعلش ندار  لم به)که فاعلی است که ع وهو الذي ال علم له بفعله، )قسم دوم فاعل ابلقسر است( الثاين: الفاعل ابلقسر،

ا ر اضمه که کار دیگری وا مانند هان ق)مانند نفس در مرتبه ی مه مرتبة القوى عند املرض، كالنفس يف )ولی فعلش مالئم اب طبعش نیست.(لطبعه،
نحرف فیه عن ت فإن األفعال (کند.  اجنام می دهد مانند نفس که هنگام بیماری بدن کار دیگری را اجنام می دهد و مثال به جای جذب دفع می

انند آن هستند که ممیکروب و   انندز جمرای صحیح منحرف می شود زیرا عواملی دیگری م)افعال نفس در این حال ا جمرى الصحة لعوامل قاسرة.
 قاسره و جمبور کننده اند و نفس را به کاری خالف طبعش وادار می کنند.(

  
  
  
  
 .78، آیه16حنل/سوره [1]
 .96، آیه37صافات/سوره [2]
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 51لسه ج

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقسام علت فاعلیموضوع
مه ابتدا ی شود. عالمقسیم حبث در این است که فاعل که یکی از اقسام علت است و چیزی است که به معلول هستی می دهد بر اقسامی ت

 تقسیمی امجالی از آن ارائه کرد و بعد تفصیال وارد هر قسم شده است.
نکه کسی را می گویند مانند ای اعل ابجلربفه آن ب، یعنی به فعلش علم دارد، گاه اراده ندارد و فقط علم دارد انه اجنام می دهدفاعلی که کارش را عامل

 ا اجنام می دهد.ت آن کار ر ده اسشهتدید به اجنام دادن کاری می کنند. او خودش اراده ی اجنام آن کار را نداشت ولی به سبب هتدیدی که 
فاعل  چنني فاعلی، ار امجالی.ی بسی، گاه علمش در مرتبه ی فعلش است یعنی قبل از فعل، علمی ندارد مگر علمنیزداشته ابشد اما اگر اراده

ن آیر، علم تفصیلی به لق این تصو از خ ابلرضا انم دارد مانند اینکه انسان صورتی خیالی که در خارج نیست را در ذهن خود ترسیم کند. او قبل
ارد که می تواند ینکه علم دآن ا وتفصیلی به آن مهان صورتی است که در ذهن جمسم می شود بله در سابق علم امجالی دارد  نداشت زیرا علم

ال در خود به حنو امج ول راخالق یک سری صور انشناخته ابشد و بعدا خواهیم گفت که نفس هرگز از خودش غافل نیست و علت، کمال معل
به  وجودات، علم تفصیلیل از خلق مند قبی تعالی و علمش به موجودات مهني نظر را قائل می ابشند و می گویند خداو دارد. اشراقیني در مورد ابر 

م علم خداوند. هستند و ه داوندآهنا ندارد. علم تفصیلی خداوند به موجودات عني وجود موجودات است. بنا بر این خملوق ها هم خملوق خ
 لم از آن ابالتر راعمي ولی یک ول دار علم حضوری می دانند. البته ما نیز علم حضوری را در مورد خداوند قبمشائني علم خداوند را به اشیاء 

  قائلیم.
 زه و حمرک دیگری همابید انگی ر علمبعامل، فاعلی است که قبل از فعل به آن علم دارد ولی برای پیدایش فعل )معلول( عالوه  قسم دیگر فاعل

جنام ا و عاملانه آن را تصور کردمي ار راککافی نیست. مانند انسان در افعال اختیاری. وقتی ما به مکانی می رومي هم آن    ابشد و علم به تنهایی
ت که تصورش قبل از فع چیزی اسست. ندادمي و هم نفع آن را در نظر گرفتم، در نظر گرفنت نفع حمرکی است که من را به آن مکان حرکت داده ا

 بعد از عمل می ابشد. این قسم را فاعل ابلقصد می انمند. عمل است ولی حتققش
ذات است که به  م، زائد براه علگخود بر دو قسم است:    که قبل از معلول است به تنهایی برای پیداش معلول کافی است. این گاه خود علم

ین اندارد مثال   دیگری و انگیزه یتد. اور افتادن می افآن فاعل ابلعنایة می گویند مانند کسی که در مکان بلندی قرار داده می شود که به تص
 دن می افتد.بل از افتاصور قهدف را دنبال منی کند که به زمني خبورد و مبريد بلکه فقط افتادن را تصور می کند و می افتد. این ت

 البته شبهه ای در اینجا وجود دارد که عالمه بعدا متعرض می شود.
به  د و این معلومات راتش علم دار علومامانسان که به   مانند خداوند متعال که اشیاء را خلق می کند و اي مانند نفس عني ذات است و گاه علم،

عني ذات   لم تفصیلیشد. این عمی اب زابن می آورد. اثر علم، که به صورت گفتار اي نوشتار جتلی می کند، قبال به علم تفصیلی معلوم انسان
ه امل نبود ولی بعد کودک بود، عفرد ک خواهیم داد که عامل اب علم، متحد است )هرچند نفس در مرحله ای مانند زمانی کهاست زیرا بعدا توضیح 

 بزرگ شد و علم پیدا کرد، علم در آن مرتبه عني ذات اوست و نه زائد بر ذات او(
ند و د آهنا را خلق می که آهنا دار بی که لم دارد و به سبب علممثال واضح تر آن واجب تعالی است و آن اینکه او قبل از خلق اشیاء، به اشیاء ع

ر عامل می تواند ی است که دماالتعلم او به اشیاء تفصیلی است. این به سبب آن است که خداوند علم به ذاتش دارد و ذاتش مستجمع مجیع ک
ر مورد خداوند درک  ن علم را دگی ایقل ما منی تواند چگونموجود شود از این رو علم به ذات مساوی است اب علم به مهه ی موجودات. البته ع

 کند.
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ی کند بلکه خودش کار را من   اینفاعل ابلتسخري است که عبارت است از فاعلی که فعلی را اجنام می دهد ولی خودش مستقال قسم دیگر فاعل،
هر فاعلی  ی می ابشد.ل دیگر اب واسطه، معلول فاعمعلول فاعل دیگری است. واضح است که وقتی خودش معلول فاعل دیگری است فعلش نیز 

گوییم    د. به مهني دلیل میري می ابشنلتسخغري از خداوند متعال از این قبیل می ابشند. بنا بر این متامی فاعل های فوق غري از خداوند، فاعل اب
  که این قسم در عرض قسم های دیگر نیست بلکه تقسیم مستقلی است.

  
ه بعلش دارد ولی فعلش ه علم به فست ک)که فاعلی ا وهو ما له علم بفعله ولیس إبرادته، )قسم سوم فاعل ابجلرب است( جلرب،الثالث: الفاعل اب

ام ا که منی خواهد اجنکه کاری ر   کنند  )مانند انسانی که بر خالف میلش وادارش می كاإلنسان یكره على فعل ما ال یریده. اراده ی خودش نیست(
 دهد.(
ده به ل بر خالف قبلی ارا)این فاع ل الفعوهو الذي له إرادة وعلمه التفصیلي ابلفعل عني )قسم چهارم فاعل ابلرضا است( الفاعل ابلرضا،الرابع: 

)و   بهلفعل إال علم إمجايلس له قبل اولی (اجنام کار دارد و علم تفصیلی اش به فعل عني خود فعل است یعنی قبل از فعل، به آن علم تفصیلی ندارد
را )مانند  ارد که بتواند فعلشقدرت را د ه این)یعنی به ذاتش علم دارد و می داند ک بعلمه بذاته، این فاعل، قبل از فعل علم امجالی به فعلش دارد(

لي هبا التفصی وعلمه ازد(سد می )مانند انسان که صورت هایی خیالی را در ذهن خو  كاإلنسان یفعل الصور اخلیالیة صور خیالی( خلق کند(
ه این بین صور علم امجالی اان قبل از انس )و وله قبلها علم إمجايل هبا بعلمه بذاته، )و علم تفصیلی فاعل به این صور عني مهان صور است( عینها

ر آن )مثال دیگ .شراقینيیاء عند اإللألش وكفاعلیة الواجب صور دارد زیرا علم دارد به ذاتش و می داند که تواانیی خلق این صور را دارا است.(
و ارد و علم تفصیلی ادبه اشیاء  مجالیفاعلیت خداوند نسبت به اشیاء است )طبق مسلک اشراقیني( که می گویند خداوند قبل از خلق اشیاء علم ا
اشیاء در  ز حضور اینااست  به اشیاء عني خلق اشیاء می ابشد یعنی به حمض خلق کردن، علم تفصیلی حمقق می شود زیرا علم او عبارت

ر خالف چیزی از آهنا ب صویریپیشگاهش نه به معنای وجود صورت این اشیاء در ذات است. یعنی خود این اشیاء نزد خداوند حاضرند نه ت
ت خارجی اب و اال درخ لعرضابمانند علم من به درخت، که من فقط علم به صورت درخت دارم از این رو به درخت خارجی می گویند معلوم 

ی که عبارت است د یعنی علمانمن رگش وارد ذهن منی شود و به صورت درخت می گویند معلوم ابلذات. این قسم علم را علم حصولی میشاخ و ب
ری است. ست علم حضو اضر ااز حصول صورت شیء در عقل. بر این اساس، علم من به خودم و اي علم من به صورتی از درخت که نزد من ح

ی کنیم که علم معلم مطرح  ر حبثدواجب به موجودات حضوری است نه حصولی. ما نیز مهني را قبول دارمي و حتی  اشراقیني می گویند که علم
ه ما این را قبول اء ندارد که اشیبحصولی در مورد هیچ جمردی معنا ندارد. ولی اشراقی می گوید که خداوند قبل از خلق اشیاء علم تفصیلی 

  ندارمي.(
ل اراده به اجنام فع است که هم اعلیف)که  وهو الذي له إرادة وعلم بفعله قبل الفعل، )قسم پنجم فاعل ابلقصد است( د،اخلامس: الفاعل ابلقص

ی شود مکه آن هدف انگیزه   ظر می گريددر ن )که عالوه بر علم هدفی را بداع زائد، دارد و هم علم به آن دارد و این علم قبل از اجنام فعال است(
یدن مای زمستان، انن خر ر من در سر ال اگ)مانند انسان در افعال اختیاری اش. مث كاإلنسان يف أفعاله االختیاریة. مل می شود.(و موجب اجنام ع

د  نم که اگر انن نباشکه را تصور  فاید را تصور کنم این تصور به تنهایی موجب رفنت به مست اننوایی نیست بلکه هنگامی حرکت اجنام می شود که
ام کار صدیق، اراده به اجنز تصور و تابعد  من و بعد که آن را تصدیق کردم حرکت را اجنام می دهم و فعل را حمقق می کنم. بنا بر اینگرسنه می ما

 حمقق شده و فعل اجنام می شود.(
)این فاعلی است که  ت الفاعل،وهو الذي له إرادة وعلم سابق على الفعل زائد على ذا )قسم ششم، فاعل ابلعنایة است( السادس: الفاعل ابلعنایة،

نفس الصورة العلمیة منشأ لصدور الفعل من غري داع  هم اراده دارد هم قبل از عمل، به فعل علم دارد ولی این علم زائد بر ذات فاعل است.(
ذع عال،كاإلنسان ال )در اینجا به انگیزه ی اضافی احتیاج نیست بلکه خود صورت علمیه منشاأ برای صدور فعل است(زائد، )مانند  واقع على جِّ

فإنه مبجرد توهم السقوط  انسانی که بر یک تنه ی درختی که خیلی بلند است قرار داده شده است که فقط جای دو اي یک اپ برای اوست(
و به سقوط قبل )چنني انسانی به جمرد توهم سقوط، سقوط می کند. عمل افتادن کاری است که انسان اجنام می دهد و علم ا یسقط على األرض،
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وكالواجب يف إجياده على قول  از سقوط است و انگیزه ی زائدی برای افتادن ندارد مثال منی گوید سریع تر بیفتم ات زودتر به زمني برسم.(
ارم است. یعنی )مهچنني مانند خداوند در اجياد اشیاء البته بنا بر قول مشائني ولی قول اشراقیني این بود که فعل واجب از قسم چه املشائني.

واجب قبل از فعل، علم دارد ولی علم او به صور است و این علم حصولی است یعنی زائد بر ذات است یعنی صورتی از اشیاء را تصور می کند 
  ت.(و بر اساس آن عامل را خلق می کند. مانند مهندسی که ابتدا طرح خانه را تصور می کند و بعد آن را می سازد. این علم، تفصیلی اس

ی که فعل را اجنام م  فاعلی است )که هبوهو الذي یفعل الفعل وله علم سابق تفصیلي  )قسم هفتم، فاعل ابلتجلی است( السابع: الفاعل ابلتجلي،
ی م امجالست. البته علاعلم بسیط  و عنيا)و علم تفصیلی  هو عني علمه االمجايل بذاته، دهد در حالی که قبل از فعل، علم تفصیلی به فعل دارد(

علم  اینجا به معنای ردعلم امجالی  بود. در اینجا به معنای علم امجالی مصطلح نیست ولی اجتماع آن را اب علم تفصیلی از ابب اجتماع متناقضني
فس كالن (جزاء نیست.است و بسیط است. یعنی علم خداوند به اشیاء علم بسیط است و دارای اجزاء نیست زیرا ذات واجب تعالی بسیط ا

رای بن نفس، آخرین صورت )چو  نوعها،لخرية فإهنا ملا كانت الصورة األ )مهچنني مانند نفس انسانی است که موجودی جمرد است( االنسانیة اجملردة،
ه وح در آن دمیدا گرفت و ر انی ر نوع خودش است یعنی انسان قبال صورت های خمتلفی داشت گاه نطفه بود و گاه علقه ات آجنا که صورت انس
نفس انسان است   ین در واقعاکند   شد و انسان شد. صورت اخريه به وحدته، واجد متام کماالت ما دون آن است بنا بر این اگر بدن حرکت می

ین به اار می کند کاضمه  هکه حرکت می کند و اال حرکت کردن در سنگ هم هست که مرتبه ی ما دون آن می ابشد. مهچنني اگر دستگاه 
اتی دارد مانند روح نب ان چند روحه انسکست نه به سبب روح نباتی انسان زیرا روح انسان کمال نباتی هم دارد. ما عقیده ندارمي  سبب کار نفس ا

ها را اجنام می مهه ی کار  ست کهو روح حیوانی و روح انسانی بلکه اعتقاد ما بر این است که انسان یک روح دارد که مهان روح انسانی ا
 ع كماالهتا وآاثرهاملبدأ جلمیاهي  د()این نفس انسانی اب اینکه جمرد است و بسیط می ابشد زیرا جمرد، اجزاء ندار  بساطتهاكانت على  دهد.(

کت کردن و عدالت و دیدن و حر  فنت و)مبدأ برای مهه ی کماالت و آاثرش می ابشد یعنی نفس انسانی مبدأ برای سخن گ الواجدة هلا يف ذاهتا،
واند تا نداشته ابشد منی ر مات الزمه معلو  است؛ کماالت و آاثری که نفس در ذاتش آن را دارد. بنا بر این اگر انسان از ابتدا شجاعت و مانند آن

لم )و ع اصیل كماالهتا،ا علم بتفبذاهت وعلمها احلضوري چیزی را بیان کند و اگر مثال عدالت در آن نباشد آاثر عدالت از آن تراوش منی کند.(
ش به معنای سان به خودلم انان به ذات خودش )در مقابل علم حصولی( علم به تفصیالت کماالتش است. و بعدا می گوییم که عحضوری انس

ناخته است اشاره شه چیزی که ب آن ابعلم به مفهوم انسان نیست بلکه انسان اول خودش را می ايبد و بعد مفهوم )من( را برای آن می سازد و 
عنی این گونه وجود است یاطت م)هر چند این علم واحد و بسیط است و کماالتش هم به وحدت و بس یز بعضها من بعض،وإن مل یتم می کند.(

شد و ابت او نیست که خبشی از نفس متکفل علم اصول انسان ابشد و خبشی متکلف علم فقه او و خبشی از آن متکفل شجاع
لم خداوند است که ع ن)مثال دیگر آ )تعاىل( علما إمجالیا يف عني الكشف التفصیلي. وكالواجب )تعاىل( بناء على ما سیجئ من أن له هکذا.(

ا به علم امجالی در اینج)شیاء دارد به ا بعدا به آن خواهیم پرداخت و ما نیز مهني قول را قبول دارمي که خداوند متعال قبل از فعل، علم بسیط
ست و علت ابل از فعل قن علم بلکه کامال شفاف است و مانند علم تفصیلی است. ایمعنای علم مبهم نیست( و این علم بسیط، مبهم نیست 

  د است.(، علت اجياه علمبرای اجياد می ابشد. زیرا این علم عني ذات است و ذات خداوند علت برای اجياد است پس می توان گفت ک
وهو الفاعل إذا  سیم های قبلی نیست فاعل ابلتسخري انم دارد.()قسم هشتم که تقسیم مستقلی است و در عرض تق الثامن: الفاعل ابلتسخري،

)از این جهت که خود این فاعل، یک  من جهة أن لنفس الفاعل فاعال آخر، )یعنی فاعل وقتی فعلش را به آن نسبتی دهی ولی( نسب إلیه فعله
این فاعل و فعلش نسبت داده می شود یعنی خودش و فعلش )که به آن فاعل ما فوقف  إلیه یستند هو وفعله، فاعل دیگری دارد که فوقش است.(

)پس این فاعل ما دون، در فعلش مسخر فاعل ما فوق است. مثال آتش که می سوزاند به  فهو فاعل مسخر يف فعله، معلول آن فاعل است.(
عی در انسان که عبارت از هاضمه، ماسکه، )مانند قوای طبی كالقوى الطبیعیة سبب فاعل دیگری است که سوزاندن را در آتش قرار داده است.(

)مانند قوه ی مغذیه که بدن را تغذیه می کند و قوه ی منمیه که بدن را رشد می دهد و قوه ی مولده که انسان به وسیله  و النباتیهجاذبه و دافعه(
حرک ابالراده است. قوه ی شهویه و غضبیه )مانند قوای شهوی و غضبی و احساسی که انسان حساس مت و احلیوانیه ی آن تولید مثل می کند(

)مهه ی اینها در افعالشان  املسخرة يف أفعاهلا للنفس االنسانیة، دو شاخه از قوه ی عامله می ابشند. که به معنای قوای متایالت و نفرت ها است(
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ه نظریه است یک نظر مهان است که سابقا  مسخر نفس انسانی می ابشند. البته ممکن است این اشکال به ذهن آید که در مورد نفس و قوی س
نی گفتیم که انسان قبل از روح نباتی یک صورت مادی دارد چند روح دارد: روح نباتی، حیوانی و انسانی ولی این چهار ات در طول هم هستند یع

ارش اجنام شود. بنا بر این نظریه ی هر ما دونی مسخر ما فوق است. مثال قوه ی مغذیه قوای چهار گانه ی طبیعی را به کار می گمارد ات ک
تسخري، قابل امکان است. نظریه ی دیگر این است که انسان یک نفس بیشرت ندارد که مهان نفس انسانی است ولی این نفس قوایی دارد که به 

ی حیوانی. بنا بر این نظریه، فاعل منزله ی ابزارهای آن می ابشند. یکی از آن ابزارها قوای طبیعی و یکی از آهنا قوای نباتی است و دیگر قوا
ا ابلتسخري نیز صحیح می ابشد. نظریه ی سوم نظریه ی حقه است که عالمه و صدر املتاهلني پريو آن هستند و آن اینکه نفس چند ات نیست و قو 

صورت اخريه ی نوع خودش  نیز ابزارهای نفس نیستند بلکه نفس در مهه جا حضور دارد و خودش مهه ی کارها را اجنام می دهد، نفس چون
 است به وحدتی که دارد کار هاضمه، تولید مثل و غريه را اجنام می دهد. حاجی نیز در منظومه مهني قول را انتخاب کرده است و در شعر خود

خودشان انتخاب کرده می گوید: النفس فی وحدهتا کل القوی. بنا بر این مثال عالمه در منت، بر اساس قول دیگران است نه بر اساس قولی که 
وكالفواعل الكونیة املسخرة للواجب )  اند. قرینه ی آن این است که ایشان در فاعل ابلطبع گفتند که نفس است که این کارها را اجنام می دهد.(

لل است و مهه ی علت ها های هستی که مهه در افعال، مسخر خداوند می ابشند. خداوند علة الع  )هکذا مانند مهه ی فاعل تعاىل ( يف أفعاهلا.
 کاری را اجنام می دهم من علت قریب هستم و او علت بعید می ابشد.(   از او انشی می شود. البته اگر من

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 52جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیمات علت فاعلی و توضیح علت غاییموضوع
لم اجنام منی عهد از روی می د است به هشت قسم تقسیم می شود. اگر فاعلی است که کاری که اجنام گفتیم که فاعل که یکی از انواع علت

قسم دوم را  ل ابلطبع وا فاعدهد این خود بر دو قسم است: گاهی کاری که اجنام می دهد به مقتضای طبعش است و گاه نیست. قسم اول ر 
 فاعل ابلقسر می گویند.

جلرب می  ست که به آن فاعل ابکَره شده امواهد خانه اجنام دهد گاه اراده ندارد مانند کسی که به اجنام کاری که دلش منی اما اگر فاعل کاری را عامل
 ل از آن و به عبارتاست نه قب فعلش یگویند. اگر چنني فاعلی اراده داشته ابشد، اگر علم و اراده ی او به گونه ای است که علمش در مرتبه 

افی کعل، علم به تنهایی  فای پیدایش لی بر و  فعلش ابشد به آن فاعل ابلرضا می گویند. اما اگر علم و اراده از قبل وجود دارد دیگر اگر علمش عني
 ام می دهد.ن اجننباشد بلکه انگیزه ای اضافی نیز الزم ابشد به آن فاعل ابلقصد می گویند مانند نوع کارهایی که انسا

ای جد مانند کسی که بر یه می گوینلعناابفعل کافی ابشد در این حال اگر علم، زائد بر ذات ابشد به آن فاعل  اگر هم علم به تنهایی برای حتقق
  ویند.بلندی قرار گرفته است که اب تصور افتادن می افتد و اگر علم عني ذات ابشد به آن فاعل ابلتجلی می گ

 یح دادمي.آن را توض  نیزست بلکه قسمی برای تقسیم دیگر است و قبالقسم دیگر نیز فاعل ابلتسخري است که در عرض این تقسیمات نی
  لعنایه.عل ابکه از هفت قسم اول دو قسم حمل شبهه است که عبارتند از فاعل ابجلرب و فا عالمه اکنون اضافه می کند

اشته ابشد حمل کالم است. کسی که جمبور شده است  اراده ند  فاعلی است که علم دارد ولی اراده ندارد. عالمه می فرماید: اینکه او فاعل ابجلرب
اي مانند آتش است    کاری را اجنام دهد او در اجنام آن کار اراده دارد و مانند سنگی نیست که به اپئني پرت می شود که منی تواند اپئني نیاید و
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می کند که اگر به حرف کسانی که جمبورش کرده اند   که منی تواند نسوزاند. فردی که جمبور به اجنام کاری شده است اب خودش حساب و کتاب
 گوش دهد و جانش را حفظ کند هبرت است از اینکه گوش ندهد و در نتیجه جانش را از دست بدهد.
رو فحال ند که دیوار در ولی می بی وابدخباین مانند کسی است که در بیاابنی گرم دیواری را می بیند که سایه دارد و تصمیم می گريد که زیر آن 
ش ابد و دیوار هم رویان جا خبو مهد در رخينت است و در نتیجه تصمیم می گريد که اب اراده ی خود آن حمل را ترک کند به این معنا که می توان

ه ردی را کار ابشد و فابالی دیو  ری درخراب شود. چنني فردی را فاعل ابالختیار می انمند. حال سؤال اینجاست که اگر در مهني مثال، فرد دیگ
که   یند. اشکال این استجلرب می گو عل ابمی خواهد اسرتاحت کند جمبور به ترک آن مکان کند و فرد هم از زیر سایه ی دیوار بريون آید به آن فا

بور به ترک  ان را جمدن است انسراب شچه فرقی بني جایی است که فرد دیگری انسان را جمبور به ترک کند و بني اینکه خود دیوار که در حال خ
  کند که در اولی فاعل را ابجلرب و در دومی ابالختیار بنامیم.

سی دیوار را روی ني اینکه کبست و بله از نظر عرف و شرع ممکن است بني این دو فرق ابشد ولی از دید یک فیلسوف هیچ فرقی بني این دو نی
ن قهی این است که بدو . اختیار فدارد اختیار فقهی اب اختیار فلسفی فرق انسان خراب کند و بني اینکه دیوار خودش خراب شود فرقی منی بیند.

 ع او صحیح نیست ولیام دهد، بیه اجناینکه عاملی در خارج ابشد انسان خودش چیزی را اختیار کند از این رو اگر مثال بیعی را از روی اکرا
ست که انسان السفی چیزی یار فچ اختیاری از خودش ندارد ولی اختاختیار فلسفی در مقابل اجياب است یعنی فاعل موجب فاعلی است که هی

 اب اراده ی خودش چیزی را اجنام می دهد.
د یعنی به افتادن، می افت تادن و علمور اف: فاعل ابلعنایه فاعلی است که بر روی بلندی قرار می گريد که به صرف تصاما اشکال در فاعل ابلعنایة

 افی موجب فعل است.علم، بدون هیچ انگیزه ای اض
ی بنا و  تحبنا بر این  شود. عالمه می فرماید: اگر تصور سقوط، علت سقوط بود می ابیست هر جا علت فوق حمقق می شود معلول هم حمقق
کند ا تصور می  و افتادن ر یرا اکسی که کارش این است که عادت دارد روی چوب بست های بلند قرار بگريد او هم حتما می ابیست بیفتد. ز 

دارد ین ارتفاعات بلند نعادت به ا سی کهولی در عني حال منی افتد. بنا بر این تصور افتادن علت برای افتادن نیست بلکه واقعیت این است که ک
 . این بر خالففتادن نیستجز ا و بعد در چنني جایی قرار می گريد چنان دچار وحشت و اضطرار می شود که آنچه را که تصور می کند چیزی

ی کند و یفتادن را اختیار منی کند بعد منیز  بنا است که به این ارتفاعات عادت دارد او وقتی تصور افتادن را می کند در کنار آن تصور نیفتادن را
 اختیار به دارد زیرانجه اختیار ر نتیددر نتیجه منی افتد. اما کسی که می ترسد فقط افتادن را تصور می کند و چون غري آن را تصور منی کند 

 معنای انتخاب بني دو چیز است و فرد مزبور فقط یک طرف را تصور کرده است در نتیجه حتما می افتد.
ار کند. د و افتادن را اختیاختیار کن دن رانقول: مهان گونه که آیت هللا مصباح می فرماید: این کالم قابل قبول نیست زیرا هیچ کس نیست که افتا

ر بفظ کند بیفتد. بنا ا نتواند حر خود  سبب اینکه طبع یک موجود جسمانی این است که وقتی در جایی قرار بگريد و تعادل فرد مزیور می افتد به
، مراد دارد. به بیان دیگرخود علم ن ه فعلباین فرد مزبور در افتادن، حتی علمش را نیز منی تواند دخالت دهد از این رو از اقسام فاعلی است که 

 و دخالت ندارد بلکهر افتادن ادن علم در فعل دخالت داشته ابشد نه هر علمی در ما حنن فیه هم فرد علم به افتادن دارد ولی ایعلمی است که 
ود  شانند بنا و گاه می لی نیفتد مشد و ابعدم حفظ تعادل است که موجب افتادن او می شود. بنا بر این گاه می شود که فرد علم به افتادن داشته 

  داشته ابشد و ابز هم نیفتد مانند جمسمه ای که ابالی بلندی می گذارند.که علم ن
  

لقصد مباین ابشند لعنایة اب فاعل ابابرب و فاعل ابجل )یعنی در اینکه فاعل ويف كون الفاعل ابجلرب والفاعل ابلعنایة مباینني للفاعل ابلقصد مبانیة نوعیة
ست که اینها اب هم ابدان معنا  ه چند قسم این)زیرا وقتی گفتیم که شیء تقسیم می شود ب -سیم على ما یقتضیه التق - و تباینشان نوعی ابشد(

 ضیح می دهد(ر هنایه تو را د )سخنی است که جای آن اینجا نیست. )عالمه آن كالم. تباین نوعی دارند و اال تقسیم فوق ابطل می بود(
  

 : علت غاییفصل هفتم
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 اغ علت غایی می رود.عالمه بعد از علت فاعلی به سر 
ه به کمالی برسد، این است ک برای علت غایی مهان کمال آخری است که فاعل در کار خود متوجه آن می شود. فاعلی که کاری را اجنام می دهد

کند که آهنا را ی  توسطی را طمهای  آن کمال آخری که او به دنبال آن را علت غایی می انمند. فاعل برای رسیدن به آن کمال آخر ابید کمال
 علت غایی منی گویند.

 بعد عالمه اضافه می کند: اگر فاعل، عامل ابشد او آن علت غایی را تصور می کند و می فهمد که آن علت، کمال اوست و در نتیجه فعل را به
ست که فهمیده است هر کاری را ابید خاطر رسیدن به آن کمال اراده می کند. انسانی که متام کارهایش را برای خدا اجنام می دهد به سبب آن ا

ْنَس إِّالَّ لَِّیْعُبُدونِّ  عبادت خدا اجنام داد  یعنی هر کاری را ابید برای عبد و بنده ی خدا شدن اجنام داد. [1]َو ما َخَلْقُت اجلِّنَّ َو اإْلِّ
ند قوت گرفنت ات بتوا و نه برای ی خرداما اگر انسانی ابشد که در مرحله ی حیات حیوانی است او وقتی انن می خرد آن را فقط برای سري شدن م

 خدا را عبادت کند.
ار را برای شیطان اجنام این نکته را نیز اضافه می کنیم که این کالم صحیح نیست که اگر کار برای شیطان نیست برای خدا ابشد زیرا گاه انسان ک

منی دهد ولی کار را از روی غفلت اجنام می دهد در نتیجه برای خداوند نیست. یعنی کار گاه برای شیطان نیست ولی چون فرد غافل بوده و 
که   قصد قربت نکرده است برای خدا هم نیست هرچند شیطان و هوای نفسی هم در کار نیست ولی برای خدا هم نیست. این مهان است

چنني کسانی که کار را برای خدا اجنام منی دهند از حیوان هم بدترند چون  [2]أُولئَِّك َكاأْلَْنعامِّ بَْل ُهْم َأَضلُّ أُولئَِّك ُهُم اْلغافُِّلونَ  خداوند می فرماید:
 را می توانند غافل نباشند ولی هستند بر خالف حیوان که منی تواند غافل نباشد.غافل اند زی

ت غایی دارد که د آن هم علی گري که فاعل، عامل نیست ولی او هم علت غایی دارد. مثال هسته ای که در دل خاک قرار م قسم دیگر این است
تم می شود. )ما به غایت خ ار اوکن غایت، کار را اجنام منی دهد بلکه  مهان درخت شدن و میوه دادن است. بنا بر این این فاعل به سبب آ

 ینتهی الیه الفعل(
علول است یعنی مل علت و معت عابعد عالمه قسم دوم را توضیح می دهد که چگونه علت غایی در این قسم مصور است و می فرماید: عامل طبی

است قرار دادی  ه ی جو شدن شاخ دانه که حرکت می کند و بني غایت آن که مثالامکان ندارد که فرد گندم بکارد و جو درو کند. یعنی بني
ن ندهد گرفته است را به آ  ییی در نظررای شبوجود دارد که غري آن حمقق منی شود این قرار داد را خداوند در عامل قرار داده است و اگر غایتی که 

  این اب آنچه او در نظر گرفته است منافات خواهد داشت.
شد یک دانه حمقق ر رایط برای ثال شمبله عامل ماده عامل تزاحم است و چون موانعی وجود دارد یک سری از موجودات به کماالت خود منی رسند 

 وند منافات ندارد.و کرم خدا  جودابمی شود ولی برای یکی حمقق منی شود اما چون خريی که در عامل است از شر آن بیشرت است خلق این عامل 
  

)علت غایی، آخرین کمالی  وهي الكمال األخري الذي یتوجه إلیه الفاعل يف فعله. )فصل هفتم در علت غایی است( الفصل السابع يف العلة الغائیة
خل يف فإن كان لعلم الفاعل د است که فاعل به آن متوجه می شود یعنی به طرف آن می رود اعم از اینکه این حرکت عاملانه ابشد اي غري عاملانه(

كانت الغایة مرادة للفاعل يف  )اگر علم فاعل، دخالت در فاعلیت داشته ابشد یعنی فاعل به سبب اینکه علم دارد آن کار را اجنام می دهد( فاعلیته
)اگر هم  :وإن شئت فقل )این غایت، مقصود و مراد فاعل در فعلش خواهد بود یعنی فاعل، فعل را اجنام می دهد ات به آن مراد برسد.( فعله،

)فعل، مراد فاعل است ولی فاعل آن را اجنام می دهد ات به آن هدف برسد نه اینکه آن  كان الفعل مرادا له ألجلها، خواستی می توانی بگویی(
غایت است فعل خودش خوب است. یعنی فاعل، کار را اراده می کند ات به غایت برسد نه اینکه به کار عالقه ای داشته ابشد. عالقه ی فاعل به 

)و به مهني سبب است که می گویند غایت بر فعل از نظر تصور مقدم است یعنی فرد  وهلذا قیل: )إن الغایة متقدمة على الفعل تصورا، نه به فعل.(
اجنام می دهد ات  )ولی وجودا از فعل متأخر است زیرا فاعل، فعل را ومتأخرة عنه وجودا(. اول غایت را تصور می کند و بعد فعل را اجنام می دهد(

)اگر در علم دخالتی در فاعلیت فاعل نباشد یعنی علم فاعل، دخالتی در   وإن مل یكن للعلم دخل يف فاعلیة الفاعل به وجود خارجی غایت برسد.(
که فعل به آن ختم )غایت در این حال عبارت است از چیزی   كانت الغایة ما ینتهي إلیه الفعل، کارش نداشته ابشد اي اصال علم نداشته ابشد(

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/052/#_ftn1
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/052/#_ftn2


209 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

أن لكمال الشئ نسبة  )اینکه در قسم دوم غایتی وجود دارد این است که( وذلك: می شود یعنی مهان کمال آخری که کار به آن منتهی می شود.(
رخت دیگری )برای کمال هر چیزی یک رابطه ی واقعی اب آن شیء هست یعنی این گونه نیست که هسته ی خرما بتواند تبدیل به د اثبتة إلیه،

)آن شیء در ذات خودش مهان کمال خاص خودش را  فهو مقتض لكماله. شود بلکه هسته ی خرما اب کمال خاص خود ارتباطی واقعی دارد.(
)و مانع شدن از اقتضای  ومنعه من مقتضاه دائما أو يف أكثر أوقات وجوده اقتضا دارد در نتیجه خداوند هم آن شیء را به آن کمال می رساند.(

ینايف العنایة اإلهلیة ابیصال كل ممكن إىل   )این قسر دائمی اي اکثری است( قسر دائمي أو أكثري شیء دائما اي در اکثر اوقات از وجود آن شیء(
فلكل  ()این منافات دارد اب لطف اهلی در اینکه هر ممکن را به آن کمالی که در وجودش هناده شده است برساند. كماله الذي أودع فیه استدعاؤه،

)بنا بر این برای هر چیزی یک غایتی است که مهان کمال آخری است که آن شیء آن کمال اخري را  شئ غایة هي كماله األخري الذي یقتضیه،
)اما اینکه دیده می شود که شیء بر خالف طبیعتش به آن کمال منی رسد و طبیعتش در فشار  وأما القسر األقلي، فهو شر قلیل، اقتضا دارد.(

)و این شر قلیل را آنچه در مقابلش از خري کثري  یتداركه ما حبذائه من اخلري الكثري، قرار می گريد این شر قلیلی است که الزمه ی عامل ماده است(
این عامل را وجود دارد جربان می کند. در عامل ماده که عامل تزاحم است چاره ای غري از آن نبود و اگر قرار بود هر چیزی به کمالش برسد دیگر 

واقع   )آنچه از اینها وإمنا یقع فیما یقع يف نشأة املادة مبزامحة األسباب املختلفة. منی شد عامل ماده انمید. در عوامل دیگر این تضادها وجود ندارد.(
آنکه   خودشان برسند و حال می شود مهه در عامل ماده است که در آن اسباب خمتلف اب هم تزاحم دارند یعنی دو چیز مثال می خواهند به کمال

 شرایط موجود گنجایش هر دو را ندارد. این بر خالف عوامل دیگر است از این رو مهه می توانند به کمال قرب برسند.(
  
  
  
  
 .56، آیه51ذارايت/سوره [1]
 .179، آیه7اعراف/سوره [2]

   

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 53جلسه 

 هللا الرمحن الرحیمبسم 

 : جواب شبهاتی که به علت غایی وارد شده استموضوع
ند و از آهنا جواب کد بیان می  ی دار عالمه در این فصل، به دنبال حبث علت غایی، شبهاتی که درابره ی اینکه هر فاعلی در فعل خود علت غای

 می دهد.
و اب اراده وجود  ای ذو شهوراعل هاست در افعال وجود داشته ابشد فقط در ف این است که بعضی گفته اند که علت غایی که الزم شبهه ی اول

کند و اي مانند   ني سقوط میه اپئبدارد. یعنی فقط انسان است که از کارش هدفی را دنبال می کند ولی در فاعل های طبیعی مانند سنگی که 
اشنت دف داشنت فرع علم دل کنند و هدنبا یرا درک و علمی ندارند ات هدفی رادستگاه هاضمه که کار می کند، اینها غایتی در افعال خود ندارند ز 

  است زیرا انسان اول ابید به نتیجه ی کارش علم داشته ابشد و بعد آن را در نظر بگريد و دنبال کند.

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/052/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/523/56
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/052/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/17001/1/174/179
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غایی در فاعل  گفتیم علت  قبل صلعالمه از این شبهه جواب می دهد و آن اینکه علت غایی تنها به معنای هدف نیست و مهان گونه که در ف
ود )ما ینتهی ن ختم می شآل به های ذو شعور به معنای هدف است )ما الجله الفعل( ولی در فاعل های غري ذی شعور مهان چیزی است که فع

 الیه الفعل(.
ند که یک نوع ابزی می ک بچه که  : فاعل های ارادی و عامل هم کارهای بسیاری اجنام می دهند که بی هدف است. مثال هنگامیشبهه ی دوم

  زی می کند. او ایناسن خود اباب حم سرگرمی برای اوست و هدفی ندارد که مثال ابزی کند ات بدنش ورزیده شود. اي انسانی که نشسته است ولی
ردی  فین کار ندارد و اي الیی از اقدفی عکار را عاملانه اجنام می دهد و حتی خمتار هم هست یعنی می تواند این کار را نکند و حال آنکه هیچ ه

ند ولی به سبب کا شروع می  اری ر ککه خواب است که از یک هپلو به آن هپلو می غلطد. اي حتی در جایی که فرد عاملانه برای هدفی عقالیی  
 موانعی منی تواند به آن هدف برسد.

 ین ندارد که فرد درنافات اب امست و هدفش برسد مسأله ی دیگری ا عالمه در جواب می فرماید: اینکه مانعی برایش پیش آمده و نگذاشته او به
 د.م برسهاجنام کار هدف داشته است. هر فردی ال جرم در کارش غایت دارد ولی این بدان معنا نیست که به غایتش 
 اما جواب اشکاالت دیگری که در این شبهه مطرح شده است به بیان یک مقدمه منوط است و آن اینکه:

هم  للی دارد که در طولاختیاری ع ک کارین در کار اختیاری اش نريوهایی دارد که به کار می افتد ات فرد کار اختیاری خود را اجنام دهد. انسا
ال می کنند. دفی را دنبر و ههستند یعنی یک علت قریب دارد و یک علت متوسط و یک علت بعید و یک علت ابعد. هر یک از اینها نیز کا

ند. یعنی آن قوه جنام می دهرا ا بلند می شود و راه می رود علت قریب آن هم دست و اپ و عضالت بدن است که مستقیما آن حرکت اینکه فرد
 از نفس که در عضالت دست و اپ است علت قریب برای آن حرکت است.

ی اول من شوق ده است یعنصل شده از شوق حااب این حال، دست و اپ که حرکت می کند مهه به سبب علتی است که مهان اراده است و آن ارا
  داشتم و اراده کردم که حرکت کنم. بنا بر این علت متوسط آن مهان اراده و شوق می ابشد.

کردم و مزاايی   عل را تصوربلش فققبل از این هم علت دیگری وجود دارد که مهان تصور فعل است. اشتیاق و اراده ی من به سبب آن است که 
 ظر گرفتم. بنا بر این یک مبدأ علمی قبل از آن وجود دارد.آن را در ن

فس است که ن خبش از نآط به قوه ی عامله که مهان عضالت دست است شعور ندارد. بله هرچند این حرکت از نفس گرفته می شود ولی مربو 
 به خامته برساند. رده است راوع کن کاری که شر عاملانه نیست. این قوه ی عامله مانند فاعل های طبیعی است یعنی غایت آن این است که مها

ی دیگر می ود و به جامی ش غایت قوه ی شوقیه گاه مهني غایت است مانند کسی که از جایی که نشسته است انراحت است در نتیجه بلند
ی دهد. گاه نیز صی اجنام مندف خاهرود. هدف او تنها این است که از جا بلند شدن را اجنام دهد و به جایی برود ولی این کار را به سبب 

امله اجنام می دهد عاب قوه ی  ار راهدف قوه ی شوقیه اب هدف قوه ی عامله دو چیز است. مانند مهان مثال فوق که فرد بلند می شود و این ک
 ولی قوه ی شوقیه هدفمند است مثال مکان جدید مکانی است که او به دوستش نزدیک تر می شود.

که به کاری اقدام   انند کودکییست. منهم گاه عبارت است از تصور علم یعنی علم را تصور کرده است و هیچ چیز دیگر مهراه آن اما مبدأ علمی 
 می بینم و انسان کار را خري  ن اینممی کند صرفا برای اینکه این کار به ذهنش رسیده است. او دیگر صغری و کربی منی چیند و منی گوید که 

ام می ی مهه یک کار را اجنمبدأ تصور  ووقیه شل کماالتش برود در نتیجه من ابید این کار را اجنام دهم. در این حال قوه ی عامله، هم ابید به دنبا
 دهند.

 ود.ر واضح است که وقتی مبدأ عقالیی برای اجنام کار در او وجود ندارد از او غایت عقالیی هم انتظار منی 
أ فکری ندارد رد چون مبدود و فشرا اجنام می دهد مثال اب حماسنش ابزی می کند مهني کالم جاری می در جایی که فرد از روی عادت کاری 

 غایت فکری هم ندارد. مهچنني است در مورد فرد خواب که از یک هپلو به هپلوی دیگر می رود.
 لفعل.هی الجله اا ینتملفعل است نه در واقع انسان در این کارها مانند فاعل طبیعی است و اعمالش به معنای ما ینتهی الیه ا
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ی که غایت است در افعال ه در اثباتکشتم  )فصل ه الفصل الثامن يف إثبات الغایة فیما یعد لعبا أو جزافا أو ابطال واحلركات الطبیعیة وغري ذلك
لی است که به ستند که فعلی هعل ابطنوعی ابزی حمسوب می شوند، اي جزاف اند یعنی مبدأ آهنا صرف تصور فعل است مانند فعل بچه، اي ف
 ارا می ابشند.(دت غایی را ها علسبب وجود مانع به غایت نرسیده است، اي جزء حرکات طبیعیه اند و غري آهنا و اینکه بگوییم مهه ی این

ن الغایة أظنا:  ایتی ندارند.(عال خود غفدر ا )که فاعل های طبیعی أن الفواعل الطبیعیة ال غایة هلا يف أفعاهلا، )گاه تصور می شود که( رمبا یظن:
آن را اراده کرده  شد و فاعللوم اب)از ابب اینکه گمان شده است که الزم است که غایت برای فاعل، مع جيب أن تكون معلومة مرادة للفاعل،

ه می و کربی نتیجه گرفت  این صغریین ابار ابشد و معلوم است که فاعل در افعال طبیعی نه علم به غایت دارد و نه آن را اراده کرده است. بنا ب
ت که فاعل آن به از این اس اعم )غایت أن الغایة أعم من ذلك، )ولی در فصل قبل گفتیم که( لكنك عرفت شود که فاعل طبیعی غایت ندارد.(

دف می هبیعی دارای غایت و طفاعل های  م کهتی)مهچنني گف وأن للفواعل الطبیعیة غایة يف أفعاهلا، آن علم داشته ابشد و آن را اراده کرده ابشد.(
تیاریة ا من األفعال االخظن: أن كثري یمبا ور  )و غایت آهنا مهان چیزی است که حرکات آهنا به آن ختم می شود.( هي ما تنتهي إلیه حركاهتا.ابشند(

لصبیان حبركات ال اكمالعب  د(یت انی نیز بدون غا)اشکال دیگر این است که چه بسا گمان می شود که بسیاری از افعال اختیار  ال غایة هلا،
است  )مهچنني عب ابللحیة،وكالل ست.(ات نی)مانند ابزی های بچه ها که حرکاتی را اجنام می دهند که غایتی برای آهنا در آن حرک غایة هلم فیها،

)اي اینکه  ىل جانب،من جانب إ لنائموكانتقال املریض ا )و مانند نفس کشیدن که فرد تند اي آهسته نفس می کشد( وكالتنفس، ابزی اب حماسن(
)اي  نعه عن ذلك،عرض مانع ميته، بوكوقوف املتحرك إىل غایة عن غای مریضی که خوابیده است که از یک هپلو به هپلوی دیگر منتقل می شود(

یار سب)و مثال های  مثلة.ري ذلك من األإىل غ مانند متوقف شدن کسی که به سوی غایتی حرکت می کند که از غایتش متوقف می شود.(
  دیگر.(

)توضیح  توضیح ذلك: )حق این است که هیچ یک از این افعال، خالی از غایت نیست( واحلق: أن شیئا من هذه األفاعیل ال خيلو عن غایة،
)که عبارت  هو القوة العاملة املنبثة يف العضالت، ()در کارهای ارادی انسان علت نزدیکی وجود دارد أن يف األفعال اإلرادیة مبدأ قریبا للفعل،اینکه(

است از نريوی کارگری که در ماهیچه ها پخش است و از نفس انشی می شود. بنا بر این خود عضالت مبدأ قریب نیست نفس انسانی دو 
ز احساس و توهم و ختیل و توهم و علم حضوری و نريوی متمایز از هم دارد که عبارتند از نريوی عامله و نريوی عامله. بُعد علمی آن مراتبی دارد ا

)مهچنني یک مبدأ و علت  ومبدأ متوسطا قبله، وهو الشوق املستتبع لإلرادة واإلمجاع، بُعد عملی آن مهان کارهایی است که اب بدن اجنام می دهد.(
راده و امجاع را می آورد. امجاع مهان عزم است. متوسطی وجود دارد که قبل از مبدأ قریب است که عبارت است از اشتیاق که به دنبال آن ا

وهو  )و یک مبدأ بعید که قبل از آهنا قرار دارد( ومبدأ بعیدا قبله هو العلم، )عطف امجاع به اراده عطف تفسري است و هر دو یکی هستند((
لی نیست زیرا تصور کلی ابید ختم به تصور )که عبارت از اینکه فعل را به شکل جزئی تصور کنند. مراد تصور ک تصور الفعل على وجه جزئي

جزئی ختم شود مثال کلی تصور کردن علم و حتصیل ابید به تصور جزئی ختم شود ات انسان را وادار به کار کند. تصور کنی ابید جزئی شود و 
اجنام دهد و عقل منی گوید که اجنام روی انسان تطبیق شود ات حمرک ابشد. تصور کلی اگر خوب ابشد معنایش این است که یک نفر ابید آن را 

الذی رمبا قارن التصدیق ابن الفعل خري  آن منحصر به این است که من به آن اقدام کنم. بنا بر این کلی برای حتصل ايفنت ابید جزئی شود(
ولكل  تقارن وجود ندارد مانند ابزی بچه.( )این تصور از فعل گاه مقارن اب تصدیق به این می شود که اجنام آن کار هبرت است. البته گاه این للفاعل

)هر یک از این مبادی سه گاه غایتی دارد غایت قوه ی عامله این است که عمل را اجنام دهد و غایت آن مهان  من هذه املبادئ الثالثة غایة،
رسیده است و اگر شوقش به نتیجه ی آن   انتهای عمل است. قوه ی شوقیه هم اگر شوقش به صرف اجنام آن کار ابشد، اب امتام کار او به غایت

کار ابشد غایت آن مهان نتیجه خواهد بود. مهچنني است مبدأ علمی که اگر تصور کار را کرده ابشد غایتش مهان می شود و اگر نتیجه را 
ن چه بسا هست که این مبادی سه گانه )بنا بر ای ورمبا تطابق أكثر من واحد منها يف الغایة، تصدیق کرده ابشد غایت آن مهان نتیجه خواهد بود.(

)و گاه نیز اب هم تطابق پیدا منی کنند. مانند  ورمبا مل یتطابق. در بیش از یکی )یعنی دو ات و اي سه ات از آهنا( یک غایت واحد پیدا می کنند.(
)بنا بر این اگر مبدأ اول  فكراي، -وهو العلم  -ل فإذا كان املبدأ األو  جایی که شوق به نتیجه است نه به خود کار و اي مبدأ فکری در کار است.(

)برای این حرکت ارادی غایتی فکری  كان للفعل اإلرادي غایة فكریة، ما که علم است فکری بود یعنی به شکل صغری کربی و درک فایده بود(
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قط کار را ختیل کرد و به حمض تصور و ترسیم )ولی اگر صرف ختري و بدون فکر ابشد یعنی فوإذا كان ختیال من غري فكر، وجود خواهد داشت.(
مث  )گاه ختیل صرف است( فرمبا كان ختیال فقط در ذهن حرکت کند و فکری برای آن نباشد که آاي فایده دارد اي نه و آن فایده انسانی اي حیوانی(

س قوه ی عامله ماهیچه ها را به طرف آن فعل )و بعد به آن ختیل، شوق تعلق می گريد و سپتعلق به الشوق مث حركت العاملة حنوه العضالت،
)که به آن فعل، گزاف و پوچ می گویند یعنی نتیجه ندارد. علت نتیجه نداشنت آن این است که  ویسمى الفعل عندئذ: )جزافا(، حرکت می دهد(

)مانند چیزی که کودک  هبا، فیأيت إلیها قفیشتا احلركات من حركة كما رمبا تصور الصيب مبدایی فکری برای آن نیست. هرچند غایت فلسفی دارد(
وما انتهت إلیه احلركة حینئذ غایة للمبادئ   تصور می کند که حرکتی از حرکت را تصور کرده بعد به آن مشتاق می شود و آن را اجنام می دهد(

مبادی است؛ مبدأ عامله، مبدأ شوقی و  )و آنی که حرکت در این حال به آن ختم می شود که مهان خستگی از ابزی است مبدأ متامی این كلها،
)مانند ابزی اب  كالعبث ابللحیة، )و گاهی مهراه اب ختیلی است که اب خو و عادت فرد عجني شده است( ورمبا كان ختیال مع خلق وعادة مبدأ عامله(

و بعد عضالتش به اجنام آن حرکت می  ریش که فرد ابتدا تصور اجنام این کار را می کند و بعد چون عادت هم دارد به آن اشتیاق دارد 
)و گاهی ختیل، اب طبیعت مهراه است یعنی هم ختیل است و هم  ورمبا كان ختیال مع طبیعة )که به آن عادت می گویند.( ویسمى: )عادة(، کند.(

یعنی اخالط چهارگانه ی او به هم  )اي گاه ختیل است و مزاج أو ختیال مع مزاج، )مانند تنفس( كالتنفس، طبعش او را به مست آن کار می کشد(
)که چون مریض، مزاجش به هم خورده است منی تواند راحت خبوابد و از این  كحركات املریض، خورده است و در نتیجه فرد مریض شده است(

ل من هذه األفعال ملبادئها ويف ك )قصد ضروری می انمند( )قصدا ضروراي(،)ختیل و طبیعت و ختیل و مزاج را( ویسمى: هپلو به آن هپلو می شود(
)متامی این غاايت در این امر  وقد تطابقت يف أهنا: )ما انتهت إلیه احلركة(، )مبادی متامی این افعال غایت های خاص خود را دارد.( غاايهتا،

)اما غایت  ىت تكون له غایته.وأما الغایة الفكریة فلیس هلا مبدأ فكري، ح تطابق دارند که چیزی هایی هستند که حرکت به آن ختم می شود.(
فکری مد نظر مشاست واضح است که برای این افعال مبدأ فکری وجود ندارد ات غایت فکری هم داشته ابشند. بنا بر این غایت موجود در این 

  افعال فکری نیست و به عبارت دیگر، غایت در اینها ما تنتهی الیه احلرکة می ابشد نه ما تنتهی الجله احلرکة(
ین ا)و هر یک از  ایته،غا مل یوجد دئ إذوكل مبدأ من هذه املبا بعد عالمه به سراغ قسم ابطل می رود یعنی غایتی که فرد به آن نرسیده است.()

صور ابزی را کرد تثال کودکی منوان مبادی چه علمی و چه غري علمی و مبدأ شوقی و عامله اگر غایتش حمقق نشود مثال مانعی اجياد شود به ع
البلوغ  عل دونالنقطاع الف (ام برساند.ه اجنبولی مهبازی پیدا نکرد و اي فرد فکر کرد و غایتی را تصور کرد ولی مانعی اجياد شد و نتوانست آن را 

ة إلیه، ابلنسب مسي الفعل ت(اد شده اسنع اجي)زیرا مانعی از موا بعرض مانع من املوانع، )زیرا فعل پیش از رسیدن به غایت بریده شود( إىل الغایة
ول بینه وبني سبب مانع حيبفعل وانقطاع ال )فعل در این حال نسبت به آن غایت که در نظر گرفته شده است ابطل انمیده می شود.()ابطال(

ت عل به غایني رسیدن فني فعل و بنعی ب)ولی واضح است که بریده شدن فعل به سبب ما الوصول إىل الغایة غري كون الفاعل ال غایة له يف فعله.
 که گفتیم هر فاعلی  ست و ما همفته امانع می شود غري از آن است که بگوییم فاعل، غایتی ندارد. زیرا غایت دارد ولی مانعی جلوی آن را گر 

 د.(ان منی رسنا به غایتشاعل هغایت دارد نگفتیم که هر فاعلی ال جرم به غایتش می رسد و در فصل قبل گفتیم که گاه به سبب تزاحم، ف
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 54جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : شبهه ی علت غاییموضوع
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عل و فعلش در غایی و فا  علتاین حبث آخرین حبث در مورد علت غایی است و آن اینکه شبهه ای شده است که بعضی تصور کرده اند که بني
فاعل داشته  ی اب فعل وضرور  ی تواند غایت نباشد زیرا غایت آنی است که رابطه یبعضی از موارد رابطه ی ضروری نیست یعنی آن شیء م

  ابشد.
 برای اینکه مسأله ی اتفاق در علت غائی روشن شود می گوییم: اتفاق سه مورد استعمال دارد:

ه سبب اندرش حمقق بعد از آنکود )شقق که مسبَّبی است که سببش اندرا حمقق می شود در نتیجه اگر آن مسّبب حم گاه اتفاق به این معنا است
کند غالبا اب شري   ی حرکت میر مسري دشده است( به آن مسبَّب، مسبَّب اتفاقی و به سبب آن سبب اتفاقی می گویند. مانند اینکه انسان وقتی 

نه به  ، عامل تصادف است وه این عاملیست کنبرخورد منی کند و اندرا این اتفاق می افتد. این اتفاق کامال امکان دارد حمقق شود و معنای آن این 
ن هیچ کدام بدون مت خانه ی مس به این معنا است که اگر این اتفاق بیفتد بدون سبب حمقق شده است. آمدن از به بريون از خانه و آمدن شري

 علت نبوده است. اب این حال به آن اتفاق می گویند یعنی امری که اندر است حمقق شده است.
قق شود. این ت و سبب حمون علاتفاق در ابب علت فاعلی است که مهان صدفه و نفی اصل علیت است. یعنی معلولی بد ر معنای دوماتفاق د

 اتفاق حمال است و اصل علیت آن را نفی می کند.
ی وجود نداشته بطه ی ضرور ست راامهان است که در این فصل مطرح است و آن اینکه بني فاعل و غایتی که بر فعلش مرتتب  معنای سوم اتفاق

اق ه معنای دوم ابالتفباق ممکن و التفابابشد. بعضی به این نوع از اتفاق قائل شده اند و گفته اند که حمال نیست. )ولی اتفاق به معنای اول 
 حمال است.(

ندن به گنج کلی در بني  رسد و آب ببرای این نوع از اتفاق مثال می زنند که کسی چاهی می کند که به آب برسد. هدف او این است که به 
ند ابید به گنج ی چاه می کاه کنچبرخورد می کند. رسیدن به گنج هیچ رابطه ی ضروری ای اب چاه کن که فاعل است ندارد و اال هر ابر که 
یت هم حمقق می ابیست غا یمی شد مبرخورد می کرد زیرا رابطه ی ضروری قابل اتفاق نیست و هر جا که مسّبب که مهان ذی الغایة است حمقق 

د که آن غایت خورد می کنتی بر شد. آهنا انم آن را شانس خوب می گذارند و گاه عکس آن است یعنی کسی فعلی را اجنام می دهد و به غای
ستفاده کند ولی ن از سایه ی آاد که مطلوب او نیست که به آن شانس بد می گویند مانند کسی که به بیاابن می رود و به زیر ساختمانی می رو 

ضروری نبود زیرا  یردن رابطه و و مانگهان سقف ساختمان به روی او خراب می شود و می مريد. او هرگز مردن خود را قصد نکرده بود و بني ا
ونده زیر عل که مهان ر اب فا ویت اب فعل ین غادر بسیاری از موارد زیر سقف می رفت و منی مرد ولی این دفعه اتفاقا این اتفاق افتاد. بنا بر این ا

 سقف است ارتباطی ندارد.
مت ها را خلق کرده ازها مانند ی چیبعضی قائل شده اند که پیدایش عامل هم از ابب اتفاق است یعنی خداوند متعال که علت فاعلی است یک سري 

 اع آهنا در هر جاییو از اجتم شدند اب هم مجعبود که آهنا در فضای بیکران در حال حرکت بودند ولی اتفاقا آهنا که مسانخ و هم جنس بودند 
ی خاک اهبعد در امت  ش را.یک سری چیزهایی به وجود آمد مثال یک جا خاک را به وجود آوردند و یک جا آب و یک جا هوا و یک جا آت
ایت رابطه ی غها و این  امت نآیک سری امت ها کوه را به وجود آوردند و یک سری خاک رس را و یک سری معدن طال را و هکذا. بني حرکت 

ت بلکه به معنای فاعلی نیس ر علتضروری ای وجود نداشت و آن حرکت امتی سرگردان بود و اتفاقا به پیدایش عامل منتهی شد. این کار انکا
  انکار علت غایی است که می گویند رابطه ی ضروری اب فعل و فاعل ندارد و انگهان حمقق می شود.

اي  وعلش بی رابطه ابشد فیست که اب یتی نقائلند که هیچ اتفاقی به این معنا در هستی وجود ندارد یعنی هیچ غا مه طباطباییمشهور فالسفه و عال
اطر این است که خی زنند به می سر اب فاعل و فعلش رابطه ی ضروری نداشته ابشد. مهه ی غایت ها که بر فعلی مرتتب می شوند و اي از فاعل

 آن دارند. رابطه ی ضروری به
 نیست: خارج احتیاج به یک مقدمه دارد و آن اینکه اشیایی که در عامل اتفاق می افتد از چهار حالت بیان این مطلب
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می شود نه چیزی  ندم روییدهان گمهاي اشیایی است که دائمی الوقوع است یعنی هیچ حالت ختلف ندارد مانند اینکه هر وقت گندم کاشته شود 
وجود ندارد. اگر  هیچ ختلفی وهست  در این مورد شبهه ای وجود ندارد زیرا مهیشه بني فعل و فاعل و غایت رابطه ی ضروری دیگری مانند جو.

 شبهه ای هست در سه قسم دیگری است:
 می آیند.یا گشتی به دننج انپیک سری چیزها هم هست که در عامل حمقق می شود و اکثری الوقوع است مانند اینکه اکثر بچه ها سامل و 

 و و سکوتش.اي کالم ا وعودش بعضی چیزها هم حمقق می شوند که متساوی الوقوع است یعنی خودش و ضدش متساوی اند مانند قیام زید و ق
 دنیا آید. انگشتی به دی ششگاه نیز چیزی اقلی الوقوع است یعنی اندرا اتفاق می افتد مانند اینکه اندرا اتفاق می افتد که فرزن

ش ند و آنی که مقتضایکرخورد منی  انع بفرماید: آنی که اکثری الوقوع است فرقش اب دائمی الوقوع در این است که دومی هیچ وقت اب م عالمه می
ت و ک مقتضی هسکه ی  است به مهان می رسد و عامل قوی تری نیست که آن را به راه دیگری منحرف کند ولی امر اکثری طوری است

به  ماده هناده شده که ه ای که درکه قو مانع قوی تر می آید و آن مقتضی را به کار دیگری وادار می کند. مانند این مقتضایی دارد ولی گاه یک
د که نند مضغه( وجود دار ن ماده )مادر آ انسان تبدیل شود مقتضی این است که به بچه ای سامل تبدیل شود. ولی گاه بر اثر اوامری، موارد زائدی

ی نیست می ری که طبیعکل دیگکارهایش را اجنام می دهد مهچنان مواد دیگری هم هست که گاه به شش انگشتی و اي شوقتی آن ماده متام  
مصوره و آن مواد  یبلکه قوه  د کنداجنامد. بنا بر این پیدایش انگشت زائد به خاطر این نیست که قوه ی مصوره می خواهد انگشت زائد اجيا

 طه ی ضروری می رسیمه مهان راببشود  بنا بر این وقتی انگشت زائد به قوه ی مصوره و مواد زائد سنجیده می زائد به انگشت اضافی می اجنامد
ه ارد برای این است کشت زائد نده انگزیرا قوه ی مصوره و آن ماده ی زائد ال جرم به تولید انگشت زائد منجر می شود اگر در اکثر اوقات بچ

اب سبب خودشان  دن هر کدامشنگشتی در کنار قوه ی مصوره وجود ندارد. بنا بر این پنج انگشتی شدن و شش ادر اکثر موارد این موارد زائد 
 رابطه ی ضروری دارند.

اب زید مطلق در  یام و قعودقتی قحال که اکثری الوقوع و اقلی الوقوع حل شده است مشکل متصور در متساوی الوقوع نیز حل می شود یعنی و 
ود می بینیم که به و سنجیده شه ی اممکن گفته شود که زید بی هدف گاه می ایستد و گاه می نشیند ولی اگر اب زید و اراد نظر گرفت می شود

ستند د که اینها دائمی هویگباگر هم کسی  ضرورت می رسیم یعنی زید اب اراده ی قیام مهیشه قیام می کند و اب اراده ی قعود مهیشه قعود می کند.
نکه اشتباه است و  فت و حال آگ را  روری بني آهنا و فعل نیست در جواب می گوییم در مورد معلول و علت فاعلی نیز ابید مهنيولی رابطه ی ض

ختلف معلول از  م دوام عدملول هکسی به آن قائل نیست. اگر قرار ابشد که دوام ترّتب کاشف از رابطه ی ضروری نباشد ابید در علت و مع
اعل ضروری هم الزم ری ندارد فت ضرو م رابطه ی ضروری علت اب معلول ابشد. نتیجه اینکه که فعل مهان گونه که به غایعلت نباید کاشف از عد

ادی ممعلول فقط به علت  فته اند کهگند و  ندارد. بنا بر این کسانی که اتفاق را در علت غائی قائل شده اند اتفاق را در علت فاعلی قائل شده ا
ف فطرت هر  است که خال علیت فاعلی، غائی و صورت و فقط به ماده )علت مادی( احتیاج دارد الزمه ی آن نفی اصل احتیاج دارد نه علت

 .کسی است که حتی حیواانت هم در فطرت خود می ايبند که اگر چیزی در عامل حمقق می شود علت و سبب دارد
 نتیجه این می شود که غایت اب فعل و فاعل رابطه ی ضروری دارد.

 ذی سیدن به گنج ابید ابر نا بر این ببد. ، اگر چاه کن، چاه را در زمینی می َکَند که زیر آن گنج است، رسیدن به گنج ضرورت می ايما مثال چاها
 ست.ایر آن گنج که ز   الغایت خودش سنجیده شود. ذی الغایت آن مطلق کندن چاه نیست بلکه ذی الغایت، کندن چاه در زمینی است

ن به مطلق رفنت له اگر مردباست.  مثال کسی که زیر سقفی می رود که مشرف به اهندام است که بني رفنت و مردن رابطه ی ضروریمهچنني است 
زیر سقف مشرف  برای رفنت غایت زیر سقف برای استفاده از سایه سنجیده شود، مردن از ابب اتفاق می ابشد ولی مردن غایت آن نیست بلکه

 به اهندام است.
  

تفاق است و ار مورد نفی قول به د)فصل هنم  اعلیةصل التاسع يف نفي القول ابالتفاق، وهو انتفاء الرابطة بني ما یعد غایة لألفعال وبني العلل الفالف
 ی ابشد.(یت و فعل مني غااتفاق در ابب علت غایی به معنای انتفاء رابطه ی ضروری بني غایت افعال و بني علل فاعلی است هکذا ب
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وند ر افعال مرتتب می شاايتی که باز غ )گاه گمان می شود که بعضی ا یظن: أن من الغاايت املرتتبة على األفعال ما هو غري مقصود لفاعله،رمب
ري غ )و برای این غاايت ومثلوا له دارد(ن)و فاعل هیچ ارتباطی به آن غایت  وال مرتبط به، غاايتی وجود دارند که فاعل آن را قصد نکرده است (

عثور والنج دست می ايبد.(د ولی به گب برسآ)به کسی که چاه می کند که به  مبن حيفر بئرا لیصل إىل املاء فیعثر على كنز، مقصوده مثال زده اند(
)خبتا  من اإلتفاق: هذا النوع یسمىو  )دست ايبی به گنج غایت چاه کندن و مرتبط به آن نیست.( على الكنز لیس غایة حلفر البئر مرتبطا به،

نند به کسی که به ز  مثال می چنني)مه ومبن أيوى إىل بیت لیستظل، فینهدم علیه فیموت )به این نوع از اتفاق شانس خوب می گویند.( سعیدا(
 خبتاع من اإلتفاق: )ى هذا النو ویسم ااتقی پناه می برد برای اینکه از سایه استفاده کند ولی خانه بر سرش خراب می شود و او می می مريد(

قق حتمهني توهم و گمان  ضی بر اساس)بع ،وعلى ذلك بىن بعض علماء الطبیعة كینونة العامل )و به این نوع از اتفاق شانس بد می گویند.( شقیا(.
و گفته اند که ) تناه، خالء غري مة مبثوثة يفر ذریفقال: )إن عامل األجسام مركبة من أجزاء صغا عامل را بنا کرده اند و آن را از ابب اتفاق می دانند(

ت ئما در حال حرکاد)و آن اجزاء  ركة،وهي دائمة احل عامل اجسام، مرکب از اجزاء ریز امتی است که در فضایی غري متناهی پراکنده شده بودند(
ه است و خودشان از ردعد رها که و ببودند. بله این اجزاء علت دارد و بدون علت فاعلی نیست ولی آن فاعل فقط این اجزاء را به وجود آورد

رخورد  اجزا امتی اب هم ب موعه از آنا جم)پس اتفاق فاتفق أن تصادمت مجلة منها فاجتمعت فكانت األجسام، ابب اتفاق این عامل را پدید آوردند.(
 جسام هم گاه صالحیتین ا)ا ا(.بطیئ فما صلح للبقاء بقي وما مل یصلح لذلك فىن سریعا أو کردند و اب هم مجع شدند و اجسام به وجود آمد.(

قرض بر و اي حیواانت منور ماه و ادله ی برای بقاء داشتند مانند کوه ها و دراي ها و آهنا ابقی مانند و بعضی صالحیت بقاء نداشتند مانند ها
  شده سریع اي به کندی از بني رفتند.(

)خوب است  ولنقدم لتوضیح ذلك مقدمة، تفاقی به وجود منی آید.()حق این است که در عامل خلق هیچ چیز ا واحلق: أن ال اتفاق يف الوجود.
)و آن اینکه اموری که حتقق می ايبند از  هي: أن األمور الكائنة ميكن أن تتصور على وجوه أربعة: برای توضیح این مطلب مقدمه ای ارائه کنیم(

ومنها ما هو  )بعضی از این امور کائنه، دائمی الوجود اند( ،منها ما هو دائمي الوجود چهار قسمت خارج نیستند و این تقسیم عقلی است(
)بعضی هم به گونه ای  ومنها ما حيصل ابلتساوي )بعضی از آهنا اکثری الوجود می ابشند یعنی اکثرا این گونه اتفاق می افتند(أكثري الوجود،

ومنها ما حيصل اندرا وعلى  )مانند قیام و قعود زید( ،كقیام زید وقعوده مثال هستند که خودشان و ضدشان به شکل مساوی حمقق می شوند(
واألمر األكثري  )مانند وجود انگشت زائده در انسان.( كوجود اإلصبع الزائد يف االنسان. )بعضی از امور کائنه نیز کم اتفاق می افتند( األقل

کثر الوجود از دائمی الوجود جدا می شود به این گونه که دائمی )اما امر ا  الوجود یفارق الدائمي الوجود بوجود معارض یعارضه يف بعض األحیان،
كعدد أصابع الید، فإهنا مخسة على  الوجود معارضی ندارد بلکه مهیشگی است ولی اکثری الوجود در بعضی از موارد اب معارض، برخورد می کند.(

لقوة املصورة لألصبع مادة زائدة صاحلة لصورة اإلصبع، فصورهتا ورمبا أصابت ا )مانند تعداد انگشتان دست که غالبا پنج ات هستند( األغلب،
)و گاه می شود که قوه ای که صورت دهنده به انگشت است و شکل انگشت را در ماده اجياد می کند دارای ماده ای زائده می شود و  أصبعا،

ومن هنا یعلم: أن كون األصابع  ک انگشت را می سازد.(این ماده ی زائده صالحیت یک انگشت دیگر را هم دارد در نتیجه آن ماده ی زائد ی
وأن األمر  )از اینجا واضح می شود که پنج انگشت بودن مشروط به این است که ماده ی زائدی در کار نباشد( مخسة مشروط بعدم مادة زائدة،

)نه اکثری  ال أكثریه، ابشد دائمی الوجود است()و پنج انگشت بودن اب این شرط که ماده ی زائدی وجود نداشته  هبذا الشرط دائمي الوجود
)و اقلی الوجود نیز اب شرط معارض مذکور یعنی اب این شرط که آن  و ان االقلی الوجود مع اشرتاط املعارض املذكور أیضا الوجود و نه اقلی الوجود(

وإذا كان األكثري واألقلي دائمیني ابحلقیقة فاألمر يف  ی الوجود()آن هم دائمی الوجود خواهد بود نه اقل دائمي الوجود ال أقلیه، ماده ی زائد ابشد(
)بنا  فاألمور كلها دائمیة الوجود )حال که اکثری و اقلی الوجود هر دو دائمی شده اند امر در مساوی الوجود نیز واضح می شود.( املساوي ظاهر،

جاریة على نظام اثبت ال خيتلف وال  ه مهواره دائمی الوجود می ابشند(بر این امور مهیشه دائمی الوجود اند یعنی دیگر چهار قسم نیست و مه
)و جاری بر یک سیستم و نظام اثبت و برقراری هستند که هرگز فرق منی کند )یعنی این گونه نیست که یک مورد اب مورد دیگر فرق   یتخلف.

وإذا كان   ر ابشد. یعنی ذی الغایة ابشد ولی غایت نباشد.(کند( و ختلف هم منی کند )یعنی یک مورد هم ايفت منی شود که ختلفی در کا
)پس وقتی فرض بر این شد که  فلو فرض أمر كمايل مرتتب على فعل فاعل ترتبا دائمیا ال خيتلف وال یتخلف، )وقتی مهه، دائمی شده اند( كذلك،
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حكم العقل حكما  ذیرد و نه ختلف در آن راه می ابید(امری کمالی مرتتب بر فعل فاعل است و ترّتب آن هم دائمی است که نه انگونی می پ
)اینکه  بوجود رابطة وجودیة بني األمر الكمايل املذكور وبني فعل الفاعل، رابطة )عقل نیز حکم یک حکم بدیهی فطری می کند بر( ضروراي فطراي

)رابطه ای که آن رابطه  ضي بنوع من االحتاد الوجودي بینهماتق بني رابطه ی وجودی و بني امر کمالی مزبور و بني فعل فاعل رابطه ای وجود دارد(
)رابطه ای که قصد فاعل  ینتهي إلیه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغایة. به نوعی از احتاد وجودی بني آن فعل و آن امر کمالی حکم می کند.(

عل، فعلی را قصد می کند هر آنچه را که به آن فعل متحد است برای فعلش به آن امر کمالی منتهی می شود و آن مهان غایت انم دارد. وقتی فا
را قصد می کند.( )حال عالمه به این اشکال اپسخ می دهد که هرچند ترّتب مزبور دائمی است ولی ممکن است ضرورتی در کار نباشد و می  

)اگر برای ما جایز ابشد که در ارتباط غاايت افعال  الرتتب،ولو جاز لنا أن نراتب يف ارتباط غاايت األفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام  گوید:(
جاز لنا أن نراتب  به فواعل آن افعال شک کنیم و دوام ترّتب را زیر سؤال بربمي و بگوییم هرچند دائما مرتتب است رابطه ی ضروری بني آن نیست(

وتوقف احلوادث واألمور على  ان نیز شک کنیم و وقتی در آن شک کردمي()ابید بتوانیم در ارتباط فعلی به فاعل هایش يف ارتباط األفعال بفواعلها
)زیرا بیان  إذ لیس هناك إال مالزمة وجودیة وترتب دائمي، )ابید در توقف حوادث و امور بر علت فاعلیه ی آهنا نیز بتوانیم شک کنیم( علة فاعلیة،

  ّتب دائمی(فعل و فاعل هم نیز چیزی نیست مگر یک مالزمه ی وجودی و یک تر 
م ترّتب منی دهد و بگوید اب دوالیل قرار نرا د )از مهني جاست که اگر کسی دوام ترّتب ومن هنا ما أنكر كثري من القائلني ابإلتفاق العلة الفاعلیة،

)کما  ةأنكر العلة الغائی ماك اند.( کرده  توان به لزوم ضرورت رسید کشف می شود که بسیاری از کسانی که قائل به اتفاق اند علت فاعلی را انکار
ر مادی است و مادی د حصر در علتیت من)و اي اینکه گفته اند که عل وحصر العلیة يف العلة املادیة اینکه علت غایی را نیز انکار کرده اند(

 )از ن مجیع ما تقدم:تبني م فقد نیم()و به زودی به آن اشاره می ک وستجئ اإلشارة إلیه. وجود به علت فاعلی، غایی و صورت احتیاج ندارد.(
ر الوجودی  )که غاايت اند لها،ذاتیة لعل ائمیةأن الغاايت النادرة الوجود املعدودة من اإلتفاق غاايت د آنچه ات به حال گفته امي واضح می شود که(

ب إىل غريها وإمنا تنس ارد.(دکه گفته شده است اتفاقی است آهنا غاايتی است دائمی که برای عللت خود ذاتی است و برای آهنا ضرورت 
بر  )بنا ى الكنز دائما،نز یعثر علتها كفاحلافر ألرض حت )و این غاايت فقط ابلعرض و جمازا به غري علل خودشان نسبت داده شده اند.( ابلعرض،

رای بنج، غایت ذاتی است عثور بر گ نای )و وهو غایة له ابلذات، این چاه کنی که زمینی را می کند که زیر آن گنج است مهواره به گنج می رسد.(
ی مت جمازا نسبت داده نبال آب اسدی که )اما عثور بر گنج ابلعرض به چاه کن وإمنا تنسب إىل احلافر للوصول إىل املاء ابلعرض،چاه کن مزبور(

ه ام ینهدم على من فیباب االهنده أسلیوكذا البیت الذي اجتمعت ع شود و حال آنکه ابید به چاه کنی که زمني مزبور را می کند منتسب شود. (
ة للمتوقف فیه وهو غای .(ی آیدم)مهچنني خانه ای که در آن اسباب اهندام مجع شده است دائما بر کسی که در آن خانه است فرود  دائما،

)و مهاان غایت فوق   ل ابلعرض،ظلمستوإمنا عدت غایة ل )و این اهندام غایت ذاتی است برای آن فاعلی که در آن خانه توقف می کند( ابلذات،
فاق من اجلهل لقول ابإلتفا .(که مهان اهندام است ابلعرض و جمازا مشرده شده است غایت برای کسی که می خواست از سایه استفاده کند

فرض کرده  علتگری را یز دیچ)بنا بر این قول به اتفاق به سبب جهل به سبب است. یعنی او چون به علت اصلی تصور ندارد و  ابلسبب.
 .(یقول االتفاق جاهل السبب است قائل به اتفاق شده است. حاجی نیز در منظومه می فرماید:

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 55جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : علت صوریه و مادیه و علت جسمانیموضوع
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  ود.شح می بعلت صوری و مادی که در این فصل مطر  علت بر چهار قسم است: علت فاعلی و غایی )که حبث آهنا گذشت( و
 ن علت صوریم مهاعلت صوری مهان صورت در اجسام است. سابقا هم گفتیم که هر جسمی مرکب از علت و صورت است. صورت هر جس

توقف اجزائش م ربرکبی مآن است. صورت، علت صوری برای مرکب است به این معنا که پیدایش آن مرکب بر صورت متوقف است زیرا هر 
ه توان عنی ماده کیبد. است و هر شیء مرکب از ماده و صورت می ابشد. صورت مهان جوهری است که شیء به وسیله ی آن فعلیت می اي

دیگری  وماده است  آهنا حمض است به وسیله ی صورت فعلیت می ايبد. )در حبث جوهر و عرض گفتیم که جوهر پنج قسم است که یکی از
 صورت.(

قل جمردی که ض است و عه ی حمصورت، علت صوری است نسبت به کل و اما نسبت به ماده، شریکة العلة می ابشد یعنی ماده قو  بر این بنا
 د.اده می ابشجود مآن را اجياد می کند آن را در پناه صورت اجياد می کند. بنا بر این صورت، شرط و شریکة العلة برای و 

صورت  وی شکل است ه معنابصوری انمیده می شود هرچند صورت معانی دیگری هم دارد. مثال گاه صورت صورت به این معنا است که علت 
 واهد بود.لت خنعمیز مهان شکل میز است. شکل میز عرضی است برای میز و هرگز منی تواند سازنده ی موجود جوهری ابشد و 

و حضور صورة هند: العلم ی گویذهن ما ترسیم می شود. بر این اساس م گاه صورت به صورت ذهنی اطالق می شود یعنی آنچه که از خارج در
 الشیء لدی عقل. این صورت نیز خارج از حبث ماست.

  
ماده است  د متوقف برکب شو : علت مادی مهان ماده است یعنی ماده برای مرکب علت مادی است یعنی اگر مرکب خبواهد مر اما علت مادی

 صورت تشکیل شده است و هر مرکبی بر اجزائش متوقف است.زیرا مرکب از دو جزء ماده و 
ت صوری و عل م علتخمفی نیست که علت به معنای چیزی است که وجود معلول بر آن متوقف است بر این اساس صورت و ماده ی جس

 مادی جسم می ابشند.
اده صورت شد یعنی مابت می قابل و معلول صور  به هر حال ماده، علت مادی است نسبت به کل ولی نسبت آن به صورت این است که ماده،

رت د پس ماده معلول صو اده می ابشرای مرا می پذیرد و هکذا متامی اعراض را می پذیرد زیرا ماده قوة االشیاء است. وقتی صورت شریکة العلة ب
 می ابشد.
  ک علت احتیاج دارميتنها به ی جوداته اند که ما در مو در مسأله ی علت مادی کالمی احنرافی وجود دارد و آن اینکه بعضی قائل شد در اینجا

ستند به این قول که مادی ه  آهنا که مهان علت مادی است و بس و دیگر به علت فاعلی، غایی و صوری احتیاج ندارمي. مارکسیست ها و امثال
 قائل می ابشند. اینها می گویند که حتقق موجود به حتقق ماده اش است.

 : این قول از دو جهت مردود است:فرماید عالمه در جواب می
 دارد.یتی نماده فقط قوة االشیاء است یعنی می تواند صورتی را بپذیرد و فعلیت ايبد ولی بدون آن فعل اول اینکه

 اما ماده اگر ماده ی اول ابشد که هیولی است که قوه ی حمض است و هیچ حتققی ندارد.
 سته است و می تواندن حیث که هآه از رای انسان، به این معنا است که می تواند انسان شود و اي هستاما ماده اگر اثنیه ابشد مانند نطفه ب

 بول کند و صورتی راعلیتی را قفد که صورت درخت را پذیرا شود و درخت شود ماده است. بنا بر این ماده مبا هو ماده یعنی چیزی که توان دار 
یگر ابشد د حیثیت فقدان یثیت ماده،قتی حو ه ی اثنیه و اي ندارد مانند هیولی( اآلن فاقد آن صورت است. بپذیرد )چه اآلن فعلیت دارد مانند ماد

 ت می ابشد.فعلی منی تواند وجود شیء به آن ابشد زیرا وجود شیء به معنای فعلیت است و حال آنکه ماده به تنهایی فاقد
ی تواند مستند به ین ضرورت منود. اشنی هیچ چیزی ات به حد ضرورت نرسد موجود منی سابقا گفتیم که الشیء ما مل جيب مل یوجد یع دوم اینکه

فعلیت ندارد و  یزی نیست وآلن چاماده ابشد زیرا حیثیت ماده، حیثیت قوه و امکان است یعنی چیزی است که می تواند بعدا چیزی شود ولی 
گر قرار ابشد  ا نا بر این ست. باشود در ماده نیست زیرا شأن ماده، قوه  اآلن ضرورتی برایش نیست. این ضرورت و وجوب که موجب وجود می

 که ما بدون ماده چیزی نداشته ابشیم الزمه اش این است که شیء بدون وجوب، موجود شود.
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حتقق  واهد تنها علت برایر فعلیت خبین اگابنا بر این ماده چون فعلیت ندارد نه می تواند فعلیت اعطاء کند و نه ضرورت از آن انشی شود بنا بر 
یت می ابشد یعنی ض قانون علن، نقاشیاء ابشد یعنی شیء ابید بی جهت بتواند موجود شود در حالی نه فعلیت دارد و نه ضرورت و قول به ای

 ابید یک چیزی بتواند حمقق شود بدون اینکه علتی داشته ابشد.
ودش به ه ضرورت، خد بلکاده است خودش هم ضرورت و اي فعلیت داشته ابشاگر مستشکل بگوید که الزم نیست ضرورت آفرین که مهان م

یش می آید که پاین مشکل  د کندخودی خود حمقق می شود و اي اینکه چیزی که خودش فعلیت و ضرورت ندارد بتواند فعلیت و ضرورت را اجيا
ابطه ی ضروری و ر ست که هیچ اشده  لتی موجود شود زیرا قرارهر چیزی در عامل ابید بتواند موجود شود و هر چیزی ابید بتواند دنبال هر ع

که اب   ولید شود ابید بشودی الوجود تضرور  تالزمی بني اشیاء نباشد بنا بر این اگر اب ماده که نه فعلیت ندارد و نه ضرورت بتواند جسمی مادی و
 ی کند.یخ گرما تولید شود و هکذا. این چیزی است که هر عاقلی حکم به بطالن آن م

 نتیجه اینکه علت مادی، به تنهایی برای پیدایش اشیاء کافی نیست.
ن حال، ماده در شد. اب ایمی اب که ماده ای که ات به حال از آن حبث می کردمي مهان جوهری است که صرف القوة بعد عالمه اضافه می کند

لول کند که مهان ری در آن حز دیگه به معنای هر چیزی است که چیمعانی دیگر نیز استعمال می شود که از حبث ما خارج است. مثال ماده گا
 ی مانند بدن که نفسم شامل چیز د و هحمل است و ماده به این معنا مهان ماده ی ابملعنی االعم است زیرا هم ماده ی حمل حبث را شامل می شو 

 به آن تعقل می گريد و هم شامل جوهر می شود که عرض در آن حلول می کند.
د به آن جهت می   نوشته شو د و اينني در حبث مواد ثالث )کیفیت نسبت که مهان وجوب و امتناع و امکان است که اگر به زابن آورده شو مهچ

 گویند( نیز ارتباطی به حبث علت مادی ندارد.
  

 )فصل دهم در علت صوری و مادی است.( الفصل العاشر يف العلة الصوریة واملادیة
ست که به معنای ان صورتی ا)مراد مه مبعىن ما به الشئ هو هو ابلفعل - )اما علت صوری مهان صورت است.( فهی الصورةأما العلة الصوریة: 

ود که شیز سنگ می آن چ چیزی است که به وسیله ی آن شیء خودش هست ابلفعل یعنی آن چیزی که انسان به آن انسان می شود سنگ به
نسبة إىل النوع ابل - .(ی ابشداست که در سابق می گفتیم صورت جوهری است که فعلیت خبش ماده ممهان صورت نوعیه است. این مهان چیزی 

فإن لوجود  ب می شود.(حمسو  )این علت صوری به نسبت به نوعی که مرکب از صورت و ماده می ابشد علت صوری املركب منها ومن املادة،
 وجود اجزائش متوقف ر مرکبی برجود هو ف است و این توقف ابلضرورة است و از آجنا که )وجود نوع بر صورت متوق النوع توقفا علیها ابلضرورة،

ادة، فهي صورة بة إىل امللنسوأما اب است پس صورت، علت نوع می ابشد. سابقا هم گفتیم که علت به معنای مطلق متوَقف علیه می ابشد.(
ی که مهان موجود ی علت فاعلشد یعنماده فقط صورت و شریکة علت فاعلی می اب)اما صورت به نسبت به  وشریكة العلة الفاعلیة على ما تقدم،

عان اخر خارجة من ملصورة على لق اوقد تط جمردی است که ماده را اجياد می کند، آن را در پناه صورت و به شرط وجود صورت اجنام می دهد.(
  عنای وجود ذهنی(م صورت به ايکل و ما ندارد. مانند صورت به معنای ش )اما صورت به معناهای دیگری نیز می آید که ارتباطی به حبثغرضنا.

که از ماده   ست که نسبت به نوعیان ماده الت مه)این ع فهي املادة ابلنسبة إىل النوع املركب منها ومن الصورة، )اما علت مادی( وأما العلة املادیة.
وجود النوع لفإن  شد.(ابع می کبی بر اجزایش متوقف است، ماده علت برای نو و صورت تشکیل شده است سنجیده می شود. از آجنا که هر مر 

 وأما یش مرتتب است.(رة بر اجزالضرو اب)برای وجود نوع، ابلضروره و ابلبداهه یک نوع توقفی بر ماده است زیرا مرکب  توقفا علیها ابلضرورة،
اده ت و نه علت مادی. مقط ماده اسوع( ف)اما نسبت به صورت )و نه نسبت به جمم ابلنسبة إىل الصورة فهي مادة قابلة معلولة هلا على ما تقدم.

ه شأن ماده قبول کهم گفتیم   قبال ای که صورت را قبول می کند و معلول صورت است زیرا صورت شریکة العلة برای ماده می ابشد. کما اینکه
  است که هم صورت را قبول می کند هم سایر اعراض را(

)بعضی از علماء مادی علت را منحصر به ماده می دانند. مادیون کسانی هستند که ما وراء طبیعت را  م من الطبیعیني العلة يف املادة،وقد حصر قو 
-سواء كانت األوىل أو الثانیة  -فإن املادة  )جواب این است که اصولی که قبال گذشت این قول را رد می کند.( واألصول املتقدمة ترده، منکرند(
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ا ون ماده چه ماده ی اولی ابشد چه اثنیه )البته طبیعیون خیلی خرب از ماده ی اولی که هیولی است ندارند زیرا خارج از حس است و خیلی آهن)چ
ه )و الزم والزمها الفقدان، )ماده در هر دو حالت قوه ی حمض است یعنی می تواند بعدا چیزی بشود.( حیثیتها القوة، اب آن سر و کار ندارند.(

ومن الضروري أنه ال یكفي إلعطاء فعلیة  ی آن این است که ماده فعال صورت ندارد و بعدا می تواند دارا شود یعنی اآلن و فعال آن را ندارد.(
بله و )و کامال بدیهی است که چنني چیزی که الزمه اش فقدان است کافی نیست برای اینکه بتواند به نوع مانند نوع درخت و سن النوع وإجيادها،

فال یبقى  مانند آن فعلیت دهد و آهنا را موجود کند. چگونه فاقد شیء که حتی خودش آن را دارا نیست می تواند به دیگری آن را اعطاء کند.(
از )بنا بر این وقتی هسته درخت شده است و در قالب درخت فعلیت ايفته است این درخت شدن منی توانست  للفعلیة إال أن توجد من غري علة،

)و موجود  وهو حمال. طریق ماده ابشد و اگر قرار ابشد که فعلیت آن از طریق ماده ابشد الزمه اش این است که بدون علت موجود شده ابشد.(
  شدن بدون علت حمال است.(

شت که شیء ات به نچه گذ)آ ،یوجد قد تقدم أن الشئ ما مل جيب مل )دلیل دیگری که برای رد مادیون اقامه شده است عبارت است از( وأیضا،
رف )و از آن ط اإلمكان،ا القبول و یثیتهحوالوجوب الذي هو الضرورة واللزوم ال جمال الستناده إىل املادة اليت  حد وجوب نرسد موجود منی شود(

ب، منی تواند معطی ه وجو ت و نان اسوجوب که عبارت است از ضرورت و لزوم منی تواند به ماده مستند ابشد زیرا حیثیت ماده فقط قبول و امک
لو و  اجب و موجود کند.(ه شیء را و شد ک)بنا بر این ابید وراء ماده امر دیگری اب فوراء املادة أمر یوجب الشئ ویوجده، وجوب و ضرورت ابشد.(

ند و کعلول است را انکار  لت و مني عبی که )حال اگر کسی که مادی است رابطه ی تالزم انتفت رابطه التالزم اليت إمنا تتحقق بني العلة واملعلول
علت  دو معلول که از یک تالزم بني و اي) أو بني معلويل علة اثلثة بگوید الزم نیست که علتی ابشد که اول شیء را الزم کند و بعد موجود کند(

لیت ن است که رابطه ی عمعنایش ای که  ود)و اگر رابطه ی تالزم بني اشیاء منتفی ش وارتفعت من بني األشیاء اثلثی انشی می شوند را منکر شود(
ز بني می رود. بنا اید بیاید اصی اب)حکم به اینکه دنبال هر چیزی یک چیز خ بطل احلكم ابستتباع أي شئ ألي شئ، بني اشیاء برداشته شود.(

)و  ت،ستناد إىل حكم اثبومل جيز اال د.(و بر این اینکه می گوییم به دنبال آتش ابید سوزاندن ابشد ابید از بني برود و آتش گهگاه موجب سرما ش
اهت نکه این بر خالف بدآ)و حال  ة،لعقلیوهو خالف الضرورة ا دیگر نباید بتوان به حکم اثبتی اعتماد کرد و بر اساس آن زندگی را تنظیم کرد.(

این وجوب منی  وجود شود ومات  اجب شودعقل است. نتیجه اینکه ابید قاعده ی الشیء ما مل جيب مل یوجد را ابید پذیرفت. پس شیء ابید و 
شیء  ت قبول ندارند ابیده عنوان علبی را تواند از ماده انشی شود زیرا ماده خودش وجوب ندارد. و از آن جا که مادگراها غري از ماده چیز دیگر 

 رج از حبث ماست.(آید که خا یز میندیگری )البته ماده به معانی  وللمادة معان اخر غري ما تقدم خارجة من غرضنا. بدون علت به وجود آید(
  

 علت جسمانی فصل ايزدهم
  این فصل حاوی دو حکم از علل جسمانی است یعنی علت هایی که جسم اند و اي رابطه ای اب جسم دارند،

و هم زمان معلول  هی ابشدتناید مکه امکان ندارد که معلول علت جسمانی ال متناهی ابشد. معلول آن هم از نظر تعداد اب حکم اول این است
عنی ال یتناهی ابشد. ی شدت وجودی ز نظرها ابید متناهی ابشد یعنی منی تواند در زمان ال متناها موجود ابشد. مهچنني منی شود معلول مزبور ا

 منی تواند وجودش ان حمدود و بدون حد ابشد.
ع نیست عد قابل مجببل و د. موجود جسمانی در هر آن اب آن قدلیل آن این است که علت های جسمانی به حرکت جوهری متحرک می ابشن

بال بوده مثل قاست و اي  ر بعددیعنی حالتی که اآلن آتش دارد )آتش فعلی( یک حلظه ی قبل نبوده است و یک حلظه ی بعد نیست و آنی که 
انند مفرق دارد  بعدش ور هر آن اب قبل این است. این بدلیل آن است که جسم یک موجود سیال است و در حال حرکت است و وجودش د

ر این هر موجودی ارد. بنا بدفرق  سنگی که از ابال به اپئني در حالت حرکت است که در هر آن در یک نقطه است که اب نقطه ی قبلی و بعدی
این معلول آن هم  ند. بنا برکجياد  احمفوف به دو عدم است. چنني علتی که جسمانی است و حمدود به دو عدم است منی تواند معلولی ان حمدود 
 ف تر است. تر و ضعیاپئني از نظر زمان، تعداد و شدت وجودی حمدود است زیرا خود علت چنني حدهایی را دارد و معلول از وجود علت
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ست اگر ب اه در چو تشی ککه علت های جسمانی کاری را اجنام منی دهند مگر اینکه دارای وضع خاص ابشد. مثال آ حکم دوم این است
تش آشد. بر این اساس، صی داشته ابضع خاخبواهد بسوزاند و اي چیزی را گرم کند، این کار را منی تواند اجنام دهد مگر اینکه آتش اب آن چوب و 

ودشان وجود خ ند. حال کهاتوقف مزبور منی تواند آبی که در صد فرسخی آن است را گرم کند. زیرا موجودات جسمانی در وجودشان بر وضع م
اجياد  شد عالمت آن است کهد و اگر ابن ابشاحتیاج به وضع دارد اجياد هم منی تواند بیش از ابشد. اگر اجياد فرع وجود است منی تواند زائد بر آ

  متوقف بر وجود آن نبوده است.
  

 )فصل ايزدهم در علل جسمانیه است( الفصل احلادي عشر يف العلة اجلسمانیة
این  وتناهی و حمدود است معلول آهنا عنی م)علل جسمانیه از نظر اثر حمدود است ی ناهیة أثرا، من حیث العدة واملدة والشدة،العلل اجلسمانیة مت

ز نظر زمان و شدت اشد و هکذا هی ابحمدودیت از نظر تعداد، زمان و شدت وجود است. یعنی معلول های آهنا منی تواند از نظر تعداد ال متنا
یعنی  کت جوهری متحرک اندمانی به حر اع جس)زیرا گفته شده است که مهه ی انو  ألن األنواع اجلسمانیة متحركة ابحلركة اجلوهریة،قالوا: ) وجود.(

و جزء آن عني هم د و هرگز دی شو منهر زمان شأن اب قبل و بعد فرق دارد و فقط مثل قبل و بعد است. در حرکت، هیچ گاه دو جزء اب هم مجع 
ه کان صورت نوعیه است  بایع که مهین ط)بنا بر ا فالطبائع والقوى اليت هلا منحلة منقسمة إىل حدود وأبعاض، ل هم می ابشند.(نیستند بلکه مث

عاض منحل و تقسیم حدود و اب ند بهعلت می ابشد )نه ماده زیرا ماده فقط قبول می کند و قوه ی حمض است( و قوایی که آن صور جسمانیه دار 
بال نبوده و قاآلن هست  آنچه )که هر یک از این حدود و ابعاض حمفوف به دو عدم است یعنی دة منها حمفوف ابلعدمنيكل واح می شوند.(

را اثر دود خواهد بود. زیاثرش هم حم اولی )در نتیجه خودش از نظر ذات حمدود است و ابلتبع و به طریق حمدود ذاات وأثرا(. بعدا هم نبوده است.(
  مؤثر ابشد و حتی مساوی اب مؤثر هم منی تواند ابشد.( منی تواند بیشرت از

ه بجنام منی دهند مگر اانیه کاری جسم )علت های العلل اجلسمانیة ال تفعل إال مع وضع خاص بینها وبني املادة، )حکم دوم این است که( وأیضا،
وزد در صورتی ی خواهد بسمه که ثري بگريد. مثال مادسبب وضع خاصی که بني علل جسمانیه است و بني ماده ی خاصی که می خواهد از آن أت

ودها إىل املادة، تاجت يف وجا احقالوا: )ألهنا مل از آتش می سوزد که وضع خاصی بني آن دو ابشد مثال فاصله ی بني آن دو زايد نباشد.(
اده علت مادی آهنا ند )زیرا مداشت ماده احتیاج)در بیان آن گفته شده است که علل جسمانی وقتی در وجودشان به  احتاجت يف إجيادها إلیها،

گر وجودی که اجياد ا ق می شود. د حمقاست.( در اجيادشان نیز به آن ماده احتیاج خواهند داشت زیرا اجياد، فرع وجود است و به وسیله ی وجو 
)احتیاج  ضع خاص مع املعلول،ا بسببها و ل هلي أبن حيصواحلاجة إلیها يف اإلجياد ه می کند احتیاج به ماده دارد اجيادش هم احتیاج به ماده دارد.(

ید ابجنام دهد بلکه فقط ار کاری را هود و ر داشنت به ماده در اجياد به این است که در اجياد آزاد نباشند و ماده ی آن اجازه منی دهد که هر جا 
 )به علل اجلسمانیة(. أتثري اليفدخل  البعد واألوضاع اخلاصةولذلك كان للقرب و  صورت نوعیه، در حمدوده ی ماده که معلول است فعالیت کند.(

یزی روی آتش چ  ثال اگرمرند. مهني دلیل است که برای قرب و بعد و وضع های خاص در أتثري علل جسمانی دخالت است و اینها أتثري گذا
 ابشد می سوزد ولی اگر زیرش ابشد ممکن است نسوزد.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 56جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیم وجود به واحد و کثريموضوع
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سفی مباحث ز مباحث فلاسری  عالمه در اول کتاب فرموند که فلسفه علمی است که از احوال موجود مبا هو موجود حبث می کند. قهرا یک
ی که در نظر  . هر موجود استم موجود به واحد و کثريتقسیمی است که وجود را به اقسامی تقسیم می کند. یکی از این مباحث حبث انقسا

  گرفته می شود اي یکی است و اي مرکب از آحادی می ابشد.
دد تعریف این دو صد بعضی در هرچن از آجنا که مفهوم موجود مشخص است اکنون ابید مفهوم واحد و کثري را تعریف کنیم. عالمه قائل است که

دیقات نظری دارمي یک سری تص آنکه دیهی است و قابل تعریف نیست. مهان گونه که ما در تصدیقات عالوه بربر آمده اند ولی مفهوم این دو ب
گر قرار بود مهه ی رد و اال ا ن ندایک سری تصدیقات بدیهی دارمي که تصدیقات نظری ابید به بدیهی برگردد و بدیهیات دیگر احتیاج به برها

یم بفهمیم به ه می خواستیزی کچداشت دیگر هیچ علمی منی ابیست برای افراد حاصل شود زیرا هر  تصدیقات حتی بدیهیات احتیاج به برهان
اع نقیضني و بودن اجتم حمال یک صغری و کربی و مقدماتی احتیاج داشت و هکذا ات بی هنایت و به هیچ جا منتهی منی شد. بر این اساس

د حیوان انطق انسان ابی ای فهماست. در تصدیقات هم مهني حکم جاری است مثال بر اینکه هر موجود غري واجبی علت می خواهد از بدیهیات 
این است که  شود معنایشنختم  را فهمید و برای حیوان و انطق هم ابید هر کدام جداگانه یک جنس و فصل احتیاج داشته ابشد و به جایی

  علمی نباید برای کسی حاصل شود.
و کثرت  است. وحدت دیهیاتبتعریف ندارد، صفات وجود است کما اینکه وجود که مهان هستی است از یک سری از چیزهایی که احتیاج به 

ال و ابلذات در ی تواند او را م نیز که از صفات و اقسام هستی است احتیاج به تعریف ندارد و از بدیهیات است یعنی هر کسی مفهوم وحدت
 اج به جنس و فصل و معرِّف داشته ابشد.ذهن خود ترسیم کند بدون اینکه تعریف این دو احتی

یف به وسیله ی آن تعر  می کنند و ا ذکرمضافا بر آن، تعریف اوال و ابلذات به وسیله ی ماهّیت اجنام می شود )یعنی در تعریف چیزی، ماهّیت ر 
 نس و فصل دارند ولیت است که جاهیّ میرا می کنند( و مهچنني تعریف برای ماهّیت اجنام می شود )یعنی مهیشه ماهّیت را می توان تعریف کرد ز 

 وجود و صفات وجود جنس و فصل ندارد ات به عنوان معرف در تعریف وجود درج شود.(
 ابی کنند ات اگر فرد میگر تبدیل دلفظ  بنا بر این اگر برای وجود تعریف هایی ارائه شده است مهه از ابب تعریف لفظی است یعنی یک لفظ را به

رت منی کند در این صو  فهوم تطبیقم آن ر است بتواند به معنا منتقل شود. در این موارد، فرد اب مفهوم آشنا است ولی لفظ را ابلفظ دوم آشنات
داند غضنفر هم به  ست ولی منیاشري  اگر لفظ واضح تری استعمال شود او می تواند به درستی تطبیق کند. مثال کسی می داند که اسد به معنای

ریف لفظی که می  کار اب تع  ه اینکت. در این حال، او حقیقت شري را می شناسد و فقط منی تواند غضنفر را به آن تطبیق کند  مهان معنا اس
 گویند: غضنفر مهان اسد است اجنام می شود.

. رندادیعنی اقسام  ینقسم، هو ما ویند:بر این اساس در تعریف واحد گفته شده است: هو ما ال ینقسم. یعنی اقسام ندارد و در تعریف کثري می گ
  البته شاید در این دو مورد معرَّف واضح تر از معرِّف ابشد.

 عنا است که هم ابیدم به این مینقس اگر کسی بگوید که دو تعریف فوق حقیقی اند به مشکل بر می خورد زیرا واحد که تعریف می شود به ما ال
ر ن معنای کثري است دینقسم( مها)زیرا  اگر خبواهد فهمیده شود ابید معنای کثري فهمیده شود)ما( فهمیده شود و هم )ال( و هم )ینقسم.( سومی 

شد عریف شیء به نفس ابی آید که تزم مالنتیجه برای فهم واحد، ابید معنای کثري را نیز فهمید. حال از آجنا که کثرت مهان حیثیت انقسام است 
 یعنی شیء خودش تعریف خودش ابشد.

  
اوی )و این فصل ح ة فصولوفیها عشر  است.( )فصل هشتم در انقسام موجود به واحد و کثري الثامنة يف انقسام املوجود إىل الواحد والكثرياملرحلة 

 ده فصل می ابشد.(
 )فصل اول در معنای واحد و کثري است.( الفصل األول يف معىن الواحد والكثري

)حق این است که دو مفهوم وحدت و کثرت از مفاهیم عامه اند. اگر مفهوم عام شود دیگر  عامةاحلق أن مفهومي الوحدة والكثرة من املفاهیم ال
منی شود آن را تعریف کرد زیرا در این صورت ابید آن را به جنس و فصل تعریف کرد و جنس ابید از خود شیء اعم ابشد و فصل مساوی مهان 
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و نفس انسان نقشی ابتدایی می بندد یعنی خود به خود نقش می بندد و احتیاج به  )که در ذهن التی تنتقض فی النفس انتقاشا اولیا شیء(
)مانند مفهوم وجود و امکان و مانند آهنا از صفات وجود مانند مفهوم  كمفهوم الوجود ومفهوم اإلمكان ونظائرمها، واسطه و معرف ندارد.(

)بر این اساس  إنه ال ینقسم، والكثري ما ینقسم من حیث إنه ینقسم( تعریفا لفظیا، ولذا كان تعریفهما أبن: )الواحد ما ال ینقسم من حیث فعلیت.(
تعریف واحد به اینکه چیزی است که تقسیم منی شود از آن حیث که تقسیم منی شود و کثري به اینکه چیزی است که تقسیم می شود از آن حیث  

ی کثري دو حلاظ وجود دارد که بر اساس یک حلاظ کثري نیست بلکه واحد است که تقسیم می شود تعریف لفظی است. البته خمفی مناند که برا
یعنی قابل تقسیم نیست. مثال ده، دو حیث دارد یکی حیثیت آن این است که یک جمموعه ی واحد است. در نتیجه دیگر کثري نیست بلکه 

انه ال ینقسم را اضافه کرده است. به این سبب است که واحد است. این امر موجب شده است که عالمه در تعریف، حیث انه ینقسم و حیث 
)و اگر  ولو كاان تعریفني حقیقیني، مل خيلوا من فساد، می گویند اگر حیثیات نباشد اساس حکمت فرو می ریزد: لو ال احلیثیات لبطلت احلکمة(

)زیرا در این صورت  الواحد على تصور مفهوم )ما ینقسم(لتوقف تصور مفهوم  قرار بود این دو تعریف حقیقی ابشد خالی از اشکال و فساد نبود(
)و ما ینقسم مهان مفهوم کثري است در نتیجه برای  وهو مفهوم الكثري، برای روشن شدن مفهوم واحد ابید مفهوم ما ینقسم نیز واضح شود.(

)و اشکال آن این  فهوم )املنقسم( الذي هو عینه،وتوقف تصور مفهوم الكثري على تصور م فهمیدن مفهوم واحد ابید مفهوم کثري را متوجه شد(
است که مفهوم کثري متوقف بر تعریف مفهوم منقسم است که خود مفهوم کثري است و تعریف شیء به نفس نه جایز است و نه ممکن و منقسم 

م تعریف کرد مانند تعریف انسان به بشر ولی عني کثري است و هیچ فرقی اب آن ندارد. بله اگر قرار بود تعریف لفظی کنیم می شد کثري را اب منقس
حبث در این است که ما در مقام تعریف حقیقی هستیم نه لفظی حال که تعریف کثري به منقسم فاسد است، تعریف واحد که متوقف بر آن است 

)بنا بر این به صورت تعریف  سام،وابجلملة: الوحدة هي حیثیة عدم االنق نیز تعریفی است که متوقف بر فاسد است و خودش فاسد می ابشد.(
لفظ می گوییم که وحدت مهان حیثیت تقسیم نپذیری شیء است. البته ممکن است کسی اشکال کند که هر چیزی قابل تقسیم است مثال یک 

ذهن تصور  ورق کتاب به دو نیم ورق قابل تقسیم است. جواب این است که یک ورق از حیث یک ورق بودن قابل تقسیم نیست ولی وقتی در
والكثرة حیثیة  می شود که دو طرف دارد در این حال کثري می شود و قابل تقسیم می شود. ولی از این حیث که یک است قابل تقسیم نیست.(

 )و کثرت حیثیت انقسام شیء است.( االنقسام.
  

 بررسی رابطه ی وحدت اب وجود تنبیه:
ید: مه می فرما. عاللت اتصال و یگانگی است که بر یک هستی حکمفرما استوجود به معنای هستی است و وحدت به معنای مهان حا

ه نسبت بني دو کق خواندمي  ر منطدوحدت نه تنها اب هستی مساوی است بلکه اب آن مساوق نیز می ابشد که از مساوی بودن ابالتر می ابشد. 
ه یک مفهوم کا چیزهایی  ند اماه. اینها مربوط به دو مفهوم مفهوم از چهار حالت خارج نیست: تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق و من وج

دش ء را منی شود اب خو شر زیرا شیبن اب اند دیگر قابل مقایسه نیستند زیرا شیء را منی توان اب خودش مقایسه کرد. مانند مقایسه ی نسبت انسا
وم انسان اب ب و اي مفهمتعج د مانند مفهوم انسان ابسنجید. مفاهیم اب هم متفاوت اند ولی از حیث صدق و مصداق ممکن است یکی ابشن

  ضاحک که اینها دو مفهوم اند ولی هر جا ضاحک ابشد انسان هم هست.
نسبت بني آن  آن ابالتر تی ازحمفهوم واحد و موجود نه تنها مساوی اند یعنی هر جا که واحد صدق کند موجود هم صدق می کند و ابلعکس 

. یعنی م یکی ابشدهصداق ست از اینکه وقتی دو مفهوم مهواره مصداقشان یکی است حیثیت صدقشان بر آن مدو تساوق است که عبارت ا
ند. این بر ق صدق می کمصدا اگر آن مفهوم بر آن مصداق صدق می کند از مهان حیث صدق می کند که آن مفهوم دیگر از مهان حیث بر آن

ن مصداق ر یکی بر آلی اگو اوی ابشند و هر دو هم مهواره دارای یک مصداق ابشند خالف تساوی است که ممکن است دو مفهوم اب هم مس
هم  ی کند ضاحکمصدق  صدق می کند از یک حیث ابشد و دیگر از حیث دیگر بر آن صدق کند. مانند انسان و ضاحک که هر جا انسان

ی گوییم که ست و اگر مزید ا است به حلاظ حیثیت جوهریصدق می کند و زید هم انسان است و هم ضاحک ولی اگر به زید می گوییم انسان 
 یست.احک نضضاحک است به حلاظ عرضی است که بر آن عارض شده است. بنا بر این زید از این حیث که انسان است دیگر 
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است نه چیز  ت وجودشیثیان حمهواحد و موجود بر این اساس عالوه بر تساوی، تساوق دارند یعنی اگر چیزی واحد است صدق واحد بودن از 
دارد و موجود اب  طه ی تساوقش رابدیگر زیرا غري از وجود چیز دیگری ندارد که از آن جهت واحد ابشد. به مهني دلیل وجود اب مهه ی صفات

یث که ن حودی از مهار موجهفعلیت و سایر صفاتش رابطه ی تساوق دارد. بنا بر این هر واحدی از حیث اینکه واحد است موجود است و 
 موجود است واحد می ابشد.
د زیرا ه امي را نقض می کنه اآلن گفتمی کو آن اینکه در سابق گفتید که املوجود اما واحد و اما کثري. آن سخن کال بعد اشکالی را مطرح می کنند

  املوجود اما واحد و اما کثري دو چیز را می رساند:
که   موجود ابشد. مشکلی امی اقسامدر مت ت کثري هم ابید از اقسام موجود ابشد زیرا مقسم ابیداول اینکه مهان طور که واحد از اقسام موجود اس

قسیم تین می ابشند و اال اب هم مبا شند واز این اجياد می شود این است که این دو قسم ابید غري هم ابشند زیرا مهواره دو قسم، قسیم هم می اب
جود است پس بعض ست خودش مو اباین مه سفید و سفید کرد. نتیجه این می شود که کثري که اب واحد معنا ندارد زیرا منی شود جسم را تقسیم ب

این فصل گفتید   عنی مشا درست. یااملوجود لیس بواحد )و کثريند(. و این قضیه یک قضیه ی سالبه ی جزئیه است که نقیض آن موجبه ی کلیه 
. به مهني دلیل  گار نیستندم ساز هملوجود لیس بواحد این دو قضیه نقیض هم هستند و اب که کل موجود فهو واحد که نقیض آن می شود بعضی ا

 کالم مشا در آن فصل اب کالم مشا در این فصل متناقض است.
  

یت است و هم حیث ی هم مساویت یعن)وحدت از نظر مصداق مساوق اب وجود اس تنبیه: الوحدة تساوق الوجود مصداقا كما أهنا تباینه مفهوما،
ه موجود نإفهو من حیث  -جود فكل مو  صدقشان یکی است. مهان طور که مفهما اب آن مباین می ابشد. زیرا مفهوم وجود اب وحدت دواتست.(

وجود نیست و  یزی غري ازچندارد زیرا  )بنا بر این هر موجودی از مهان حیث که موجود است واحد می ابشد. موجود حیثیت دیگری واحد، -
نه إفهو من حیث  -احد كل و   كما أن غري از آن عدم می شود از این رو واحد که موجود است مهان موجود است نه چیز دیگر.(هر حیثیتی 

  )و هم واحدی از مهان حیث که واحد است موجود می ابشد.( موجود. -واحد 
یم، که در فصل قبل گفت  ه مهان طورود ک)اگر اشکال ش د،فإن قلت: انقسام املوجود املطلق إىل الواحد والكثري یوجب كون الكثري موجودا كالواح

 قسم در متامی اقسامشد زیرا مجود ابموجود مطلق به واحد و کثري تقسیم می شود و یکی از الزمه های آن این است که کثري هم مانند واحد مو 
ست که  ا)الزمه ی دیگر این  باینا له،ملواحد اكون الكثري غري ویوجب أیضا   )زیرا کثري از اقسام موجود است( ألنه من أقسام املوجود، سراين دارد.(

 ف .(لضرورة متباین اندابسیم اب هم قند و )زیرا واحد و کثري قسیم هم هست ألهنما قسیمان، والقسیمان متباینان ابلضرورة، کثري غري واحد ابشد(
ست از مهان ااین دو چیز این است که بعضی از موجودات که کثري )الزمه ی  حد(،لیس بوا -هو الكثري من حیث هو كثري و  -)بعض املوجود 

 که گفتید کل موجود  ون کلی مشا قان)و این قضیه اب وهو یناقض القول أبن: )كل موجود فهو واحد(. حیث که کثري است دیگر نباید واحد ابشد(
کلیه، سالبه ی   یض موجبه یرا نقاملوجود لیس بواحد. زی فهو واحد در تناقض است زیرا الزمه ی کالم مشا در فصل قبلی این است که بعضی

 جزئیه است. اگر هر دو قضیه را قبول دارید این مهان اجتماع نقیضني است.(
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

  57 جلسه

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : جواب اشکال سابق و تقسیمات واحدموضوع
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ه واحد کمهان حیث   دی ازنی هر موجودی از مهان حیث که موجود است واحد می ابشد و هر واحگفتیم که وجود اب وحدت مساوق است یع
تی وجود به واحد ود زیرا وقبواهد خاست موجود می ابشد. بعد اشکال شد که اگر چنني است پس تقسیم وجود به واحد و کثري اب این در تناقض 

 وقسام وجود می ابشد ري هم از اشد کثکه واحد از اقسام وجود است و قهرا موجود می اب  و کثري تقسیم می شود، معنایش این است که مهان گونه
جود ثري چیزی است که مو ا بر این کد. بنقهرا موجود می ابشد. از طرفی دیگر چون واحد و کثري قسیم هم هستند پس کثري ابید مباین اب واحد ابش

م کل موجود فهو یه که گفتیی کل ض املوجود لیس بواحد. این سالبه ی جزئیه اب موجبهاست و واحد هم نیست. بنا بر این می توان گفت: بع
 واحد در تناقض است.

 از این رو چون جهت ر در سالبهظ دیگ: واحد دو حلاظ دارد که در یکی از حلاظ ها در موجبه استفاده شده و به حلاعالمه در جواب می فرماید
شند ولی در اینجا م متناقض ابه اب تناقض نیستند زیرا بني دو قضیه ابید نه وحدت وجود داشته ابشد اتدو قضیه متفاوت است این دو اب هم م

 هم در عني حال اب و در چنني است. وحدتی که در اینجا نیست وحدت حممول است. بنا بر این هر دو قضیه از حیث خودشان صحیح اند
  تناقض نیستند.

 است:توضیح اینکه: در واحد دو اعتبار 
ه اب چیزی بسنجیم بدون اینک فسه وگاه اعتباری اطالقی و نفسی دارد. در این حال وقتی می گوییم فالن چیز واحد است یعنی آن را فی حد ن

 در نظر می گريمي و می گوییم واحد است.
این شیء به نسبت  وییم. یعنیگمی   دیگر حلاظ دیگر آن حلاظ نسبی و اضافی یعنی وقتی به چیزی می گوییم واحد است آن را در مقایسه اب چیز

 به آن چیز و ابالضافه به آن واحد می ابشد.
ثري هم دارای یک نکه مهان کای ایوحدتی که در موجبه ی کلیه است وحدت اطالقی است )اعتبار اول( در این حال حتی کثري هم واحد است. بر 

ثال انسان معدد ابشد  معروض و دلیل وحدت آن این است که خودش می تواندحنوه اتصال و وحدت است. مثال عدد ده می تواند واحد ابشد 
د. ده هرچند افراد د و سه واحو واحمی گوید: یک ده ات و اي سه ات ده ات. استعمال ده در اینجا مانند یک است مثال می گوییم: یک واحد د

ست روی آن رفته ام اعراض از اقساحد از عدد است تو کم منفصل که منفصل از هم دارد ولی یک عرض آن را فرا گرفته است و آن اینکه یک وا
  است.

وی افراد برود. ر تواند بر  ه منیدبر این اساس هرچند ده از ده ات یک تشکیل شده است ولی یک دیگر ده نیست. این بیانگر آن است که عدد 
 ه اب یک فرق دارد.بنا بر این ده یک واحد بیشرت نیست و ده یک نوع جداگانه از عدد است ک

ایسه شود کثري می دد دیگر مقعر اب مهني عدد ده وقتی اب یک مقایسه می شود کثري می شود بنا بر این اگر تنهایی حلاظ شود واحد است و اگ
 شود.

عنی بعضی از ید دق می کنصزئیه معنای دیگر واحد، معنای نسبی است یعنی در مقایسه اب چیز دیگر واحد می شود. در این معنا سالبه ی ج
 موجودها واحد نیستند زیرا بعضی در قیاس اب غري کثري می ابشند. مانند مهان مثال عدد.

ود. مثال قبال  شد جاری می ت وجو که این اشکال و جواب منحصر به واحد و کثري نیست بلکه در بسیاری از تقسیما بعد عالمه اضافه می کند
جود و بنا بر این  خارج است. دن دری شود. در جایی دیگر هم گفتیم که وجود به معنای عینیت و بو گفتیم که وجود به خارجی و ذهنی تقسیم م

ود را به خارجی ل وقتی موجني حاعمساوی اب خارج بودن است. بنا بر این کل موجود فهو خارجی زیرا اگر در خارج نباشد عدم می شود و در 
 ناقض است.کلیه در ت  یوجبه ی املوجود لیس خبارجی که این سالبه ی جزئیه اب آن مو ذهنی تقسیم می کنیم الزمه اش این است که بعض

جود ذهنی هم و ه شود حتی گرفت  حال آن به این است که خارجیت و عینیت گاه مطلق در نظر گرفته می شوند و گاه مقید. اگر مطلق در نظر
عراض و ااست و از  لم آنست آنچه در آن موجود است که مهان ععینیت دارد زیرا وجود ذهنی در نفس موجود است و نفس چون موجود ا

ز خارج این ود. مراد اامل شعصفات آن می ابشد موجود است زیرا منی شود علم، معدوم ابشد و در عني بتواند به نفس عارض شود و نفس 
  نیست که خارج از ذهن ابشد یعنی عینیت داشته ابشد و موجود ابشد.
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نیستند. در اینجا  ودات خارجیز موجااب وجود خارجی سنجیده می شود در اینجا سالبه ی جزئیه معنا می ايبد یعنی بعضی  اما وقتی وجود ذهنی
ی وجود ذهنی می  ین در معنااا بر وجود ذهنی یعنی چیزی که آاثر خارجی را ندارد ولی وجود خارجی یعنی چیزی که آاثر خارجی را دارد. بن

 عامل کرده است. یرا نفس راارد ز دی را ندارد نه اینکه مطلقا اثر ندارد. زیرا وجود ذهنی چون موجود است اثر گفتند که آاثر وجود خارج
  

 )جواب این است که واحد دو اعتبار دارد:( قلت: للواحد اعتباران:
 ر نظر گرفته می شودفی نفسه د عنی خودش)یکی اعتبار واحد است به اعتبار نفسی و اطالقی ی ره يف نفسه من دون قیاس الكثري إلیه،اعتبا - 1

حد ی اگر کثري ابشد وال موجود حتکاین   )در این صورت واحد، کثري را هم شامل می شود بنا بر فیشمل الكثري، بدون اینکه اب کثري سنجیده شود(
ی آن یک )و برا حد،د واه وجو ل )کثري از این جهت که موجود است دارای وحدت است( فإن الكثري من حیث هو موجود فهو واحد است.(

)و  عشرات،و  )عشرة واحدة ثال:مفیقال  )و چون یک وجود بیشرت ندارد عدد به آن عارض می شود( ولذا یعرض له العدد، وجود بیشرت نیست.(
ست و اال عشرات  احیح مهنيثال صممثال می گویند: یک ده ات و چند ده ات. البته در هنایه است: عشرة واحده و عشراتن و عشرات ثالث که 

ین عالمت ارض می شود ره عامثال صحیحی نیست زیرا عددی در آن وجود ندارد که عشرة معروض آن شود. به هر حال وقتی عدد به خود عش
انند ارد و ابید مقبلی را د مشکل )این مثال هم مهان وكثرة واحدة وكثرات(. آن است که عشره یک واحد است که معروض عدد قرار می گريد.(

 د.(ح در می آیه صحیهنایه ابشد که آمده است کثرة واحده و کثراتن و کثرات ثالث. به هر حال اب این اعتبار، موجبه ی کلی
ه می شود. در این کثري سنجید  )دیگری اعتبار واحد از این حیث است که مقابل کثري است و اب ن حیث یقابل الكثري، فیباینه.مواعتباره  - 2

  احد اب کثري مباین می شود. اب این اعتبار سالبه ی جزئیه صحیح در می آید.(حال است که و 
)ما مهان گونه که وجود داشنت را از حیث  أان كما أنخذ الوجود اترة من حیث نفسه ووقوعه قبال مطلق العدم، )توضیح اینکه( توضیح ذلك:

فیصري عني  این گونه که در مقابل مطلق نیستی است در نظر می گريمي( خودش و بدون مقایسه اب هستی دیگر اخذ می کنیم و فقط هستی را به
وأنخذه اترة أخرى فنجده يف  )و عني حیثیت ترّتب آاثر می شود.( وحیثیة ترتب اآلاثر، )در این حال، وجود عني خارجی بودن می شود(اخلارجیة

ني وجود را گاه به گونه ای دیگر اخذ می کنیم که در این حال گاه یک )و مه حال ترتتب علیه آاثره ويف حال أخرى ال ترتتب علیه تلك اآلاثر،
گوییم سری از آاثر را دارد مانند وجود خارجی که رشد می کند و رنگ و بود دارد و گاه مهان آاثر را ندارد مانند وجود ذهنی. البته اینکه می  

وجود در آن قرار می گريد کما اینکه وقتی می گوییم وجود خارجی وجود بعضی وقت ها ذهنی است مراد این نیست که ذهن، ظرفی است که 
است مراد این نیست که خارج ظرفی است که وجود در آن قرار می گريد. مراد از اینکه شیء در خارج است یعنی آن شیء خودش خارج است 

آن ظرف خارجی چیست که کتاب در آن قرار و امری است عینی. اگر بگوییم کتاب در ظرف خارج موجود است به مشکل بر می خورمي که 
می گريد. اگر بگویید مراد از خارج مهان فضایی مانند ااتق است که کتاب در آن فضاء قرار دارد. اگر کسی چنني بگوید این سؤال مطرح می 

د و هکذا این سؤال تکرار می شود شود که ااتق هم که موجود است در کجا موجود است؟ البد ابید در ظرف بزرگرتی مانند خانه اي مؤسسه ابش
ابید گفت   ات به ابالترین چیز می رسیم که آن هم ابید در ظرف دیگری ابشد ات بی هنایت. بنا بر این از مهان اول نباید این سنگ کج را بنا هناد و

اثر دیگری بر آن ابر شود زیرا وجود )بله ممکن است آ وإن ترتبت علیه آاثر أخرى، که شیء که در خارج موجود است یعنی خودش خارج است.(
فنعد وجوده املقیس  ذهنی به هر حال موجود است و دارای اثر می ابشد مثال نفس را عامل می کند ولی آن آاثر که وجود خارجی دارد را ندارد.(

ووجوده املقیس علیه وجودا  آاثر را ندارد()پس وجود مقیس را که وجود ذهنی است این گونه می مشارمي که آن  وجودا ذهنیا ال ترتتب علیه اآلاثر،
)و می مشارمي وجود مقیس علیه را به گونه ای که وجود خارجی است و آن آاثر بر آن ابر می شود. حال که این تقسیم  خارجیا ترتتب علیه اآلاثر،

ساوق العینیة واخلارجیة وأنه عني ترتب وال ینايف ذلك قولنا: )إن الوجود ی درست شد نتیجه این می شود که بعض املوجود لیس خبارجی(
)این سالبه ی جزئیه منافات ندارد اب یک موجبه ی کلیه که می گوییم وجود مساوق اب عینیت و خارجیت است و اینکه وجود عني ترّتب  اآلاثر(،

و آن سالبه ی جزئیه انظر به وجود  آاثر می ابشد. راه حل این است که این قضیه کلیه انظر به وجود مطلق است چه ذهنی ابشد و چه خارجی
)به  كذلك رمبا أنخذ مفهوم الواحد ابطالقه من غري قیاس، ذهنی است هنگامی که به وجود خارجی مقایسه می شود یعنی آاثر خارج را ندارد.(
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)در ای  یساوق الوجود مصداقا،فنجده  مهني شکل گاه مفهوم مطلق را به اطالقش و بدون اینکه آن را اب چیز دیگری بسنجیم حلاظ می کنیم.(
)بنا بر این به شکل موجبه ی کلیه می گوییم که  فكل ما هو موجود فهو من حیث وجوده واحد، حال می گوییم که واحد اب وجود مساوق است.(

متصف هبا يف  وجنده اترة أخرى وهو متصف ابلوحدة يف حال وغري هر آنچه موجود است از حیث وجودش واحد است حتی اگر کثري ابشد.(
كاإلنسان  )و می ايبیم مهان واحد را به حلاظی دیگر به گونه ای که گاه متصف به وحدت است و گاه متصف به وحدت نیست( حال أخرى،

ري است و )مانند انسانی که از نظر عدد واحد است و انسانی که از نظر عدد کث الواحد ابلعدد واإلنسان الكثري ابلعدد املقیس إىل الواحد ابلعدد،
)و مقابل واحدی است   مقابال للواحد الذي هو قسیمه، )در این حال مقیس کثري می شود( فنعد املقیس كثريا اب انسان واحد سنجیده می شود.(

مطلق مساوق )و این اب آن موجبه ی کلیه که گفتیم واحد اب وجود  وال ینايف ذلك قولنا: )الواحد یساوق املوجود املطلق(، که قسیم آن می ابشد.(
)زیرا مراد از واحد در آجنا واحد به معنای اعم است بدون اینکه اب دیگری  واملراد به الواحد مبعناه األعم املطلق من غري قیاس. است منافات ندارد(

  سنجیده شود.(
  

 :فصل دوم در اقسام واحد
  واحد اي حقیقی است اي غري حقیقی.

 جماز و مساحمه متصف به وحدت ابشد.واحد حقیقی یعنی شیئی حقیقتا و بدون 
ب اسناد شیء به ب که از ابملیزاواحد غري حقیقی یعنی شیئی که اگر وحدت به آن نسبت داده می شود از ابب جماز عقلی است )مانند جری ا

 غري ما هو له است.(
د به و گاه از ابب اسنا ا واحد استواقع یعنی آن شیء به تعبري دیگر، وقتی واحد را به شیئی نسبت می دهیم گاه از ابب اسناد به ما هو له است

 غري ما هو له است یعنی واقعا واحد نیست ولی در عني حال واحد را به آن نسبت داده امي.
 جایی که شیء حقیقتا واحد است مانند خداوند و اي زید که واقعا واحد اند.

ه نوع است در واقع سان بودن کهوم انیعنی هر دو انسان می ابشند. در اینجا مفاما وحدت حقیقی مانند اینکه می گوییم زید و عمرو یکی اند 
حقیقتا عارض  یعنی صفتی ض استیکی است ولی جمازا به زید و عمرو که دو شخص از آن نوع اند اطالق می شود. این از ابب واسطه در عرو 

ی شود جمازا که میزاب داده به م انند جری املیزاب که جراين نسبتبه یک واسطه می شود و بعد جمازا به ذی الواسطه نسبت داده می شود م
نوع برای زید و  ست ولی چوناقیقی جراين در واقع مال آب است که در انودان به راه افتاده است. در ما حنن فیه هم انسان است که واحد ح

 عمرو این واسطه می شود که واحد بودن را به زید و عمرو هم نسبت دهیم.
قق شود حمی الواسطه رای ذقابل واسطه در عروض واسطه در ثبوت است که چیزی است که سبب و علت می شود برای اینکه یک صفتی بدر م

 وند نه جمازا.شموجود می  قیقتاحقیقتا. مثال خداوند واسطه در ثبوت اشیاء است یعنی سبب می شود که اشیاء موجود شوند و اشیاء نیز ح
یی که موجب می غری و کرباثال صمبات است که عبارت است از مقدماتی که ابعث می شود ما علم به چیزی پیدا کنیم. قسم دیگر واسطه در اث

 شود انسان علم پیدا کند که العامل حادث، به آهنا واسطه در اثبات می گویند.
  

  )فصل دوم در اقسام واحد است.( الفصل الثاين يف أقسام الواحد
)حقیقی چیزی است که حقیقتا  واحلقیقي: ما اتصف ابلوحدة بنفسه )واحد اي حقیقی است اي غري حقیقی( ما غري حقیقي.الواحد إما حقیقي، وإ

)بدون اینکه واسطه در عروض داشته ابشد. یعنی این گونه نیست که وحدت عارض به  من غري واسطة يف العرض، به وحدت متصف می شود(
)مانند اینکه نوع انسان واحد  كاإلنسان الواحد، ابشد که ما وحدت را به آن شیء نسبت دهیم.(چیز دیگری شده ابشد و آن واسطه شده 

)غري حقیقی بر خالف آن است یعنی خود به خود متصف به وحدت نیست بلکه واسطه  وغري احلقیقي خبالفه، است. اي اینکه زید واحد است.(
كاإلنسان  و بعد واسطه شده است که وحدت به آن شیء جمازا متصف شود.(در عروض دارد که آن واسطه حقیقتا به وحدت متصف است 
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)مانند انسان و اسب که واحدند به این معنا که هر دو حیوان می ابشند. در اینجا حیوان، حقیقتا واحد است ولی  والفرس املتحدین يف احلیوانیة.
 ا اسناد داده شود.(واسطه شده است که انسان و فرس هم جمازا واحد شوند و حدت به آهن

  
 :تقسیم واحد حقیقی

 شد.ئد بر آن ابدت زاواحد حقیقی گاه ذاتی دارد که متصف به وحدت است و گاه ذاتش مهان وحدت است نه اینکه چیزی ابشد و وح
یزی جز هم چ داوندخست و مثال خداوند متعال چیزی جز وجود ندارد اگر خداوند به وحدت متصف می شود، چون وحدت مساوق اب وجود ا

ه باحدی واحد نني و وجود ندارد پس چیزی جز وحدت ندارد و ذاتی نیست که متصف به وحدت ابشد بلکه ذاتش هم وحدت است. به چ
 وحدت حقه ی حقیقیه می گویند. زیرا معنای واقعی وحدت مهني است که شیء جبز وحدت چیزی دیگری نباشد.

یوان انطق  ز ماهّیت حااست  است مانند انسان که واحد است. انسان ذاتی است که عبارت معنای دوم وحدت یعنی ذاتی که متصف به وحدت
 که متصف به وحدت می شود این نوع واحد، واحد غري حقه انمیده می شود.

  
عارض بر  دتود یعنی وحمی ش )قسم اول که واحد حقیقی است اي ذاتی است که متصف به وحدت والواحد احلقیقي إما ذات متصفة ابلوحدة،

 هي الثاين ست.(فت نیص)اي اینکه ذاتی است که نفس وحدت است و دیگر سخن از موصوف و  وإما ذات هي نفس الوحدة، آن می شود.(
که چیزی   جود خداوندو انند م)مانند وجود صرف از هر چیزی  كوحدة الصرف من كل شئ، )دومی را وحدت حقه می انمند.( )الوحدة احلقة(

رف بدون هیچ قید ال انسان صسیم مثپس چیزی جز وحدت ندارد. مهچنني اگر از خداوند اپئني تر بیاییم به صرف املاهیه می ر جز وجود ندارد 
ا به شدن به امتیاز و م این دو ات  شوداتدیگر دو ات ندارد قبال هم گفتیم که صرف الشیء ال یتثنی و برهان آن این است که اگر شیء خبواهد دو 

صریح المه در جای دیگر تع این حال ابارد. دج دارد و ات امتیاز در کار نباشد اثنینیت حمقق منی شود. امتیاز هم اب صرفیت منافات التفاوت احتیا 
به سبب  حد است اینند وامی کند که واحد به وحدت حقیقیه فقط منحصر در خداوند است. علت آن این است که اگر ماهّیت را می گوی

لعرض به اباحد است و که و   ن ماهّیات را می توان به وحدت متصف کرد ولی این کار ابلعرض است زیرا وجود استوجودش است بنا بر ای
وحدة فیه شئ الواحد والذات فوإذا كانت عني ال ماهّیت نسبت داده می شود و وجود صرف یک مصداق بیشرت ندارد که مهان خداوند است.(

 یک چیز می وبود  سخن از موصوف و صفت نباشد واحد و وحدت دیگر دو چیز خنواهد )و اگر وحدت عني ذات ابشد و دیگر واحد،
 احد.(و نسان )و اولی را وحدت غري حقه می انمنند مانند ا واألول هو )الواحد غري احلق( كاإلنسان الواحد. شوند.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

  58 جلسه

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 حد و محل اولی ذاتی: اقسام واموضوع
 این فصل در اقسام واحد است و گفتیم که در تقسیم اول، واحد به حقه و غري حقه تقسیم می شود.

ه ذاتی است  حدت غري حقدر و  واحد حقه آنی بود که ذاتش نفس وحدت است نه اینکه بني ذات و صفتش به عنوان وحدت دوگانگی ابشد. اما
 در کار است و موصوفی.که موصوف به وحدت است یعنی صفتی 

ست اي واحد ا وصوص وحدت حقه اقسام ندارد و فقط یک قسم است ولی وحدت غري حقه اقسامی دارد و آن اینکه اي واحد است ابخل
 ابلعموم.



228 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

ی  احد است ولو ه یک کواحد ابخلصوص یعنی یک چیز خاص است مانند اینکه زید یک انسان خاص است ولی واحد ابلعموم یعنی چیزی  
بل انطباق بر  یست ولی قانیشرت برتده است و قابلیت آن را دارد که بر کثرات صدق کند. مانند مفهوم نوعی انسان که هرچند یک مفهوم گس

د زیرا این شیء یز می گویننلعدد کثريین است و به زید و عمرو که هر کدام یک واحد ابخلصوص اند صدق می کند. به واحد ابخلصوص واحد اب
احد ابلعدد نیز ست به آن و اعدد  د شود اگر دو ات از آهنا کنار هم قرار بگريد عدد تشکیل می شود. این واحد چون سازنده یخاص اگر واح

زی  ست و مقدار یعنی چیام مقدار از اقسمی گویند. )سابقا هم گفتیم که عدد از دو به ابال را شامل می شود و یک را شامل منی شود زیرا عدد ا
 سمت است و یک قابل قسمت منی ابشد.(که ذاات قابل ق

. نقسام نیستابل ایعنی گاه وحدت که عارض موضوع شده است آن موضوع خودش فی حد نفسه ق واحد ابخلصوص خود بر دو قسم است
قطع نظر از  ابت یعنی اي سم اسقتوضیح اینکه آن موضوع اب وصف وحدت طبیعی است که قابل انقسام نباشد ولی اب قطع نظر از وحدت بر دو 

 وحدت ابز هم قابل انقسام نیست اي قابل انقسام هست.
ت شده تصف به وحدمت که جایی که قابل انقسام نباشد خود به اقسام دیگری تقسیم می شود و آن اینکه گاه موصوف ما خود وحدت اس

ه یاض دارد ولی اگر بن است که ببب ایمی شود به س است مانند جایی که می گوییم: الوحدة واحد. مانند اینکه می گوییم: ابیض که بر هیچ محل
یه هم الوحدة ر ما حنن فدیاش. خود بیاض محل شود ابیض بودن برای آن ذاتی است: البیاض ابیض ابلذات ولی القرطاس ابیض به واسطه ی ب

دقی است این  ر فلسفه کهلی دو ض ابیض واحد ابلذات. بله ممکن است در عرف کسی نگوید الوحدة واحد و اي مثال به بیاض نگوید که البیا
قابل  زوحدت است اب وصوف،حبث ها مطرح می شود. در اینجا وحدت به عنوان وصف واحد قابل انقسام نیست و اب قطع نظر از آن چون م

 انقسام نیست.
حدة قابل النقطة وا یعنی وحدگاه موصوف غري وحدت است ولی ابز قابل انقسام نیست مانند نقطه اب وصف وحدت. واضح است که اب وصف 

مقا قابل قسمت رضا و نه عنه ع انقسام نیست ولی بدون واحدة هم ابز قابل انقسام نیست زیرا نقطه به چیزی گفته می شود که نه طوال و
علت اینکه  .می گویند وضعی نیست. چیزی مانند نقطه که واحد ابلذات است و غري قابل انقسام می شود قابل اشاره است و به آن وحدت

است که در  خالف وضعی ضع برو قابل اشاره است این است که می توان به ابتداء و انتهاء خط اشاره کرد و گفت اینجا نقطه است. )این 
 مقوالت عشر به آن اشاره می شود(

وجود واحد د نفس که ممانن گاه موصوف به وحدت حتی قابل اشاره ی حسی هم نیست و این خود بر دو قسم است گاه اب ماده رابطه دارد
ه ی حسی قابل اشار  ودارد ناست حتی اگر بدون وصف وحدت ابشد زیرا جمرد است و جمرد قابل انقسام نیست و طول و عرض و عمق و عدد 

 هم نیست.
ابل اشاره و قسمت که قد است  م جمر گاه به طور کلی هیچ ارتباطی اب ماده ندارد مانند عقل در اصطالح فلسفه که مهان فرشتگان هستند که ه

 نیست و تعلق به ماده هم ندارد.
 اینها مهه مربوط به جایی است که واحد ابخلصوص، معروضش اب قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام نباشد.

و ول م است در طنقسااي قابل ا  واحد ابخلصوصی است که معروض آن اب قطع از وصف وحدت قابل انقسام هست. چنني چیزی قسم دوم
   اجزاء و از عرض و عمق مانند جسم واحد. جسم واحد اب وصف وحدت قابل انقسام نیست ولی بدون وصف وحدت چون جسم است

صف و اگر بدون  البتهکوچکرت تشکیل شده است قابل انقسام است. هکذا سطح که در طول و عرض و خط که در طول قابل انقسامند )
 وحدت حلاظ شوند.(

  
)آنی که واحد به وحدت غري حقه است یعنی ذاتی دارد و وصف وحدت  ري احلقة إما واحد ابخلصوص، وإما واحد ابلعموم،والواحد ابلوحدة غ

جدای از ذاتش است که بر آن عارض می شود گاه واحد ابخلصوص است یعنی یک شیء خاص است و اي واحد ابلعموم یعنی مصادیق خمتلف 
ی مهان واحد ابلعدد است. این واحد، ابخلصوص است چون شیء خاص است و واحد ابلعدد است )اول واألول هو )الواحد ابلعدد( دارد(
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)قابل تکرار است و می تواند یک شیء خاص دیگر از نوع خودش در کنارش قرار گريد و وقتی تکرار شود  وهو الذي یفعل بتكرره العدد، چون(
رو که یک انسان خاص است در کنار آن قرار گريد دو می شود و عدد تشکیل عدد را تشکیل می دهد. از این رو زید یک انسان است و عم

)مانند نوع واحد است مانند انسان که یک نوع است در مقابل فرس که یک  كالنوع الواحد )اما دومی که واحد ابلعموم است(والثاين می شود.(
والواحد  )و اي جنس واحد مانند حیوان و اي جوهر و اي مجاد( احد.واجلنس الو  نوع دیگر است نه انسان خارجی که مصداقی از یک نوع است.(

)واحد ابخلصوص اي به گونه ای است که از حیث طبیعتی که معروض وحدت  أیضا ابخلصوص إما أن ال ینقسم من حیث الطبیعة املعروضة للوحدة
)کما اینکه اب وصف  ال ینقسم من حیث وصف وحدته، كما است تقسیم منی پذیرد یعنی موصوف اب قطع نظر از صفت نیز قابل قسمت نیست(
)یعنی از حیث طبیعتی که موصوف به  وإما أن ینقسم، وحدتش هم تقسیم منی پذیرد و به مهني دلیل متصف به وصف وحدت شده است.(

إما نفس مفهوم  ()اولی یعنی جایی که خود موصوف بدون وصف وحدت قابل تقسیم نیست. واألول: وحدت است قابل قسمت می ابشد.(
)اي نفس مفهوم وحدت و عدم انقسام است مانند جاییکه می گوییم: الوحدة واحد. این وصف در نگاه فلسفی صحیح  الوحدة وعدم االنقسام،

است زیرا هر چیزی به سبب وحدت داشنت واحد است در نتیجه وحدت به طریق اولی ابید واحد ابشد ولی واحد بودن برای وحدت ذاتی است 
)اي غري نفس مفهوم  وإما غريه، و برای غري خودش عرضی به هر حال وحدت فی حد ذاته حتی اگر بدون وصف واحد ابشد قابل تقسیم نیست.(

)که قابل اشاره است مثال  كالنقطة الواحدة، )و غري وحدت اي وضعی است یعنی قابل اشاره ی حسیه است.( وغريه: إما وضعي وحدت است.(
)اي غري قابل اشاره  وإما غري وضعي خط است ولی بدون وصف وحدت هم قابل تقسیم نیست زیرا طول و عرض و عمق ندارد.(در اول اي آخر 
)موجود جمرد اي به حنوی تعلق و وابستگی به ماده دارد )قید  وهو: إما متعلق ابملادة بوجه كالنفس،)مانند موجود جمرد( كاملفارق، ی حسیه است(

که در نفس نظرات خمتلف است که رابطه ی نفس اب بدن به چه گونه است آاي مثل رابطه ی کشتی و انخدای کشتی است بوجه برای این است  
ه اي رابطه ای ابالتر و رقیق تر و دقیق تر است. این مطلب در حبث نفس مطرح شده است. بعضی مانند دکارت قائل است که رابطه ی اینها رابط

مستقل از هم هستند که به موازات هم می ابشند و پیوستگی ذاتی بني این دو نیست مانند دو انسانی که در  ی موازات است یعنی دو موجود 
)و اي هیچ ارتباطی به ماده ندارد مانند عقل در  وإما غري متعلق كالعقل. کنار هم راه می روند. البته فلسفه ی اسالمی این را قبول ندارد.(

که موجودی جمرد ذاات و فعال البته عقل در فلسفه به معانی خمتلفی می آید و یکی از آهنا مهني است که    اصطالح فلسفه که مهان فرشته است
وهو الذي  -والثاين  گفتیم. یکی دیگر از معانی عقل قوه ای است که می تواند مفاهیم کلیه را درک کند که در این معنا از مراتب نفس است.(

)و دومی که چیزی است که به حسب طبیعتش که معروض وحدت است قابل انقسام است یعنی چیزی   -ضة یقبل االنقسام حبسب طبیعته املعرو 
)اي ذاات قابل قسمت است مانند مقدار واحد  إما أن یقبله ابلذات كاملقدار الواحد، که موصوف اب قطع نظر از وصف وحدت قابل انقسام است.(

صل غري قاّر و اي مانند سطح و حجم و خط در کم متصل قاّر. اینها اب وصف وحدت قابل مانند عدد پنج در کم متصل و اي زمان در کم مت
)و اي اینکه ابلعرض قابل قسمت  وإما أن یقبله ابلعرض انقسام نیستند ولی بدون آن چون از اجزاء کوچک تری تشکیل شده اند قابل انقسام اند.(

ولی به سبب اینکه مقدار دارد و مقدار، قابل قسمت است آن هم قابل قسمت می است. ابلعرض یعنی خودش فی حد ذاته قابل قسمت نیست 
)مانند  كاجلسم الطبیعي الواحد من جهة مقداره. شود. مانند اینکه چون آب در انودان جراين می ايبد، جراين را به انودان هم نسبت می دهیم.(

است. سنگ مبا اینکه سنگ است قابل تقسیم نیست ولی به سبب اینکه جسم طبیعی مانند سنگ که به جهت مقداری که دارد قابل تقسیم 
حجم دارد و طول و عرض و عمق و حجم ابلذات قابل تقسیم است می گویند که سنگ هم قابل تقسیم است. بنا بر این سنگ به سبب 

 حجمش قابل تقسیم است نه ذاات.(
  

 :تقسیمات واحد ابلعموم
شرت نیست. ک مفهوم بییم عام گاه غري مفهومی. گاه مفهومی است یعنی مفهومش عام است ولی این مفهو واحد ابلعموم گاه مفهومی است و  

ن اینکه این مفهوم آمی دارد و اقسا مثال مفهوم انسان یک مفهوم بیشرت نیست ولی مفهومی است که قابل انطباق بر افراد کثري است. این خود
 د.ی ابشی است و گاه مفهوم عرضی است که به شکل خاصه اي عرض عام مواحد گاه مفهوم جنسی است و گاه مفهوم نوع
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یند: هستی را ینکه می گو اکما   گاه چیزی واحد است و وحدتش هم ابلعموم است ولی نه به عموم مفهومی بلکه به معنای گسرتدگی وجود است
دگی است. گسرت  ه شدهی مهه ی موجودات گسرتدخداوند خلق کرده است. هستی خملوق یک هستی بیشرت نیست ولی یک هستی است که رو 

 ر این حال از اقسامدر داد ولی د قراهستی به این نیست که مفهومی ابشد که بر چیزهای خمتلف صدق کند. )بله می توان آن را برای مفهوم وجو 
م که حقیقت قا هم گفتیساب آن که واحد ابلعموم مفهومی می شود. ولی سخن در این است که هستی به معنای حقیقت وجود ابشد نه مفهوم

هن ست که در ذیزی اچوجود واحد است. حقیقت وجود به معنای عینیت خارجی و حقیقت هستی. هستی واحد است ولی گسرتده. مفهوم 
 است و خارج در ذهن نیست.(

  
موم وإما واحد ابلع ست(اوم مفهومی لعمه واحد اب)واحد ابلعموم خود اقسامی دارد و آن اینکه گا والواحد ابلعموم إما واحد ابلعموم املفهومي،

ما واألول إ رفته است.(ز را فرا گه چیمه)و اي واحد ابلعموم است به معنای سعه ی وجودی. عام است یعنی گسرتده است و  مبعىن السعة الوجودیة،
لفی را شامل می افراد خمت است و عني اینکه عام)اولی اي واحد نوعی است مانند مفهوم انسان که یکی است در  واحد نوعي كوحدة االنسان،

)و اي واحد  ك.اشي والضاحة املوإما واحد عرضي كوحد )و اي واحد جنسی است مانند وحدت حیوان( وإما واحد جنسي كوحدة احلیوان، شود.(
كالوجود   -جودیة السعة الو  عىنمب -والواحد ابلعموم  عرضی است مانند وحدت ماشی که عرض عام است و اي ضاحک که عرض خاص است.(

ه  ست. این وجود گسرتدرا گرفته افی را )و اما واحد ابلعموم که به معنای سعه ی وجودی است مانند وجود گسرتده ای است که متام هست املنبسط.
در خارج  ست بلکهنی وم همکه خملوق خداوند است در عني اینکه یک واحد است ولی اشیاء گوانگون را شامل شده است. این واحد، مفه

 است و عینیت دارد. این وجود گسرتده متامی هستی ها را اب وحدت خود شامل می شود.(
  

 :اما واحد غري حقیقی
تصف مطه حقیقتا ن واسواحد غري حقیقی یعنی چیزی که موصوفش واقعا متصف به وحدت نیست بلکه متصف به وحدت یک واسطه ای که آ

نا که در حیوانیت به این مع ی اندزا به این موضوع سرایت می کند. مانند اینکه می گویند انسان و فرس یکبه وحدت است و وحدت از آن جما
ان کرده است و ودخانه طغییند ر یکی اند. حیوان که جنس آهنا است یکی است حقیقتا ولی خودشان حقیقتا یکی نیستند. مانند اینکه می گو 

 حال آنکه آب رودخانه طغیان کرده است.
  د به آهنا جتانس میحد می گوینا واین خود اقسامی دارد و آن اینکه اگر دو چیز در جنس مشرتکند و به خاطر اینکه جنسشان یکی است به آهنا

به معنای  دن در منطقنس بو جگویند که به معنای هم جنس بودن است. )هم جنس بودن در فارسی به معنای هم نوع بودن منطقی است و هم 
 و فلسفی است یعنی جنسشان یکی است.( دقیقی منطقی

 اگر نوعشان یکی ابشد مانند زید و عمرو که یکی اند چون هر دو انسان هستند به آن متاثل می گویند.
 گویند.  ن تساوی میبه آ اگر مقدارشان یکی ابشد مثل اینکه می گویند این یک مرت مکعب سنگ اب آن یک مرت مکعب از آهن یکی اند

 گویند.  به میی ابشد مانند اینکه می گویند عمامه اب کاغذ یکی است یعنی هر دو سفید است. به آن تشااگر کیفشان یک
 یند.اگر در وضع یکی ابشند مانند اینکه می گویند این طرف میز اب آن طرف میز یکی است به آن توازی می گو 

 سب می گویند.به آن تنا ن استنی این برادر آن و آن برادر آاگر در ا ضافه یکی ابشند مانند اینکه می گویند: این و آن یکی اند یع
  

)واحد غري حقیقی چیزی است که که واسطه در عروض دارد یعنی چیزی که متصف به  والواحد غري احلقیقي ما اتصف ابلوحدة بعرض غريه،
ند و حال آنکه خودش حقیقتا واحد نیست و وحدت شده است ابلعرض و واسطه ی غري یعنی غريی واسطه شده است که به این هم واحد بگوی

)به اینکه یک نوع احتادی اب واحد حقیقی داشته ابشد که آن  أبن یتحد نوع احتاد مع واحد حقیقي، آن واسطه است که واحد است حقیقتا.(
)مانند زید و عمرو که واحد  سان،كزید وعمرو، فإهنما واحد يف االن واحد حقیقی ابلذات واحد است و ابلعرض آن دو چیز هم واحد شده اند.(
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)اي مانند  واإلنسان والفرس، فإهنما واحد يف احلیوان. اند چون نوع آهنا که انسان است واحد است و اال خودشان در حقیقت واحد نیستند.(
دخانه مثال آب راه نیفتند منی گویند  انسان و فرس که در حیوان وحدت دارند. البته خمفی مناند که ابید احتادی بني دو چیز ابشد و اال اگر در رو 

وختتلف أمساء الواحد  که رودخانه راه افتاد و اي طغیان کرد از این رو انسان اي فرس چون اب حیوان احتاد دارند می توان چنني محلی را اجنام داد.(
فالوحدة يف معىن النوع،  ی خمتلفی می شود.()واحد غري حقیقی به اختالف جهت وحدت دارای اسام غري احلقیقي ابختالف جهة الوحدة ابلعرض،

)و اگر دو چیز در جنس وحدت داشته ابشند به آن جتانس می   ويف معىن اجلنس: )جتانسا(، )وحدت در نوع را متاثل می انمند( تسمى: )متاثال(،
)و در  ويف الوضع: )توازاي(، ی گفته می شود.()و در کم تساو  ويف الكم: )تساواي(، )و در کیف تشابه گفته می شود( ويف الكیف: )تشاهبا(گویند(

)و در نسبت یعنی در اضافه اگر احتاد وجود داشته ابشد به آن تناسب می گویند بنا بر این اگر  ويف النسبة: )تناسبا(. وضع توازی گفته می شود.(
)وجود  د كل من األقسام املذكورة ظاهر، كذا قرروا.ووجو  بگویند زید و عمرو یکی اند یعنی یک نسبت اب هم دارند و هر دو برادر هم هستند.(

 داشنت هر یک از اقسامی که ذکر شده است روشن است و پیشینیان چنني گفته اند و ما هم نقل کرده امي.(
  

  :فصل سوم
ان است یعنی این مهکه   ن استاین فصل به مناسبت اینکه حبث، حبث وحدت است مطرح شده است و در مورد محل است زیرا محل به معنای ای

ان آن را بر این و ت که می تو ین اساین اب آن یکی است بنا بر این محل از عوارض وحدت می ابشد زیرا هر جا دو چیز یکی ابشند از خواصش ا
 ستند.این را بر آن محل کرد کما اینکه هر جا که کثرت ابشد از عوارض و آاثرش این است که این دو غري هم ه

شد زیرا وقتی ابغريیت هم  ک نوعیل الزم است که وحدتی در کار ابشد از واضحات است ولی ابید توجه داشت که در محل ابید اینکه برای مح
 یچ نوع کثرتی نباشدهشیم. اگر شته ابمی گوییم این آن است ابید دو چیز که این و آن است ابید ابشد یعنی ابید بتوانیم موضوع و حممولی دا

ت محل شوند و هم کثر  انند بر هم بتو اتندارد که یکی را بر دیگری ابر کنیم. بنا بر این در محل هم به وحدت احتیاج است  دیگر دو چیزی وجود
 احتیاج است که بتوانند دو چیز را تشکیل دهند.

ه ی الزمه ی در نتیج د.نیای چون وحدت و کثرت مقابل هم هستند ابید وحدت از یک جهت و کثرت از جهت دیگر ات اجتماع متقابلني الزم
ارمي یعنی کثرت دتی دو چیز را وقاینکه قوام محل به وحدت و کثرت است این است که هر جا که وحدتی در کار است ابید محل صحیح ابشد. زی

 را دارمي و به خاطر وحدت هم ابید بتوانیم آهنا را بر هم محل کنیم.
تب دیگر در ست که در کهی هم ارمي و مهني دو محل مصطلح است ولی محل های دیگر اب این حال متعارف این است که دو نوع محل بیشرت ند

 .حبث مسائل دقیق مطرح می شود مثال می گویند که علت را بر معلول و معلول را بر علت می توان محل کرد
مفهوم دو چیز یکی  صداق. وقتیماظ از حل عبارتند از اینکه این موضوع و حممول گاه هم از حلاظ مفهوم احتاد دارند و هم آن دو محل متعارف

گر در ا نا بر این باست  بود عالمت آن است که یک مفهوم در کار است و یک مفهوم مصداق خمتلف ندارد در نتیجه مصداق ها هم یکی
 مفهوم وحدت بود، در مصداق هم وحدت است ولی عکس آن صحیح نیست.

 است. ر آن چگونهثرت دن قبیل محل است. حال ابید دید که اختالف در آهنا و کاالنسان انسان و اي االنسان حیوان انطق از ای
  اختالف در آهنا به یکی از دو حنو است. اي به امجال و تفصیل است مانند: االنسان حیوان انطق.

گویند از اصول   هگل که می انريو گاه اختالف صرفا فرضی است یعنی اول کسی توهم می کند که مثال انسان می شود که انسان نباشد مانند پ
ز نفس سلب شیء ا ست کهفلسفه ی ما این است که شیء می تواند از خودش سلب شود. و حال آنکه یکی از اصول منطق ارسطویی این ا

د که ب می شو ن ابشد موجانسا حمال است. چون هگل این توهم را کرده است مهني توهم اختالف شیء و نفسش و اینکه انسان می تواند غري
دو مفصل هستند  وق و اي هرثال فممحل االنسان انسان صحیح ابشد. در این مثال موضوع و حممول یکسان هستند اي هر دو جممل هستند مانند 

ني توهم و فرض مهريیت دارد ودش غمانند احلیوان الناطق حیوان انطق. اختالف آهنا در این است که وقتی کسی توهم کرده است که شیء اب خ
 ب صحت محل می شود.موج
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 گر حممولی اب موضوعا یه است که ت اولاین گونه محل ها را محل اولی ذاتی می گویند. اولی است چون این محل از اولیات است یعنی جزء بدیهیا
وع مول ابید ذاتی موضحمنوع محل،  ر ایناحتاد مفهومی داشت ابلبداهة ابید بتواند بر آن محل شود. مهچنني به آن ذاتی می گویند برای اینکه د

 ابشد و اال اگر ذاتی موضوع نباشد مفهومش اب آن یکی خنواهد بود.
  

 )فصل سوم در هوهویت است که عبارت از محل می ابشد.( الفصل الثالث اهلوهویة وهو احلمل
كما أن  ن است(ست و آن ایاان مه )از آاثر وحدت این مهانی است یعنی وقتی بني دو چیز وحدت بود یعنی این من عوارض الوحدة اهلوهویة،

بارت )این مهانی ع هة ما،ختالف من جع االمث اهلوهویة هي االحتاد يف جهة ما، م )مهچنني از آاثر کثرت، غريیت است( من عوارض الكثرة الغريیة.
اشت که بتوان  دن و آن را ان ایاست از اینکه از یک جهت احتاد ابشد که بتوان گفت این مهان است و اختالف ابشد از جهتی دیگر که بتو 

 زمه ی این احتاد وال)و  اد ماما احتوالزمه صحة احلمل يف كل خمتلفني بینه )و معنای محل مهني است.( وهذا هو احلمل، گفت این مهان است.(
طالق احلمل إتعارف خص لكن ال اختالف این است که در هر دو چیز خمتلفی که بینشان یک نوع احتادی وجود دارد محل ابید صحیح ابشد.(

جاهایی که احتاد   و مورد ازدا بر ر )ولی متعارف بني عرف این است که اختصاص داده است اطالق محل  على موردین من االحتاد بعد االختالف:
 اول محلی است که در) وماهیة، فهومامأحدمها: أن یتحد املوضوع واحملمول  و اختالف دارند که عبارت از محل اولی ذاتی و محل شایع صناعی.(

ی آن است یعنی مهان معنا ود کهآن موضوع و حممول از نظر مفهوم و ماهّیت احتاد دارند. مفهوم مهان چیزی است که از شیء فهمیده می ش
مفهوم و . بني یان می کندرا ب چیزی که ما در ذهن از آن دارمي و ماهّیت عبارت است از مهانی که حد شیء را نشان می دهد و چیستی آن
فهوم است ست که هم ماذهن  ماهّیت از یک حلاظ عموم و خصوص من وجه است بعضی از مفهوم ها ماهّیت اند مانند مفهوم انسان که نزد
جود و صفات و نند مفهوم ست مایعنی فهمیده می شود و هم ماهّیت است یعنی وجود خارجی را نشان می دهد ولی بعض از مفاهیم ماهّیت نی

ین اد در خارج. بنا بر ت مانند زیرج اسنني بعضی از ماهّیت ها مفهوم نیستند مانند ماهّیت به وجود خارجی یعنی ماهّیتی که در خاوجود و مهچ
وخيتلفا  حتاد داشته ابشند.(ایتا اب هم ط ماهموضوع و حممول در این نوع محل ابید مفهوما و ماهیتا و اي فقط مفهوما )مانند الوجود وجود( و اي فق

كاالختالف  د.(م یکی هستناقا ه)و اختالف آهنا به نوعی از اعتبار و حلاظ است و اال وقتی مفهوما یکی ابشند مصد بنوع من االعتبار،
عني  فإن احلد ن انطق(ااالنسان حیو  وییم:گ)مانند اختالف به امجال و تفصیل در اینکه می   ابالمجال والتفصیل يف قولنا: )االنسان حیوان انطق(،

 است. و اختالف بني طق است یکیان ان)که حمدود که انسان است اب حد آن که مفهوم حیو  حملدود مفهوما، وإمنا خيتلفان ابإلمجال والتفصیل،ا
 تواند ابشد که اول به این می تالف)اي اینکه اخ وكاالختالف بفرض انسالب الشئ عن نفسه، فتغایر نفسه نفسه،آهنا در امجال و تفصیل است.(

)سپس در  رة،وهم املغایدفع تلمث حيمل على نفسه  می شود که شیء شاید بتواند از خودش هم سلب شود و خودش اب خودش مغایر ابشد( فرض
و موجب می  یرت می شودب مغااین محل، شیء را بر خودش محل می کنیم ات این توهم را رد کنیم. در اینجا توهم سلب شیء از خودش موج

ی دانند می گوییم را جایز م ز نفس)در نتیجه در مقابل هگل و مانند او که سلب شیء ا فیقال: )االنسان انسان(، د.(شود که محل صحیح ابش
 مي.(ن را نیز توضیح داده تسمیه ی آل ذاتی اولی می گوییم که وجمح)و این محل را  )احلمل الذايت األويل( ویسمى هذا احلمل ب االنسان انسان.(
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ن به معنای این ت زیرا مهال اسمحعالمه بعد از آنکه وحدت و اپره از احکام وحدت و کثرت را ذکر کردند فرمودند که یکی از آاثر وحدت، 
ین بدان اید این و آن ابشد ه در محل ابجنا کآابشد ات بتوان این دو را اب هم محل کرد. مهچنني از  مهانی است از این رو ابید بني این و آن وحدتی

 ست.جنا صحیح اآل در معنا است که تغایری هم ابید در کار ابشد. بنا بر این هر جا از جهتی وحدت و از جهتی تغایر ابشد مح
د که آن را توضیح فهومی دارناد مود: محل اولی ذاتی که در آن موضوع و مفهوم احتبه هر حال در اصطالح متعارف محل در دو جا اطالق می ش

رست شد و اما دین اختالف بر ا دادمي. قسم دوم محل شایع صناعی است که در آن موضوع و حممول از نظر مفهوم اب هم اختالف دارند )بنا
اس متحرک ابالراده عنی جسم حسیاست  ان انسان اب متام مشخصات انسان بودناحتاد( احتاد آهنا در مصداق است مانند زید قائم. مفهوم زید مه

 رط شیء استبه ش انطق اب این مشخصات که پسر کیست و وزن و رنگ و مو و پوست و سایر خصوصیاتش چیست یعنی زید که انسان
یک وجود  و وجودا بهل هر داست. اب این حاموضوع می ابشد. ولی قیام مفهومی دیگر است. زید حقیقتی جوهری و قیام مقوله ای عرضی 

ت  ريه و این گونه نیسود ابشد لغه موجموجودند و زید و قیام هر دو در یک مصداق قرار گرفته اند زیرا قیام که عرض است وجودش به این است ک
 که زید روی یک صندلی نشسته ابشد و قیامش روی صندلی ای دیگر.

ناعی است زیرا در این محل ص چننيین نوع محل بني مردم شایع است نه محل اول مانند االنسان انسان. مهاین محل را شایع می انمند زیرا ا
  مال می شود.اندر استع واردیصناعات و علوم و فنون این نوع محل استفاده می شود ولی محل اولی در تعریف اي برای دفع توهم و در م

  
م از نظر مفهومی ضوع و مفهو ه مو )ک أن خيتلف أمران مفهوما ویتحدا وجودا، عارف این است که()قسم دوم از محل های شایع و مت واثنیهما:

ویسمى  ید قائم(ز ن ضاحک اي نسا)مانند اال كقولنا: )االنسان ضاحك( و )زید قائم(، اختالف داشته ابشند ولی از نظر وجودی یکی ابشند.(
 می انمند.( محل را محل شایع صناعی )و این نوع )احلمل الشائع الصناعي(. هذا احلمل ب

  
 : تقسیمات محل شایعفصل چهارم

 محل شایع سه تقسیم دارد:
 این است که محل شایع تقسیم می شود به محل هو هو و محل ذو هو. تقسیم اول

ضافی اجنام آن کاری ا ه رویکمحل هو هو به جایی گفته می شود که مفهوم به شکلی است که به مهان شکل قابل محل است و احتیاج نیست  
نای مطابقت عمواطات به م ویند.شود. مانند محل ضاحک بر انسان در جایی که می گوییم: االنسان ضاحک. به این نوع محل مواطات هم می گ

 است یعنی این محل به مهني شکل که هست اب موضوع مهاهنگی دارد.
که از آن چیزی را شد اي ایندیر ابل محل نیست بلکه اي ابید چیزی ابید در تقاما محل ذو هو در جایی است که حممول اب مهان شکل خود قاب

دل ابید ر این مثال ها اي عدمنی شود.  د محلمشتق کنیم ات قابل محل شود. مانند: زید عدل که عدل بر زید محل منی شود اي زید قیام که قیام بر زی
و  ند برای اینکه اب ذهو می گوی ل ذور تقدیر ابشد مانند زید ذو عدل. به این نوع محعادل شود یعنی از عدل چیزی مشتق شود اي اینکه چیزی د

 کارش درست می شود و انم دیگر آن محل اشتقاق است زیرا اب اشتقاق هم مشکلش در محل حل می شود.
 این است که محل شایع تقسیم می شود به بـَّتی و غري بـَّتی. تقسیم دوم

حمقق در خارج  راد قطعی وری افسّتی یعنی این محل قطعی است. اگر موضوع در قضیه به گونه ای ابشد که یک َبّت به معنای قطع است و بَـ 
تب ند: بعض االنسان کانکه می گویند ایداشته ابشد در آجنا حممولی که بر آن محل می شود و محل حمقق می شود به آن محل بـَّتی می گویند. مان

که این محل قطعی   وجب می شودکذا مهان چون افرادی خارجی دارد که بعضی از آهنا کاتب اند اي قائم اند و اي کل کاتب متحرک االصابع. انس
 ابشد.

 حمال(  ولی اگر موضوع، افراد حمقق در خارج نداشته ابشد بلکه افرادش تقدیری و فرضی ابشد به آن غري بـَّتی می گویند. مانند: )اجتماع النقیضني
ني اب هم اجتماع ندارند. اگر مصداق خارجی داشت، دیگر منی شد حمال را بر آن محل کرد. حمال بودن را روی مصداق که در خارج هرگز نقیض
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فرضی محل می کنیم یعنی هر چه در خارج خبواهد به شکل اجتماع نقیضني فرض شود حمال است که در خارج حمقق شود. مهچنني مانند: )املعدوم 
طلق چیزی است که نه وجود خارجی دارد نه ذهنی که در آن این نکته خوابیده است که معدوم است و در خارج املطلق ال خيرب عنه( معدوم م

مصداق ندارد. حممول در این حال بر مصداق فرضی محل می شود یعنی این امر اعتباری اگر خبواهد مصداقی داشته ابشد منی توان از آن خرب 
 داد.

 اه مرکب: محل گاه بسیط است و گتقسیم سوم
ه ی مرکبه نیز می  سیطه و هلیبیه ی این تقسیم به اعتبار حممول است بر خالف تقسیم قبلی که به اعتبار موضوع بود. به این نوع تقسیم، هل

ود. لسماء موجا زید موجود و وجود،مگویند. اگر حممول وجود موضوع ابشد به آن محل، محل بسیط اي هلیه ی بسیطیه می گویند مانند االنسان 
ع تصور کرد مهان برای موضو  توان حممول در این محل فقط موجود است. آن را بسیط می انمند چون ساده است زیرا ساده ترین چیزی را که می

 ارد.وجودش است. این محل فقط ثبوت موضوع را بیان می کند و می گوید که موضوع اثبت است و حتقق و عینیت د
کبه رکب و اي هلیه ی مر ه آن محل مبع، بابشد مانند: االنسان ابیض و اي زید قائم و اي الکاتب متحرک االصا ولی اگر حممول چیزی غري از وجود

مثال بگوییم زید  وضافه کنیم ای را می گویند زیرا موضوع در اینجا وجودش مفروض است و بعد می خواهیم بر این موضوع موجود می خواهیم چیز 
  اي عامل موجود، عادل هم هست. این محل مهان ثبوت شیء لشیء است. موجود ابیض و اي قائم هم هست و

ه معنای ثبوت شیء د است که بموجو  در مورد هل بسیطه می گویند که مفادش مفاد کان اتمه است مانند کان زید که به معنای این است که زید
وت شیء لشیء است از ابب ثب ئم کهقصه است مانند کان زید قااست مانند ثبوت و وجود زید و در هل مرکبه می گویند که مفادش مفاد کان ان

 مانند ثبوت قیام برای زیدی که اثبت و موجود است.
  

 )فصل چهارم تقسیمات محل شایع( الفصل الرابع تقسیمات للحمل الشائع
د به یم اول تقسیم می شو ایع در تقسل ش)و مح وینقسم احلمل الشائع إىل )محل هو هو(، وهو أن حيمل احملمول على املوضوع بال اعتبار أمر زائد،

احک که ضاحک ضد االنسان مانن) حنو )االنسان ضاحك( محل هو هو و آن یعنی حممول به مهان وضعی که دارد می تواند بر موضوع محل شود(
ه ویند زیرا مواطات بات هم می گمواط )به این محل، محل ویسمى أیضا: )محل املواطاة(، برای محل شدن بر انسان به چیز زائدی احتیاج ندارد(

ن یتوقف احتاد وهو أ هو( ل ذی)و به مح و )محل ذي هو( معنای مطابقت است یعنی حممول به مهان وضعی که دارد اب موضوع مطابقت دارد.(
ی ود بر اعتباری اضافآن محل ش راند ب)که محلی است که در آن احتاد موضوع اب حممول برای اینکه بتو  احملمول مع املوضوع على اعتبار زائد،

)زید عدل(، أي  ك ق کنیم(یزی را مشتچز آن )اي اینکه ابید ا أو االشتقاق، )مثال ابید کلمه ی ذو را در تقدیر بگريمي( كتقدیر ذي احتیاج دارد(
برای  تق کنیم. البته گاها از آن مشادل ر ع)مثال برای محل عدل بر زید اي ابید بگوییم زید ذو عدل و دارای عدل است اي اینکه  ذو عدل أو عادل.

یست خوابیده است نع که دروغ ف واقمبالغه می گویند زید عدل در اینجا هم عدل قابل محل بر زید نیست بلکه چون مبالغه که در آن کمی خال
  در کار است می توان عدل را محل کرد.(

نت والبيت: ما كا ست.(ااظ موضوع حلل به م دوم تقسیم به بتی و غري می شود. این مح)و محل شایع در تقسی وینقسم أیضا إىل )بيت( و )غري بيت(،
ستند و وجود خارجی در خارج ه ته که)محل شایع بتی به محلی گفته می شود که برای موضوع آن، یک سری افراد حتقق ايف ملوضوعه أفراد حمققة

 ك .(سان، عامل و اي زیدوان گفت انته می نوان موضوع را می توان ابر کرد مثال به مه)که بر آن افراد، ع یصدق علیها عنوانه دارند وجود دارد(
ق است و هکذا در ر آهنا صادسان ب)مانند االنسان ضاحک که انسان افرادی دارد که عنوان ان )االنسان ضاحك( و )الكاتب متحرك األصابع(،

عش افرادی مقدر و برای موضو  ست کها)و محل غري بتی محلی  راد مقدرة غري حمققة،وغري البيت: ما كانت ملوضوعه أف الکاتب متحرک االصابع(
و مثال   ن از آن گزارش داردشد منی تواه نبا)مانند هر چه ک كقولنا: )كل معدوم مطلق فإنه ال خيرب عنه( فرضی وجود دارد که حتقق خارجی ندارند.(

و اي مانند اینکه )  حمال(.نقیضنيو )كل اجتماع ال ج و در ذهن معدوم وجود ندارد.(گفت: رفت، آمد و اي نشسته است. واضح است که در خار 
  ود.(ست موجود شال ااجتماع نقیضني حمال است. واضح است که اجتماع نقیضني در خارج نیست و اال منی توانستیم بگوییم که حم
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به  )و اهللیة املركبة(،)لبسیطة( و الیة ویسمیان: )اهل محل بسیط و مرکب()و به تقسیم سوم تقسیم می شود به  وینقسم أیضا إىل )بسیط( و )مركب(،
حیح را هل در استفهام صیح نیست زیل صحمحآهنا هلیه ی بسیطه و هلیه ی مرکبه نیز می گویند. البته آیت هللا جوادی می فرمود که این تعبري در 

ست. )که هل ازید قائم  ند آاياز وجود شیء سؤال می کند( و گاه می گویاست زیرا گاه می گویند که آاي زید هست )که هل بسیطه است و 
لیة واهل میده می شوند.(ان انقصه انفاد کممرکبه است و از عوارض موجود سؤال می کند.( از این رو هبرت بود که بگویند این دو مفاد کان اتمه و 

ر لی است که حممول دمحاتمه است  اد کان)و هلیه ی بسیطه اي آنی که مف موجود(البسیطة ما كان احملمول فیها وجود املوضوع كقولنا: )االنسان 
ا من ن احملمول فیها أثر ركبة ما كاوامل آن وجود موضوع است مانند االنسان موجود. یعنی موضوع را در موضوع و موجود را در حممول قرار دهیم.(

ول وجود موضوع را ست. یعنی اضوع ااست که حممول در آن اثری از آاثر وجود مو  )و هلیه ی مرکبه آن آاثر وجوده كقولنا: )االنسان ضاحك(.
ای انسانی که بوت ضحک بر عنی ثیفرض کرده امي و بعد اثری را بر آن محل می کنیم. مانند االنسان ضاحک که از ابب ثبوت شیء لشیء است 

 ابشد.(ثبوتش مسلم فرض شده است. بر خالف نوع قبل که از ابب ثبوت شیء می 
  

  ود.ش مطرح می ش هبرتو بعضی از آهنا بسیطه اند اشکالی که سابقا هم مطرح شده بود جواب حال که هل ها مهیشه مرکبه نیستند
رع که ثبوت شیء لشیء ف و آن ایندارمي اشکال این است که ما گاه وجود را بر ماهّیت محل می کنیم و می گوییم: االنسان موجود. بعد قاعده ای

ید وجود داشته ه ب است ابله ک مثبت له. یعنی اگر چیزی به انم الف خبواهد برای چیزی به انم ب اثبت شود فرع این است که مثبت ثبوت
 ابشد.

ود این فرع آن است  شنسان اثبت اد بر اشکال اینجا است که ما در االنسان موجود می خواهیم وجود را بر ماهّیت اثبات کنیم. اگر وجود خبواه
ا دارند بر خالف جود یک معنو وت و نسان اثبت ابشد یعنی قبل از محل وجود بر آن، خودش یک وجودی داشته ابشد. )اب توجه به اینکه ثبکه ا

رار می گريد یعنی قعده ی فوق ت قامعتزله که بني آن دو فرق می گذارند.( حال به سراغ وجودی می رومي که انسان از قبل داشت که آن هم حت
 ه.بوت مثبت لثفرع  م برای انسان فرع وجود انسان است و هکذا ات بی هنایت. بنا بر این قاعده ی ثبوت شیء لشیءآن وجود ه

ول موجود ه مهني حممّیت بجواب این است که در هلیه ی بسیطه سخن از ثبوت شیء لشیء نیست بلکه سخن از ثبوت الشیء است یعنی ماه
 ه خارج است.است. بنا بر این ختصصا از حتت آن قاعد

  
رع ثبوت املثبت فشئ لشئ  توهي أن )ثبو  -یندفع ما استشكل على قاعدة الفرعیة  )و به این نکته که هل گاه بسیطه است و گاه مرکب( وبذلك

ت حممولی یعنی ثبو )ع می شود. ست دف)دفع می شود اشکالی که بر قاعده ی فرعیه ای عبارت بود از ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت املثبت له ا له(
سان موجود(، فرع النايف قولنا: ) -مثال  -أبن ثبوت الوجود لإلنسان  - برای یک موضوع فرع بر این است که آن موضوع از قبل موجود ابشد.(

 و موجودین محل اثبت ن قبل از اانسا )اشکال این است که در االنسان موجود، ثبوت وجود برای انسان فرع بر این است که ثبوت االنسان قبله،
ان )حال که انس لفرعیة،یه قاعدة افري وجت )پس انسان ابید قبل از ثبوت وجود بر آن، وجود داشته ابشد.( فله وجود قبل ثبوت الوجود له، ابش.(

، وهلم جرا (ز آن است.نسان قبل اجود اخودش از قبل وجودی دارد ابز مهان قاعده در مورد مهان جاری می شود زیرا محل مهان وجود بر آن فرع و 
آن است که این  است عالمت حمال )و مهني طور ات بی هنایت ادامه می ايبد و به تسلسل می اجنامد که حمال است. حال که تسلسل فیتسلسل.

  قاعده در اینجا نقض می شود.(
ه ی فوق در ثبوت شیء بر شیء دیگری )قاعد أن قاعدة الفرعیة إمنا جتري يف ثبوت شئ لشئ، )جواب از آن اشکال این است که( وجه االندفاع:

)و حال آنکه مفاد هلیه ی بسیطه عبارت است از ثبوت و وجود شیء نه ثبوت  ومفاد اهللیة البسیطة ثبوت الشئ، ال ثبوت شئ لشئ، است(
ضی دیگر داده اند و گفته اند  )بنا بر این قاعده ی فوق در هلیه ی بسیطه جاری منی شود. اما جوابی که بع فال جتري فیها القاعدة. شیء لشیء.(

ابشد که قاعده را ابید تغیري داد و گفت که ثبوت شیء لشیء مسلتزم ثبوت املثبت له. بنا بر این وقتی مسلتزم این است که آن شیء قبال موجود 
قاعده ی دیگر که بی اشکال این اعم از این است که قبال موجود ابشد اي به وجود حممول. این جواب صحیح نیست زیرا مشا اب این کار یک 
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است درست کرده اید ولی این عالمت بر این نیست که قاعده ای که ما گفتیم بال اشکال است و این عالمت آن است که مشا اشکال فوق را 
ورد. جواب قبول کرده اید. فخر رازی جواب دیگری داده و گفته است: ما من عام اال و قد خص و قاعده ی فوق در این مورد ختصیص می خ

جب آن هم این است که ما من عام اال و قد خص در قوانني اعتباری و قراردادی قابل اجرا است یعنی قرارداد می کنند که مثال روزه بر مهه وا
را اگر است و بعد چند مورد را استثناء می کنند نه در قوانني عقلی و فلسفی که سخن از احکام قرار دادی نیست اینها قابل ختلف نیست زی

ختلف پذیر ابشد عالمت آن است که فهم عقل صحیح منی ابشد. از این رو ختصیص در احکام عقلیه مساوی اب نبود و انبودی احکام عقلیه 
 است.(

  
 : غريیت و تقابلفصل پنجم

 ه ابشد.تداش حبث در وحدت و کثرت است و گفتیم که از آاثر وحدت محل است زیرا در محل، حممول ابید اب موضوع احتاد
 از احکام کثرت هم غريیت و مقابله است یعنی آن ابید اب این فرق داشته ابشد.

 غريیت که از آاثر کثرت است بر دو قسم است: غريیت ذاتی و غريی ذاتی.
ا دم زیرا ذاات هر جعو انند وجود شد مغريیت ذاتی در جایی است که هر کدام از کثريها ابلذات دیگری را کنار بزند و اب دیگری ضدیت داشته اب

 وجود ابشد، عدم کنار زده می شود و ابلعکس.
بلکه از انحیه ی  اتشان نیستذیه ی غريیت غري ذاتی این است که دو چیز هر چند دو ات هستند و از هم بیگانه اند ولی این بیگانگی از انح

 ند.امری خارجی است. از این رو این امکان وجود دارد که این دو در جایی مجع شو 
ضوع های آهنا اختالف مو  ه سبببمانند سیاهی در ذغال و شريینی در شکر که غري هم هستند ولی این غريیت به خاطر ذات آهنا نیست بلکه 

ست و هم شريین هر اه هم سیاه یاه کاست که ذغال و شکر می ابشد. بنا بر این اگر بتوانیم موضوع واحدی برای آن پیدا کنیم مانند خرمای س
 ود.ش هم مجع می شوند. اب این حال سیاهی اب شريینی اب هم فرق دارند ولی این فرق موجب مطارده منی دو اب

  
 )فصل پنجم در غريیت و تقابل( الفصل اخلامس يف الغريیة والتقابل

ه این کود به این معنا است  کثري می ش  چیزی )قبال هم گفتیم که غري هم بودن از آاثر کثرت است زیرا وقتی قد تقدم أن من عوارض الكثرة، الغريیة،
ذاتی و  یم می شود به غريیت)و تقس یة، ذاتوهي تنقسم إىل غريیة ذاتیة، وغري غري آن است و اال اگر مهه عني هم بودند دیگر کثري اجياد منی شد.(

ه خاطر ک چیز و غري خودش بیقابله بني می و دوگانگ )غريیت ذاتی این است که والغريیة الذاتیة هي كون املغایرة بني الشئ وغريه لذاته، غري ذاتی(
د. دیگر را طرد می کنناست که یک نه ای)مانند مغایرت بني وجود و عدم که ذات آهنا به گو  كاملغایرة بني الوجود والعدم، ذات خود شیء است.(

، غري ملغایرة ألسباب اخرة هي كون الذاتیاوالغريیة غري  )و به آن تقابل می گویند.( وتسمى: )تقابال(، مهچنني است مقابله بني بینایی و کوری(
احلالوة  كافرتاق .(ء است)و غريیت غري ذاتی آنی است که مغایرت بني دو چیز به سبب چیزهای دیگری غري از ذات دو شی ذات الشئ،

ی مانند خرما می یست در چیز نشان ا در ذات)مانند مغایرت بني شريینی شکر و سیاهی ذغال که چون ختالف در آهن والسواد يف السكر والفحم،
 )و انم این قسم، خالف است.( وتسمى: )خالفا(. توانند مجع شوند.(

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 60جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
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 : اقسام تقابل و توضیح تقابل تضایف و تضادموضوع
ه است و گاه غري تیاغريیت گاه ذ ی هر جا کثرت ابشد دوگانگی و مغایرت هم وجود دارد.گفتیم از آاثر کثرت، غريیت و تقابل می ابشد یعن

م یت غري ذاتیه که انارد ولی غري دایرت ذاتیه. غريیت ذاتیه را تقابل می انمند و عبارت است از اینکه یک شیء به خاطر ذاتش اب چیز دیگری مغ
 ست.اامل خارجی بب عو یگر مغایرت ندارد و غريتی که اب دیگری دارد به سدیگرش ختالف است این که ذات به سبب ذاتش اب چیز د

 غريیت ذاتیه که تقابل است ابید ابتدا به شکل اصطالحی تعریف شود و بعد اقسامش توضیح داده شود.
ر یک ه ممتنع است اب هم ددو چیز کی ل یعن: امتناع اجتماع شیئني يف حمل واحد، من جهة واحدة، يف زمان واحد. تقابتقابل را تعریف کرده اند به

ثال یک فرد می ممجع شوند  ک حملحمل مجع شوند. مهچنني ابید از جهت واحده مجع نشوند و اال اگر جهاتشان متفاوت ابشد می توانند در ی
ثال فرد مزبور منی می ابشد یک ات آنتواند هم پدر ابشد و هم پسر ولی این از دو جهت است یعنی او پدر زید و فرزند عمرو است. بله اگر جه

  تواند هم پدر زید ابشد و هم فرزند عمر.
 مهچنني اجتماع آهنا در زمان واحد حمال است و اال می توانند در دو زمان در یک حمل مجع شوند.

 یکی وجودی و اند ايجودی دو و  : زیرا طرفني تقابل که امسشان متقابلني است از دو حال خارج نیست. اي هرتقابل خود بر چهار قسم است
یگری را طرد کنند. رند که یکدی ندادیگری عدمی. البته این احتمال که هر دو عدمی ابشند اصال قابل تصور نیست زیرا دو ات نیستی که وجود

ه خداوند اینها ع کثال آن موقرند میعنی وجودی سفیدی است که اب وجود سیاهی تقابل دارد و اال عدم سفیدی اب عدم سیاهی اب هم تضادی ندا
 .و دیگری عدمی ابشد یکی وجودی ی شودرا خلق نکرده بود هیچ کدام نبودند و تقابلی هم در کار نبود. البته بعدا تبیني می کنند که چگونه م

مستقال تعقل  را  ی شود یکیعنی منیهر دو وجودی هستند اي به گونه ای است که تعقل یکی مهواره به نسبت به تعقل دیگری است  اما جایی که
لی اگر مهان زید ایسه شود و ند مقکرد به آن متضایفان می گویند. مانند زید که می خواهد متصف به پدر شود که در این صورت ابید اب فرز 

 خبواهد به صفت ابیض متصف شود الزم نیست که اب چیز دیگری مقایسه شود.
 یگری ندارد که به آن متضادان می گویند.و اي اینکه به گونه ای است که تعقل یکی احتیاج به تعلق د

و اگر  و هم عدمی ی استیکی وجودی است و دیگری عدمی گاه به گونه ای است که موضوعی وجود دارد که هم قابل وجود اما جایی که
مر وجودی و  آن ا ست بهتصف اعدمی هم در جایی صدق می کند بر مهان موضوع قابل صدق می کند. به عبارت دیگری، حملی دارمي که گاه م

قابل بني بینایی و  تست. مانند اجودی گاه اب اینکه شأنیت دارد که آن امر وجودی را داشته ابشد اآلن آن را ندارد و متصف به عدم آن امر و 
ا ابشد. این بین ه می تواندودی ککوری. بینایی کمعالی است در انسان و امری است وجودی ولی کوری مهان نداشنت بینایی است در مورد موج

 قسم را عدم و ملکه می انمند.
دم یند. مانند بصر و عناقض می گو ابل تاما در جایی که در موضوع شرط نباشد که قابلیت هر دو را داشته ابشد به آن تقابل نفی و اثبات اي تق

 البصر )نه کوری( اي مانند قیام و عدم القیام. هر اثباتی اب نفی خودش چنني تقابلی دارد.
تقابل عبارت از   ی شود زیراقق محمبه سراغ یکی از احکام مشرتک چهار قسم فوق می رود و می فرماید: تقابل مهیشه بني دو طرف  عالمه بعد

 رابطه است و این رابطه بدون دو طرف حمقق منی شود.
  

وقد عرفوه ابمتناع اجتماع شیئني يف  - بل غريیت غري ذاتیه()تقابل که عبارت از مهان غريیت ذاتیه است )در مقا وینقسم التقابل، وهو الغريیة الذاتیة
)که در تعریفش گفته اند که عبارت است از امتناع اجتماع دو شیء در یک حمل )نه اینکه یکی   ،-حمل واحد، من جهة واحدة، يف زمان واحد 

( و در زمان واحد )نه اینکه امروز سیاه ابشد و فردا کور ابشد و یکی دیگر بینا( از جهت واحده )نه اینکه یکی پدر عمرو ابشد و پسر زید
)متقابلني اي وجودی اند اي  فإن املتقابلني إما أن یكوان وجودیني، أو ال، )چنني تقابل ذاتی به چهار قسم تقسیم می شود.( إىل أربعة أقسام، سفید.(

إما أن یكون كل منهما معقوال ابلقیاس  )اگر وجودی اند( ولوعلى األ نه. این حصر چون دائر بني نفی و اثبات است حصرش عقلی می ابشد.(
)مانند ابال و اپئني که ابال بدون اپئني و برعکس قابل تصور نیست  كالعلو والسفل، )اي تعقل هر کدام ابید طرف دیگر هم تعقل شود( إىل اآلخر،
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)و تقابل بني آن و  والتقابل تقابل التضایف، آهنا متضایفان می گویند.()به  فهما )متضائفان( زیرا اگر اپیینی نباشد ابال بودن هم وجود ندارد.(
)مانند سیاهی و سفیدی زیرا انسان ابالخره در زندگی خود در ابتدا  كالسواد والبیاض، )اي این گونه نیستند( أو ال یكوانن كذلك، تضایف است(

)این دو  فهما )متضادان( والتقابل تقابل التضاد، دیگری را ندیده ابشد.( اي سیاهی را می بیند و اي سفیدی را و مهان را می فهمد حتی اگر
ر قسم متضادان انم دارند و تقابل بني آن دو نیز تقابل تضاد است. البته بعدا شرایط دیگر تضاد بیان می شود از این رو حصر تقابل در این چها

)که هر دو  وعلى الثاين دام قسم است بعضی قائل به قسم پنجمی شده اند.(عقلی نیست. از این رو در اینکه تقابل بني واحد و کثري از ک
)فقط در جایی است که یکی وجودی ابشد و دیگری عدمی نه جایی که دو عدم در کار  یكون أحدمها وجوداي واآلخر عدمیا، وجودی نیستند.(

وحینئذ، إما أن یكون  د زیرا دو ات نیستی که یکدیگر را طرد منی کنند.()زیرا بني دو امر عدمی تقابلی وجود ندار  إذ ال تقابل بني عدمیني، ابشد(
)که  كالعمى والبصر، )اي در خارج موضوعی است که هم می تواند امر وجودی را قبول کند و هم امر عدمی را( هناك موضوع قابل لكل منهما،

)به تقابل بني این دو تقابل عدم و ملکه  بلهما: )تقابل العدم وامللكة(،ویسمى تقا موضوعی مانند انسان دارد که هر دو را می تواند قبول کند.(
می گویند. به آن امر وجودی ملکه می گویند یعنی شیء شأنیت داشنت آن را دارد و به امر عدمی عدم می گویند. البته اصل آن عدم ملکه و 

كالنفي  )اي داشنت موضوع واحد شرط آن نیست.( ذلك،وإما أن ال یكون ك ملکه بود که به شکل خالصه عدم و ملکه می گویند.(
ویسمیان:  )مانند قیام و ال قیام و اي بصر و عدم البصر. اگر هیچ موجودی نباشد عدم البصر صادق است ولی عمی صادق نیست.( واالثبات،

)این گونه   كذا قرروا. و را تقابل تناقض می انمند.()به این گونه تقابل تناقض می گویند و تقابل بني آن د )متناقضني( وتقابلهما تقابل التناقض،
ألنه نوع نسبة بني  )از احکام تقابل این است که مهواره ابید بني دو طرف ابشد( ومن أحكام مطلق التقابل أنه یتحقق بني طرفني، گفته اند(

اب هم تقابل دارند و نسبت هم بني دو طرف حتقق می ايبد )زیرا تقابل یک نوع نسبت بني دو چیز است که  املتقابلني، والنسبة تتحقق بني طرفني.
 از این رو اگر یک طرف فعلیت دارد طرف دیگر هم ابید فعلیت داشته ابشد.(

  
 : تقابل تضایففصل ششم

  
  )فصل ششم در احکام متضایفني است.( الفصل السادس يف تقابل التضایف

 جود و عدم و از نظر از نظر و تضایفنيم)از احکام تضایف این است که  وعدما، وقوة وفعال،من أحكام التضایف: أن املتضایفني متكافئان وجودا 
بنا بر ) معدوما ابلضرورة، كان اآلخر  عدومامفإذا كان أحدمها موجودا كان اآلخر موجودا ابلضرورة، وإذا كان أحدمها  قوه و فعل اب هم یکسان اند(

  و ابلقوة كان اآلخرأا ابلفعل أحدمه وإذا كان دیگری هم ابید به انچار موجود و اي معدوم ابشد.(این اگر یکی از آهنا موجود است اي معدوم 
ابری آن )الزمه ی بر  ا معان،موالزم ذلك أهن()و اگر یکی از آهنا ابلفعل اي ابلقوه بود دیگری هم ابید ابلضرورة مهان گونه ابشد. كذلك ابلضرورة،

مها ال یتقدم أحد یاید(عد دیگری بد و بل این است که آهنا مهواره اب هم هستند یعنی منی شود اآلن یکی ابشدو از نظر وجود و عدم و قوه و فع
ر ذهن می شود یکی ارج یعنی دخه در ن)یکی از آهنا منی شود که مقدم شود و دیگری بعد بیاید نه در ذهن و  على اآلخر، ال ذهنا وال خارجا.

 کذا در خارج.(تصور شود و دیگری تصور نشود و ه
  

 : در تقابل تضادفصل هفتم
 هم نیز مجع منی ابی ندارد و دیگر  آنچه از تقسیم فوق به دست می آید این است که متضادان دو امر وجودی اند و تصور یکی احتیاج به تصور

 له:شوند اب این حال وقتی دنبال آن می رومي می بینیم که احکام دیگری هم برای آن پیدا می شود از مج
سابقا گفتیم که مهه ی هستی در یکی از ده مقوله که مقوالت عشر است مندرج می ابشند. یعنی مهه ی موجودات در هستی اب هم شریکند و 

د اختالف آهنا در ماهّیت است و ماهّیت هم از آن ده مورد خارج نیست که یکی جوهر است و نه ات عرض. )البته خداوند متعال که ماهّیت ندار 
ین تقسیم خارج است.( این اجناس عععالیه خودشان انواعی دارند مانند جوهر که عقل، نفس و سه مورد دیگر را شامل می شود. بعد این از ا
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انواع خود یک سری انواع دیگر دارد مثال جسم که جوهر است دو نوع است اي انمی است و اي غري انمی و هکذا هر کدام به انواع دیگری 
 تقسیم می شود.

ه آخری است نوع کزیرا آنی   ر استنی که از مهه ابالتر است جنس عالی انم دارد و آخری نیز نوع سافل است و جنس سافل یکی مانده به آخآ
یف و ک  ردمهني تقسیم  است و دیگری جنس نیست. بنا بر این حیوان، جنس سافل می شود. در این میان هر چه هست جنس متسوط است.

ینها اه کم. خود صوص بت. مثال کیف جنس عالی است و به کیف حمسوس، کیف نفسانی، کیف استعدادی و کیف خمسایر مقوالت جاری اس
ت به رنگ ها و بعد مبصرا وشود  ابز به انواع دیگری تقسیم می شود مثال کیف حمسوس به مذوقات، مبصرات، مسموعات و مانند آن تقسیم می

 شکل ها و هکذا تقسیم می شوند.
 نوع جنس دیگر اباس ععالیه ز اجناجناس ععالیه وجود ندارد زیرا مثال جوهر و کیف اب یک وجود موجود می شوند هکذا نوع هر یک تضاد در ا

وع سافل کیف دی که از ن سفیابدر تضاد نیست. مثال جسم و رنگ اب هم قابل مجع شدن هستند. هکذا انسان که از انواع اپئني جوهر است 
 شدن هستند.است اب هم قابل مجع 

ی ابشند. مثال مجع شدن م قابل اگر در داخل یک جنس چند نوع ابشد آن نوع ها هم در صورتی که نوع سافل نباشند بلکه جنس ابشند اب هم
 یک چیز می تواند هم کیف مذوق ابشد و هم کیف مسموم یعنی یک هم می تواند طعم داشته ابشد و هم بو.

عنی گشتند و یآمده است  ه دستبد نوع سافل است که حتت جنس قریب می ابشند و این از طریق استقراء تنها جایی که تضاد در آن راه دار 
 ست.یف تضاد مندرج شده ادیدند که تضاد فقط در مهني قسم است از این رو قید داخالن حتت جنس قریب در تعر 

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 61جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 تقابل تضاد و تقابل عدم و ملکه :موضوع
لف است. تقابل به ه انمش ختاتیه کگفتیم که غريیت از آاثر کثرت است. غريیت تقسیم می شود به غريیت ذاتیه که انمش تقابل است و غري ذا

ند اي به گونه ای جودی ابشو  و امرچهار قسم تقسیم می شود. به این که اي دو امر مزبور وجودی اند و اي یکی وجودی و دیگری عدمی. اگر د
 رند.م دااست که تصور یکی منوط به تصور دیگری است که به آن متضایفني می گویند و اي چنني نیست که متضادین ان

هة واحدة مجع منی واحد من ج ی حملفبنا بر این تضاد به دو امر وجودی گفته می شود که متضایفني نیستند و مهچنني متقابل اند یعنی ذاات 
 ند.شو 

د: داخالن حتت ال گفته انست مثاب این حال وقتی به کتب مراجعه می کنیم می بینیم یک سری احکام دیگر هم به معنای تضاد اضافه شده ا
 جنس قریب.

یم ات ببینستند، گشتیم متضایف نی د ولیعلت این شرط این است که تضاد را وقتی شناختیم و دیدمي که دو امر وجودی اند که متغایر ابلذات هستن
 در کجا دو امر متضاد را می توانیم بیابیم.

ز است و اي نه قسم ا که اي جوهرن اینآوقتی مهه ی هستی را در فلسفه بر اساس ماهیّات طبقه بندی می کنند آهنا را در ده قسم می گنجانند و 
د ری انواع دیگر هستنسس برای یک ود جنخانواع به نوبه ی  اعراض. بنا بر این ده جنس عالی دارمي که هر کدام در ذیل خود انواعی دارند که آن

 ات به جایی می رسد که فقط نوع هست و دیگر جنس نیست که به آن، نوع سافل می گویند.
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کیف است و هم   نگ دارد کهر ه هم در میان اجناس عالیه تضاد نیست زیرا مثال جوهر اب کم مجع می شود هکذا کم اب کیف مانند جسم واحد ک
 ابشد. رض را داراعم نه هجم دارد که کم است. حتی ممکن متام آن ده ات در یک موجود مجع ابشد یعنی یک موجود هم جوهر ابشد و ح

ر نیست مثال در ضادی در کاکه ت  بعد اپئني می آئیم و به سراغ یک نوع از یک جنس و یک نوع از جنس دیگر می رومي. اینجا نیز می بینیم
اع اب انواعی از  ت. این انو ز درخاست و یک نوع آن انمی و نوع انمی تقسیم می شود به یک نوع از درخت و نوع دیگر ا جوهر یک نوعش مجاد

شود به این   یف است مجعکع از  کیف مثال قابل مجع هستند. بنا بر این مجاد که یک نوع از جوهر است می تواند اب کیف حمسوس که یک نو 
 گونه که جسمی سفید ابشد.

لی و حتت آن نسی است عاجیف که اپئني تر آمده به سراغ انواع یک جنس عالی که خودشان جنس برای انواع دیگر اند می رومي. مثال کبعد 
ع شود به این گونه  د اب هم مجتوان اجناسی مانند کیف حمسوس به کم، کیف حمسوس، کیف استعداد و کیف نفسانی وجود دارد. دو ات از آهنا می

  ید.شد و هم سفیم ابه کیف حمسوس به کم است اب کیف حمسوس مانند رنگ می تواند مجع شود یعنی یک چیز هم مستقکه استقامت ک
ی و مانند آن یاهی، سفیدسانند تنها جایی که تضاد دیده می شود مهان انواع آخر است که دیگر جنس نیستند. مثال در انواع کیف مبصر م

د و خودشان جنس جنس بعیدن ه حتتنوع هایی که حتت جنس قریب هستند تضاد وجود دارد نه نوع هایی ک تضاد وجود دارد. بنا بر این فقط در
 کردند.یدا نبرای یک سری انواع دیگری می ابشند. این قید از استقراء پیدا شده است یعنی گشتند و جای دیگری را پ

ضوع بروند تضاد روی دو مو  را اگرواحد. علت این قید هم واضح است زیعبارت است از: یتواردان علی موضوع  قید دیگری که اضافه کرده اند
مستغنی است  معنای حمل فه بهحمقق منی شود. حال که این قید اضافه شده است یک مسأله ی دیگری پیش می آید که موضوع در اصطالح فلس

ر موضوع دت ولی عرض وع اسی است که ال فی املوضیعنی مهان چیزی که در تعریف جوهر و عرض به کار می رود که می گویند: جوهر چیز 
 ارد.اد وجود ندهر تضاست. بنا بر این وقتی در تعریف تضاد سخن از موضوع شده است یعنی تضاد خمتص به عرض می شود و در جوا

ت نوعیه آتش و آب د اند، صور ر تضاداب این حال دیده شده است که تضاد در جواهر نیز وجود دارد زیرا مهان گونه که حرارت و برودت اب هم 
ضی به جای موضوع این رو بع حد ازهم اب هم متضاد می ابشند. این در حالی است که به آب و آتش گفته منی شود که یتواردان علی موضوع وا

  صورت نوعیه ای کهابست تضاد ا ست درواحد از لفظ حمل واحد استفاده کرده اند. زیرا صورت نوعیه ای که روی ماده آمده که آن را آب کرده ا
دو صورت نوعیه را  اده است کهان ممهروی آتش آمده است یعنی حمل این دو صورت نوعیه منی تواند یکی ابشد. بنا بر این حمل واحد در جواهر 
 رم.منی تواند قبول کند و در اعراض هم معنایش واضح است مانند یک چیز که منی تواند هم سرد ابشد و هم گ

 .اخلالف غایة بینهما: از است عبارت است تضاد تعریف در که قید دیگری
سط هست مانند هایی این و ه چیز علت آن این است که گاه چیزهایی هست که مانند حرارت و برودت نیست که بني آن دو چیزی نباشد بلکه گا

شد ابید بني دو امر اب ند که تضادیده ادرمز. در اینجا سفیدی و سفیدی که رنگهایی هستند که نه سفیدند و نه سیاه مانند رنگهایی چون زرد و ق
نی ی که در منتهای روشست یعنی آنحد ا و حال آنکه در ما حنن فیه امور کثريه ای وجود دارد از این رو گفتند که تضاد مربوط به مهان دو طرف

ر اب هم مجع منی ند آهنا اگط هستاما آهنا که در وس است که سفید ابشد و آنی که در منتهی اتریکی است که سیاه است اب هم تضاد دارند.
به سفیدی دارد و  زرد متایل ست کهاشوند به سبب برخورداری اشان از آن دو امر متضاد است یعنی اگر زرد اب سبز مجع منی شود به سبب این 

 سبز متایل به سیاهی.
  

 )فصل هفتم در تقابل تضاد( الفصل السابع يف تقابل التضاد
كون أمرین  ز(ابق فهمیده شد عبارت است اس)تضاد مهان گونه که از تقسیم ذکر شده در فصل  -تقسیم السابق على ما حتصل من ال -د التضا

تعقل دیگری منوط  عقل یکی بهتیعنی )دو امر وجودی که متضایف نباشند ) وجودیني غري متضائفني متغایرین ابلذات، أي غري جمتمعني ابلذات.
  ایر آهنا به ذاتشان ابشد یعنی ذاات اب هم مجع نشوند.(نباشد،( و تغ
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ان مقوالت عشر مهن است که بني جنس های عالی که )از احکام تضاد ای -ن املقوالت العشر م -ومن أحكامه أن ال تضاد بني األجناس العالیة 
ل ات می تواند در حم ی مهه ی ده و حتاتاز آهنا یعنی دو )زیرا بیش از یکی  فإن األكثر من واحد منها جتتمع يف حمل واحد، است تضادی نیست.(

هم کیف مانند  شته ابشد وجم دا)یعنی یک جنس هم می تواند کم داشته ابشد یعنی ح كالكم والكیف وغريمها يف األجسام، واحد مجع شود.(
الی عالیه اب انواع جنس ین اجناس عاک از یني انواع هر )مهچن وكذا أنواع كل منها مع أنواع غريه، رنگ و غري این دو که در اجسام مجع می شود.(

از کیف که کیف  اب یک نوع م استدیگر اب هم قابل مجع اند. مثال انواع جوهر اب انواع کیف قابل مجع اند. مثال یک نوع از جوهر که جس
)و مهچنني  بعض آخر، نها معحتت الواحد موكذا بعض األجناس املندرجة  حمسوس به کم است که مهان مستقیم بودن است قابل مجع است.(

رد این اشکال تفاده می کوع اسنتضادی بني اجناس مندرج حتت یک جنس عالی نیست. عالمه در اینجا تعبري به جنس کرده است زیرا اگر از 
)که رنگ که کیف  طعم مثال،ال عمكاللون  پیش می آمد که انواع اخري اب هم در تضاد هستند. بنا بر این ایشان به جنس تعبري کرده است.(

فالتضاد  ند.(ع دیگر دار ند نو چحمسوس است اب طعم که کیف مذوق است مجع می شود. هر کدام از اینها جنس است زیرا رنگ و طعم هر کدام 
ه است فقط در دو م شده اجناکاملی  ک)بنا بر این تضاد بر اساس جستجوی   ابالستقراء إمنا یتحقق بني نوعني أخريین مندرجني حتت جنس قریب،

که حتت جنس   هی و سفیدیسیا )مانند كالسواد والبیاض املندرجني حتت اللون، نوع اخري که مندرج حتت جنس قریب هستند تصور می شود.(
 )این گونه بیان کرده اند.( كذا قرروا. قریب که رنگ هستند مندرج می ابشند(

شد که یکی پس ابجود داشته و ضوعی )از احکام تضاد این است که الزم است که مو  ن علیه،ومن أحكامه أنه جيب أن یكون هناك موضوع یتواردا
ع شخصي مشرتك لوال موضو  إذ .(از دیگری بر آن وارد شوند. ات یکی ابشد جای دیگری نیست ولی وقتی یکی رفت دیگری می تواند وارد شود

وجود ی توانند مر دو مهیک موضوع مشخص مشرتک را در نظر نگريمي )علت این قید این است که اگر  مل ميتنع حتققهما يف الوجود،
لك أن ال تضاد والزم ذ .(د شود)مانند اینکه سواد در یک جسم و بیاض در جسم دیگر موجو  كوجود السواد يف جسم والبیاض يف آخر، شوند(

وهر تضادی ابشد زیرا ج واهر نبایدیان جست این است که در م)و الزمه ی اینکه این قید اضافه شده ا بني اجلواهر، إذ ال موضوع هلا توجد فیه،
ا یتحقق يف فالتضاد إمن ود.(شچیزی است که موضوع ندارد. زیرا در تعریف جوهر گفته شده است که اگر موجود شود در موضوع موجود منی 

سفه ني دلیل بعضی از فال)به مه هر،اجلوا حىت یشمل مادةوقد بدل بعضهم املوضوع ابحملل  )بنا بر این تضاد فقط ابید در اعراض ابشد.( األعراض،
 ى هذا یتحقق التضادوعل شود.( شامل در قید فوق لفظ موضوع را برداشته و به جای آن از لفظ حمل استفاده کرده اند ات ماده ی جواهر را هم

شکل حل می ست. اب این تغیري مابل حتقق اوند قر ماده وارد می ش)و اب این تغیري، تضاد در صور جوهریه که د بني الصور اجلوهریة احلالة يف املادة.
ل آن موضوع ابشد که حم  عرضايشود زیرا حمل، اعم از این است که آنی که در آن حلول می کند صورت جوهریه ابشد که حمل آن ماده است 

 است. بنا بر این آب و آتش که جوهرند نیز اب هم متضاد می ابشند.(
فلو كان هناك  د.(تغایر ابش والفت خم)از دیگر احکام تضاد این است که بني متضادین ابید هنایت  تكون بینهما غایة اخلالف،ومن أحكامه أن 

ی از آهنا به بعضی )ولی بعض ،ن بعضمبعضها أقرب إىل بعضها  )پس اگر خارج اموری وجودی ای ابشند که غري هم ابشند( أمور وجودیة متغایرة،
 یشرت است. و سبز بهبره ی زرد هبولی  شد مثال اینکه زرد به سفیدی اقرب از سبز است. یعنی سبز هم از سفیدی هبره ای دارداز دیگری اقرب اب

د که بني مهان دو طرفی هستن ه، متضادانکثري   )در این امور فاملتضادان مها الطرفان اللذان بینهما غایة البعد واخلالف، سیاهی از زرد اقرب است.(
ری  آهنا رنگ های دیگی که در بنيسفید )مانند سیاهی و كالسواد والبیاض الواقع بینهما ألوان أخرى متوسطة، یة البعد و اخلالف است(آهنا غا

ليت هي أقرب إىل اكالصفرة  (ر است)که بعضی از آهنا به یک طرف از دیگری نزدیک ت بعضها أقرب إىل أحد الطرفني من بعض، هم وجود دارد.(
ز سهم سفیدی در رد بیشرت ادر ز  )مانند رنگ زرد که به سفیدی از رنگ قرمز نزدیک تر است یعنی سهم رنگ سفیدی احلمرة مثال. البیاض من

  قرمز است.(
بنا ) .ینهما غایة اخلالف(نس قریب، بجحتت  ومما تقدم یظهر معىن تعریفهم املتضادین أبهنما: )أمران وجوداين، متواردان على موضوع واحد، داخالن

 بر آنچه ات به حال گفته امي قیودی که در تعریف فوق وارد شده است مشخص می شود.(
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 : تقابل عدم و ملکهفصل هشتم
 ت.ری کرده اسع آو انم دیگر آن عدم و قُنیة است. قنیه به معنای مجع آوری است و چون چیزی که ملکه ای را دارد آن را مج

 هوری.عدم و ملکه بر دو قسم است: حقیقی و مش
. حال این حتیاج دارميشد اابعدم و ملکه ی حقیقی که مراد فیلسوف است این است که ما در عدم و ملکه به موضوعی که قابلیتی داشته 

ود. این شنیز متصف  وجود موضوع گاه قابلیتش به حسب شخص است یعنی شخص آن که اآلن متصف به عدم است این قابلیت را دارد که به
ر این ا داشته است. بنا بت بینایی ر قابلی اضافه می شود که چیزی که موجود شده است ماننند بینایی اگر در انسان است یقینا انسانقید برای این 

د تناقض را ابشد. اب این قی آن را داداشنت آهنا در صدد این هستند که این قید را در عدم اضافه کنند یعنی اگر شیئی چیزی را نداشت ابید قابلیت
اج به موضوع قابل اقضني احتیر متنرج می شود. چیزی که ابعث فرق متناقضني اب عدم و ملکه می شود مهان عدم است به این گونه که عدم دخا

 ندارد ولی عدم در عدم و ملکه احتیاج به موضوع قابل دارد.
نی این ضوع است یعخص مو شبلیت آن به حسب حال عالمه می فرماید: عدم که احتیاج به موضوع قابل دارد گاه به گونه ای است که قا

ارد که یت آن را دقابل موضوع خاص شخصی قابلیت آن امر وجودی را دارد مانند کسی که کور است ولی به حسب شخص و در مهان زمان
  بتواند ببیند.

ی نرسیده است  سنش به حد ت کهآن اس گاه این قابلیت به حسب نوعش است مانند اینکه فالنی امرد است یعنی ریش ندارد ولی این به خاطر
ست این قابلیت امرد ابلغ  وع کهکه ریش داده ابشد. فرد مزبور به حسب نوعش قابلیت دارد ولی به حسب شخص ندارد. مهني که یک فرد از ن

ن راه بل عدم و ملکه در آد ابز تقار ا ندار را دارا است می توان گفت که انسان قابلیت ریش داشنت را دارد بنا بر این هرچند آن فرد این قابلیت 
 دارد.

نت را یت چشم داشقابل گاه این تقابل در سطح جنس است مانند اینکه می گویند: عقرب کور است. واضح است که عقرب به حسب شخصس
ان حیوان است و رب مهنس عقیرا جندارد، به حسب نوعش هم ندارد زیرا عقرب اصال در اصل خلقت چشم ندارد ولی بر اثر جنس قابلیت دارد ز 

 چون بعضی از انواع حیوان چشم دارند پس حیوان می تواند چشم داشته ابشد.
ه به حسب شخص این است ک عم ازابنا بر این اینکه می گومي در عدم و ملکه شرط است که موضوع قابلی وجود داشته ابشد این موضوع قابل 

 یقی می گویند.ابشد اي نوع اي جنس که هر سه را عدم و ملکه ی حق
که ی ن عدم و ملآد به اما اگر موضوع قابل به مهانی ابشد که عرف می فهمد یعنی قابلیت به حسب شخص و در مهان زمان خاص ابش

  مشهوری می گویند.
ه بدر زمان خاص ابشد  وحلاظ شخص  یت بهالبته عبارت بدایه در اینجا اب سایر کتب فرق دارد و آن اینکه ایشان در اینجا می فرماید: اگر قابل

اشتباه قلمی بوده   لبته ظاهراایند. آن عدم و ملکه ی مشهوری می گویند ولی اگر به حلاظ نوع اي جسم بود به آن عدم و ملکه ی حقیقی می گو 
 که از ایشان صادر شده است.

  
 )فصل هشتم در تقابل عدم و ملکه( الفصل الثامن يف تقابل العدم وامللكة

)انم دیگر آن تقابل عدم و قُنیه است. زیرا اقتناء به معنای گردآوری مال و اشیاء است و چون ملکه دارای  قابل العدم والقنیة(،ویسمى أیضا: )ت
)ملکه عبارت است از امری وجودی که برای یک  ومها: أمر وجودي ملوضوع من شأنه أن یتصف به، شیء است به آن قنیه نیز گفته می شود.(

شأن آن این است که بتواند به یک امر وجودی متصف شود. البته واضح است که اگر امری وجودی است یعنی موضوع  موضوعی است که از
وعدم، ذلك األمر الوجودي يف ذلك  آن قابلیت آن را داشته است و اال آن را نداشت. علت این قید این است که آن را در عدم داخل کنند.(

كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من  ز عدم آن امر وجودی در آن موضوع قابل است()و عدم ملکه عبارت است ا املوضوع،
)مانند بینایی که ملکه است و کوری که عدم است. و کوری عبارت است از نبود بینایی در موضوعی که این قابلیت را  شأنه أن یكون ذا بصر.
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فإن اخذ موضوع امللكة هو الطبیعة الشخصیة أو النوعیة أو اجلنسیة اليت  گوییم که سنگ انبینا است.(  دارد که بتواند بینا ابشد. به مهني دلیل منی
)پس اگر موضوع ملکه اخذ شود به حنو اعم از طبیعت شخصیه اي نوعیه اي  من شأهنا أن تتصف ابمللكة يف اجلملة من غري تقیید بوقت خاص،

)به آن عدم و ملکه ی حقیقی می   مسیا: )ملكة وعدما حقیقیني(، در یک جایی به ملکه متصف شود(جنسه که این قابلیت را دارد که امجاال و 
)بنا بر این عدم بینایی در عقرب مهان   موضوعا قابال للبصر، -وهو احلیوان  -فعدم البصر يف العقرب عمى وعدم ملكة، لكون جنسه  گویند.(

وإن كان نوعه غري قابل له،   قرب که حیوان است موضوعی است که قابل برای بینایی است(کوری است و عدم ملکه انمیده می شود زیرا جنس ع
)هرچند نوع عقرب مهانطور که گفته شده است چشم ندارد ولی چون انسان چشم دارد کافی است بگوییم جنس حیوان ملکه ی بینایی  كما قیل،
)بر مهني اساس بی ریش بودن انسان قبل از زمان ریش در آوردن از ابب عدم ملکه  لكة،وكذا مرودة االنسان قبل أوان التحائه من عدم امل را دارد.(

)هر چند صنف انسان قبل از بلوغ قابل ریش در آوردن نیست. )مراد از صنف، مهان  وإن كان صنفه غري قابل لاللتحاء قبل أوان البلوغ. است(
وإن اخذ املوضوع هو الطبیعة الشخصیة، وقید بوقت االتصاف،  ت ساله و هکذا.(نوع است که مقید شده است مانند انسان جوان، انسان بیس

)ولی اگر موضوع طبیعت شخصیه ابشد و آن را مقید به وقت اتصاف کردمي یعنی مهان وقت که متصف به عدم  مسیا: )عدما وملكة مشهوریني(،
 -وهو املمسوح العني  -وعلیه فقد األكمه  لکه ی مشهور می گوییم.(است قابلیت این را داشته ابشد که متصف به وجود ابشد به آن عدم و م

 عدم ابب از دیگر اند آورده در را چشمش که  کسی  یعنی فرد در چشم بودن فاقد این بر بنا) للبصر، وكذا املرودة، لیسا من العدم وامللكة يف شئ.
بلیت ریش قا آن در شخصیه طبیعت زیرا نیست ملکه و عدم ابب از مروده مهچنني. ندارد بینایی قابلیت دیگر فرد این شخص زیرا نیست ملکه و

 (در آوردن را ندارد.
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 62جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقابل تناقضموضوع
 فصل هفتم در تقابل تناقض.

شته ابشد. لب معنا داساب و مشخص است در جایی است که اجيانم دیگر تقابل تناقض، تقابل اجياب و سلب است و مهان گونه که از انمش 
شده ابشد به ثبوت  در آن حکم ا اگرواضح است که این معنا در مفردات راه ندارد و فقط قضیه است که می تواند موجبه و اي سالبه ابشد زیر 

 (.لیه است اي شرطیهشیء لشیء اي حکم شده ابشد به وجود عالقه ی لزومی و اي تعاند )بر حسب قضااي که مح
ت از زید لیس ن عبارت اسقیض آگاه مفهوم قضیه را به صورت مفرد در می آورند مثال زید موجود یک قضیه است و هکذا القیام موجود و ن
 ود قیام و ايو اي وج و عدم زید د زیدمبوجود و اي القیام لیس مبوجود، مضمون این دو گاه که به صورت مفرد در می آید عبارت می شود از وجو 

  عدم قیام است که بني این وجود و عدم تناقض است.
قیام است که تقابل ونش عدم الد مضمبنا بر این هلیه ی بسیطه ی القیام موجود مضمونش وجود قیام است و هلیه ی بسیطه ی القیام لیس مبوجو 

ل، در ابل تناقض در اصقتبنا بر این  دهد. ممون دو قضیه را نشان میرا بني قیام و عدم قیام اي ال قیام بررسی می کنند البته از این ابب که مض
 قضااي است.

افه دارند  قیضني این را هم اضستند ولی نع نینه اب هم مجع می شوند و نه اب هم رفع می شوند. البته متامی اقسام متقابلني اب هم قابل مج متناقضني
 که اب هم قابل رفع هم نیستند.
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سلب صادق است    است و اينقیضنيد متناقضني می توان به شکل منفصله ی حقیقیه گفت که اي اجياب صادق است که احد البنا بر این در مور 
 و نه فرد. ه زوج ابشدنکه نکه نقیض دیگر است مانند العدد اما زوج و اما فرد که منی شود یک عدد هم زوج ابشد و هم فرد و اي ای

 ی بر آن است.قضیه مبتن بر هر متناقضني اجتماع هر دو و ارتفاع هر دو حمال است قضیه است که علمعالمه می فرماید: این قضیه که در 
و  اج به مقدمات نداردآهنا احتی ه علمتوضیح اینکه در منطق خواندمي که قضااي بر بدیهیات و نظرايت تقسیم می شود. بدیهیات آهنایی هستند ک

  ده شود.نیاز نیست که صغری و کربی برای آهنا چی
ریکتند که علم به شر این امر درايت نظرايت چیزهایی هستند که علم آهنا متوقف بر چیدن صغری و کربی است. اب این حال متامی بدیهیات و نظ
وج ینکه چهار ز اشود و اي  ار میآهنا متوقف است بر استحاله ی ارتفاع و اجتماع نقیضني. مثال قضیه ی ساده ای مانند دو ضرب در دو چه

هر دو قضیه صحیح  وج نباشد وز واند تاست، اگر خبواهیم به آن علم داشته ابشیم ابید اجتماع نقیضني حمال ابشد و اال چهار که زوج است می 
یرا علم، به معنای ار نباشد ز در ک ابشد بنا بر این وقتی این احتمال داده می شود که چهار زوج نباشد مهني احتمال موجب می شود که علمی

 شود. اي وهم می و، شک اعتقاد جازم است که اگر احتمال خمالف آن بیاید علم، تبدیل به عدم العلم می شود و علم تبدیل به ظن
د مثال در مور  ادق نباشد.صر آن این است که هیچ چیزی در عامل نیست که احد النقیضني )هر چه که ابشد( ب یکی دیگر از احکام متناقضني

 که الکتاب قائم اي  اي بگوییم یعنی ا هم عبارت است از قائم و ال قائم. یکی از این دو ابید در مورد کتاب صادق ابشدیک کتاب و نقیضني م
ست که ارتفاع الت آن این اب. عالکتاب لیس بقائم. هکذا در مورد دو نقیض وجود و عدم در مورد کتاب و اي بیاض و ال بیاض در مورد کت

از نقیضني در آن  که هیچ یک  ابشد ین هر آنچه در عامل است ابید مصداق یکی از نقیضني ابشد و منی شود موردینقیضني ممکن نیست بنا بر ا
 صدق نکنند.

یست چون اگر وجود ّیت وجود نر ماهکه ما در اول حبث ماهّیت گفتیم که املاهیة من حیث هی لیست اال هی. یعنی د بعد عالمه اضافه می کند
دوم( و حال آنکه شدو هم معجود ابگار نبود )چون اجتماع نقیضني حمال است و ماهّیت مانند انسان منی تواند هم مو ابشد دیگر اب عدم ساز 

از  در ماهّیات هیچ یک از این رو لبیاضاماهّیت اب عدم نیز سازگار است. مهچنني در معنای ماهیّتی مانند انسان نه بیاض وجود دارد و نه عدم 
 رد، نه وجود و نه عدم و نه بیاض و نه ال بیاض.صفات متقابله وجود ندا

 است. د در تناقضگویی  اشکال این است که پس نقیضني می توانند در ماهّیات هر دو رفع شوند پس آن کالم اب آنچه در اینجا می
عنا و در جنس و متیم که در فا گ: معنای آجنا این نیست که ماهّیت مصداق هیچ یک از نقیضني نیست بلکه در آجنعالمه در جواب می فرماید

طق م: االنسان حیوان انن منی گوییآم در فصل ماهّیت نقیضني هیچ کدام اخذ نشده اند یعنی وقتی می خواهیم ماهیّتی به انم انسان را تعریف کنی
 موجود اي حیوان انطق ابیض.

  مصداق عدم.ود است و ايداق وجنیست ولی انسان، اي مصولی در اینجا می گوییم که اب اینکه وجود و عدم هیچ کدام در حد انسان ماخوذ 
ولی . از آجنا که محل ال منی شودّیت محبه تعبري دیگر در آجنا نظر به محل اولی داشتیم و آن اینکه هیچ یک از متناقضني به محل اولی بر ماه

ه بن می گوییم که نظر ل شایع سخمحابب  د ولی در اینجا ازمربوط به ذاتیات است مرادمان این بود که هیچ یک از متناقضني ذاتی ماهّیات نیستن
 مصداق دارد یعنی ماهّیات اي مصداق وجود اند و اي عدم.

ی آنی که نطق است ولمط به شرط است. این حبث ها مربو   که در منطق خواندمي که در تناقض هشت وحدت از دیگر احکام تناقض این است
ر آن هشت مورد باقض عالوه قق تنگفته است که برای حت   دت هنمی که صدر املتاهلني بیان کرده است ودر فلسفه مهم است عبارت است از وح

گر یکی ا شود یعنی  حمقق وحدت هنمی هم الزم است که عبارت است از وحدت محل یعنی دو قضیه ابید در محل هم یکی ابشند ات تناقض
 صادق بود دیگری کاذب ابشد.

ه محل اولی ابشد و دیگری به محل شایع، حتی اگر متامی آن هشت مورد قبلی رعایت شده ابشد ابز تناقض می تواند از این رو اگر یک قضیه ب
حمقق نشود و ممکن است هر دو صادق ابشند. مانند اینکه اجلزئی جزئی )این قضیه به محل اولی صحیح است یعنی مفهوم در موضوع اب مفهوم 

زئی لیس جبزئی نیز به محل شایع صحیح است. زیرا محل در شایع انظر به مصداق است یعنی جزئی، در حممول یکی است.( از آن طرف اجل
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مصداقی از جزئی است مانند زید قائم که عالمت آن است که مصداق زید و قائم در خارج یکی است. این قضیه صحیح است زیرا مفهوم جزئی 
می تواند مصداق برای جزئی ابشد ولی مفهوم جزئی که کلی است منی شود. مفهوم  مصداق برای کلی است نه مصداق برای جزئی. مفهوم زید

  جزئی، کلی است زیرا قابل صدق بر کثريین است زیرا هم زید جزئی است و هم عمرو و هم این کتاب و هم متامی موجودات عامل.
  

اب و سلب ن تقابل اجيیگر آ)که انم د اإلجياب والسلب،وهو تقابل  )فصل هنم در تقابل تناقض است( الفصل التاسع يف تقابل التناقض
فهو حبسب  ی شود.(مر آن وارد بجياب )به اینکه سلب وارد شود بر خود مهان چیزی که ا أبن یرد السلب على نفس ما ورد علیه اإلجياب، است.(

وقد حيول مضمون  مفردات.( ارد نهدموجبه و سالبه )بنا بر این تقابل تناقض در اصل در قضااي است زیرا قضیه است که  األصل يف القضااي،
ست اقیام زید که مفرد  د قائم، بهی زی )ولی گاه مضمون قضیه ای را به قابل مفرد تغیري می دهیم. از این رو مضمون قضیه القضیة إىل املفرد،
ین دو مفرد اند و دمش است. اء و عض بني وجود شی)در نتیجه گفته می شود که تناق فیقال: )التناقض بني وجود الشئ وعدمه(،تبدیل می شود(

كما قد  اه دارد.(یز تناقض ر دو ن مضمون الشیء موجود و الشیء معدوم می ابشند. بنا بر این وقتی بني دو قضیه، تناقض است بني مضمون آن
. ام، ال قیام می شودنی نقیض قی یعبر دارمي )مانند اینکه گاه گفته می شود که نقیض هر چیزی این است که آن را یقال: )نقیض كل شئ رفعه(.

جود دد مانند القیام مو ه بر می گر بسیط این تناقض که به ظاهر در مفردات است و می گوید که نقیض قیام ال قیام می شود در واقع به دو هلیه ی
ت ان، ال ال انسان اسقیض ال انسنست و ال انسان او عدم القیام معدوم. بنا بر این اینکه بعضی دقت به خرج داده و گفته اند که نقیض انسان، 

ایده صحیح نیست  ن است. اینانسا و اینکه انسان، الزم النقیض است یعنی در ال ال انسان نفی در نفی اثبات می شود که الزمه ی آن مهان
  ه عدم.(برفع وجود  ست وه وجود ازیرا ما در گري لفظ نیستیم بلکه مراد ما از رفع از بني رفنت چیز است بنا بر این رفع عدم ب

اب و سلب این است  )یکی از احکام نقیضني یعنی مهان اجي هنما ال جيتمعان معا، وال یرتفعان معا،أ -عين اإلجياب والسلب أ -وحكم النقیضني 
ا را گر خبواهیم حکم آهنا قیقیه یعنی حی له )به حنو قضیه ی منفص على سبیل القضیة املنفصلة احلقیقیة، که آهنا اب هم نه مجع می شوند و نه رفع(

ن ر دو حمال است. بیامی گوید ه ست کهبیان کنیم ابید به شک قضیه ی منفصله ی حقیقیه بگوییم. این قضیه جامع مانعة اجلمع و مانعة اخللو ا
جتماع و ارتفاع از م به عدم ا)حک ولیةوهي من البدیهیات األ این قضیه به این است که مثال می گوییم: القضیه اما موجودة و اما معدومة(

وضوع و حممول و که تصور م  ت استبدیهیات اولیه است. یعنی هم بدیهی است و هم اولیات. بدیهیات اقسامی دارد که یک قسم از آهنا اولیا
قضیه این  صوصیات اینخ) ة،اليت علیها یتوقف صدق كل قضیة مفروضة، ضروریة كانت أو نظری سنجش آهنا اب هم در تصدقیق کافی است.(

إذ ال  توقف است.(مر آن است که اپیه ی متامی معارف بشری است یعنی صدق هر قضیه ای که فرض شود چه ضروریه ابشد و چه نظریه ب
نع می ض آن ممتشیم که نقیلم داشته ابنکه ع)زیرا علم به هیچ قضیه ای تعلق منی گريد مگر ای یتعلق العلم بقضیة إال بعد العلم ابمتناع نقیضها،

ا بر این )بن األربعة زوجا(، لنا: )لیستذب قو فقولنا: )األربعة زوج(، إمنا یتم تصدیقه إذا علم ك ابشد. یعنی حتی احتمال نقیض آن هم داده نشود.(
مسیت قضیة  ذاول شد.(یست ابتصدیق اینکه چهار زوج است هنگامی حمقق می شود که بدانیم نقیض آن کاذب است که مهان کذب چهار زوج ن

لیات انمیده ه اولني قضیه در او اع آن دو بارتف و)به مهني خاطر قضیه ی امتناع اجتماع نقیضني  امتناع اجتماع النقیضني وارتفاعهما: )أوىل األوائل(.
 می شود زیرا این از مهه ابالتر و مقدم تر است.(

)هیچ چیزی نیست که از حکم نقیضني  خيرج عن حكم النقیضني شئ البتة،أنه ال  )از دیگر احکام تناقض این است که( ومن أحكام التناقض
خارج شود. یعنی هر چیزی که موجود است در یک طرف از نقیضني وجود دارد زیرا ارتفاع نقیضني حمال است و منی شود که یک شیء نه در 

)بنا بر این هر چیزی که در عامل فرض شود اي زید است  د،فكل شئ مفروض إما أن یصدق علیه زید أو الال زی این طرف ابشد و نه در آن طرف(
)مهچنني هر چیزی که فرض شود اي بیاض است و اي ال  علیه البیاض أو الال بیاض، وكل شئ مفروض إما أن یصدقو اي ال زید.(

)و اما آنچه که در مبحث  ن مرتبة الذات،أن النقیضني مرتفعان ع -وأما ما تقدم يف مرحلة املاهیة  )و هکذا در متامی نقیضني.( وهكذا. بیاض(
هر  ماهّیت گفتیم که نقیضني هر دو از مرتبه ی ذات ماهّیت رفع می شوند یعنی در ذات ماهّیت نه وجود خوابیده است و نه عدم زیرا ماهّیت اب

ی گوییم: ماهّیتی مانند انسان از حیث ماهّیت )مانند اینکه م كقولنا: )االنسان من حیث إنه انسان لیس مبوجود وال ال موجود( دو سازگار است.(



246 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

فقد عرفت أن ذلك لیس حبسب احلقیقة من ارتفاع النقیضني يف  - انسانی اش که حیوان انطق است نه موجود است و نه غري موجود.(
بل مآله إىل خروج  به آن ندارد.( )علت آن این است که مهانگونه که سابقا هم گفتیم این مورد از ابب ارتفاع نقیضني نیست و هیچ ارتباطی شئ،

)بلکه مراد ما در آجنا این بود که نقیضني اب هم از مرتبه ی ذات شیء خارج هستند یعنی در ذات شیء نه  النقیضني معا عن مرتبة ذات الشئ،
ی توان موجود بودن را اخذ کرد و  )بنا بر این در تعریف انسان من فلیس حيد االنسان أبنه )حیوان انطق موجود(، وجود خوابیده است و نه عدم(

)و منی توان در تعریف آن گفت که انسان حیوان انطق معدوم  وال حيد أبنه )حیوان انطق معدوم(. گفت: که انسان، حیوان انطق موجود است(
ولی وجود و عدم در  است. ولی آنچه در اینجا می گوییم از ابب مصداق وجود اي عدم است. یعنی انسان اي مصداق موجود است و اي عدم

 تعریف آن اخذ نشده است.(
که در حتقق تناقض   ني این استنقیض )از دیگر احکام ومن أحكامه أن حتققه يف القضااي مشروط بثمان وحدات معروفة، مذكورة يف كتب املنطق،

)و  حدة احلملو محه هللا(  )ر ملتأهلنيوزاد علیها صدر ا در قضااي مشروط به هشت وحدت است که معرف است و در کتب منطق ذکر شده است.(
و فیهما معا محال  أولیا، أا محالأبن یكون احلمل فیهما مجیع صدر املتاهلني یک شرط دیگر اضافه کرده است که عبارت از وحدت محل است.(

قض فال تنا یگری شایع.(شد و در داب ولی)به اینکه محل در هر دو اي محل اولی ابشد و اي محل شایع نه اینکه در یکی ا شائعا، من غري اختالف،
حتی  شد و در دیگری شایعکی اولی ابدر ی )بنا بر این اگر محل بني قولنا: )اجلزئي جزئي( أي مفهوما، وقولنا: )لیس اجلزئي جبزئي( أي مصداقا.

اظ محل یست زیرا اولی به حلزی تناقض نی جبزئاگر متام شرایط تناقض را داشته ابشد، تناقض حمقق منی شود. بنا بر این بني اجلزئی جزئی و لیس اجل
ومی به لب شود و دودش ساولی است یعنی مفهوم جزئی مهان جزئی است که صحیح است زیرا اگر صحیح نبود شیء می ابیست می شد از خ
دق بر  زئی قابل صهوم جحلاظ محل شایع است یعنی جزئی که مفهومش کلی است مصداق جزئی نیست بلکه مصداق کلی می ابشد. زیرا مف

 کثريین است چرا که متامی موجودات عامل جزئی می ابشند.(
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 63جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقابل واحد و کثريموضوع
در جایی  تی است کهاذريیت گفتیم از عوارض وحدت، هو هویت و محل است و از عوارض کثرت غريیت می ابشد. بعد گفتیم که غريیت اي غ

دوگانگی به سبب  ند ولی ایناگانه است که دو شیء ذاات یکدیگر را طرد کنند و اي غريیت غري ذاتی است که دو شیء در عني اینکه از هم بی
 عوامل خارجی است نه به سبب ذاتشان.

ست که قسیم کردمي. شکی نید و کثري ته واحه ما وجود را ببعد اقسام تقابل را بیان کردمي. سؤالی که در آخر این مرحله ابقی می ماند این است ک
ست آاي غريیت آهنا وع غريیت اچه ن واحد غري کثري است و این دو مثل و اي عني هم نیستند. در این فصل از این حبث می کنیم که این غريیت

هار قسم بود که چبل بود بر مش تقاغريیت ذاتی که انذاتی است و اي غري ذاتی؟ اگر هم ذاتی است کدام یک از اقسام غريیت ذاتی است زیرا 
 عبارت بود از: تضاد، تضایف، تناقض و عدم و ملکه.

  عالمه می فرماید: بني فالسفه اختالف است که آاي غريیت موجود بني واحد و کثري ذاتی است اي نه.
  بعضی گفته اند که غريیت آهنا غري ذاتی است.

  ابلعکس. شد وابکه این غريیت ذاتیه است یعنی چیزی که واحد است ذاات منی تواند کثري   در مقابل بعضی ادعا کرده اند
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ستند چون دو امر متضادان ه ین دوابعد، اختالف دیگری وجود دارد و آن اینکه کسانی که قائل شدند که غريیت آهنا ذاتی است گفته اند که 
  ف تضاد بر آهنا صادق است.وجودی اند که بینشان هنایت خالف است از این رو تعری

د احد سنجیده تعقل شو و م ابید اب ثري هکولی بعضی گفته اند که تقابل آهنا تضایف است زیرا واحد، امری است قیاسی است ابلنسبة الی الکثري و  
 ات معنا ايبد )مانند پدر و پسر(

 کثري تقسیم می شود  وه به واحد کد است  از اقسام وجودند زیرا وجو عالمه قائل است که دوگانگی بني واحد و کثري ذاتی نیست زیرا واحد و کثري 
گری یکی است است اب دی ر یکیدو سابقا هم گفتیم که وجود، حقیقت واحده است که دارای مراتب متعدد می ابشد. از این رو هستی ای که 

ظر پريو ن بله اگر کسی شته ابشند.یه داد تباین و غريیت ذاتبنا بر این واحد که یک مرتبه ی هستی اب کثري که مرتبه ی دیگر آن است منی توان
د ال اثبت کردمي، وجو ی ما که قبد. ولمشاء شود که قائل است که وجودات، حقائق متباینه اند او می تواند در اینجا قائل به غريیت ذاتیه شو 

 واحد و کثري . غريیت بنيدارندنتباین و غريیت ذاتیه  حقیقت واحده است، این حقیقت واحده اگر اقسام و مراتبی دارد این مراتب اب هم
سیم وجود به . مانند تقوجود تشکیکی است یعنی این دو هر دو وجود اند ولی یکی از آهنا یک نوع از وجود است و دیگری نوعی دیگر از

ختالف آهنا نیز در تی اند و او هسدآهنا هر  ابلقوة و ابلفعل و سایر تقسیمات وجود که اختالف در هیچ یک از این تقسیمات ذاتی نیست زیرا
ز هستی اچیزی غري  ه یکیهستی است یعنی هر دو در هست بودن مشرتک اند و اگر اختالفی دارند در مرتبه ی هست بودن است نه اینک

سام ري از هیچ یک از اقواحد و کث وین ر اداشته ابشد که دیگری نداشته ابشد بنا بر این ما به االمتیازشان از جنس ما به االتفاقشان است. از 
 گردد.الشرتاک بر اا به متقابل منی توانند ابشند زیرا هیچ یک از اقسام تقابل به این گونه نیست که ما به االمتیاز آهنا به 

 اند جودیو  امر آن طرف دو ونچ که  تضاد تقابل خالف بر نیست خارجی و عینی و حقیقی تقابل تناقض، تقابل که بعد، عالمه اضافه می کند
خارجی  و امر وجودیدزید و قائم  ال زید قائم،مث در اگر زیرا. است خارجی و وجودی و عینی است امری است آهنا بني ی رابطه که  هم تقابل

 فوق که مرکبقضیه ی  د منی شد واجيا بودند ولی رابطه ی و نسبت بني این دو خارجی نبود و واقعیت عینی نداشت هیچ ارتباطی بني زید و قائم
 است و قوامش به آن نسبت است منی توانست مطابَق داشته ابشد.

رند  دی یک نوع رابطه دایاهی و سفیسبني  مهني نسبت بني متقابلني وجود دارد زیرا قبال گفتیم که متقابلني یک نوع رابطه بني دو چیز است مثال
تحقق خارجی ت عینی و مواقعی خارجی دارند ابید این رابطه هم در خارجکه مهان تقابل تضاد است و اگر در خارج سیاهی و سفیدی وجود 

 داشته ابشد.
بر این حمال  لقیام( بنااعدم  ولی در تناقض چنني نیست زیرا یک طرف آن وجود است ولی طرف دیگر آن عدم است. )مانند رابطه ی قیام و

طرف در خارج  رو اگر یک ز اینای چیزی که در دو طرف مندک و حمو است است که رابطه ی آهنا در خارج وجود داشته ابشد زیرا رابطه یعن
 وجود خارجی نداشته ابشد معنا ندارد که رابطه ی بني دو چیز در خارج ابشد.

نیز می  ام رار کند عدم القییام را تصو جود قبنا بر این تقابل در تناقض اعتباری است یعنی به اعتبار ذهن است زیرا ذهن مهان گونه که می تواند و 
ند رد. ذهن حتی می تواالقیام دا ز عدماتواند مثل آن تصور کند. زیرا مهان گونه که ذهن، مفهومی در مورد قیام دارد، یک مفهومی و تصوری هم 
ست ی کرد منی توانر منال اگر تصو اند و کمعدوم مطلق مانند شریک الباری را تصور کند و اي اجتماع نقیضني را که از حماالت ذاتی است را تصور  

ذهن حکم می   یان مرتبه در مه در مورد آن حکم کند که حمال است. حال که ذهن می تواند در تناقض، طرف دیگر که عدم است را تصور کند
ین معنا  ارب است به عتبار معتکه اتبع ا  نیست کند که این دو اب هم مجع منی شوند. البته اینکه می گوییم تقابل در تناقض اعتباری است به این معنا
ی عنی آنچه از قیام مذهن است ی ع درککه اگر اعتبار کرد اب هم مجع شوند بشود، بلکه اعتبار در اینکه به معنای این است که این تناقض اتب

 فهمد اب آنچه از عدم قیام می فهمد متفاوت است.
  .است عدم طرفش کی هم آن در زیرا است جاری حرف نيمه هم ملکه و عدم در که  بگوید کسی  است ممکن نکته ی دیگر این است که

: چنني نیست زیرا عدم، در عدم و ملکه هرچند امری است عدمی ولی در موضوعی است که آن موضوع قابلیت این را دارد که عالمه می فرماید
از یک موضوع خارجی انتزاع شده  متصف به وجود و ملکه شود. بنا بر این عدم، در عدم و ملکه، عدم حمض نیست بلکه عدمی است که
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که است. عدم البصر اب کوری فرق دارد. کوری که در عدم و ملکه از آن استفاده می شود اشاره به انسان موجود در خارج دارد که قابلیت دارد  
د امری است عدمی ولی از چشم داشته ابشد ولی اآلن ندارد ولی عدم البصر اب نبود موضوع در خارج هم می سازد. بنا بر این کوری هرچن

بنا  عدمیاتی است که وجود انتزاعی دارد یعنی خودش فی حد ذاته وجود ندارد ولی منتزَع عنهی دارد که موجود است و این از آن انتزاع می شود.
 بر این در عدم و ملکه الزم نیست بگوییم که تقابل بني آن دو اتبع اعتبار ذهن است.

  
  )فصل دهم در تقابل واحد و کثري( لواحد والكثريالفصل العاشر يف تقابل ا

خمفی  اي ذاتی است اي نه.آده است که الف ش)در تقابل و غريیت واحد و کثري اخت اختلفوا يف تقابل الواحد والكثري، هل هو تقابل ابلذات، أو ال؟
ذاتی است و عالمه  عنای غريیتبه م را تقابل اصطالحیمناند که مراد از تقابل در اینجا تقابل اصطالحی نیست بلکه به معنای غريیت است زی

هنما متضائفان، عضهم إىل أهب بذ )که غريیت ذاتی ابشد( وعلى األول، در عالمت فوق می فرماید: که تقابل آاي ذاتی است اي غري ذاتی.(
یست ل کثري قابل تصور ند بدون تعقواح ف اند زیرا)بعضی از فالسفه گرایش پیدا کردند که بگویند که این دو متضای وبعضهم إىل أهنما متضادان،

فاوت شود. و بعضی  معنایش مت ود اتشو اال مهان گونه که قبال گفتیم هر موجودی حتی کثري هم واحد است بنا بر این ابید اب دیگری سنجیده 
هم مجع منی  ر حمل واحددت و یت خالف اسگفته اند که تقابل بني آن دو از قبیل تضاد است چون هر دو، امری وجودی اند که بینشان هنا

چهار  وع پنجم است غري ازین دو یک نابني  )بعضی هم قائلند که تقابل وبعضهم إىل أن تقابلهما نوع خامس غري األنواع األربعة املذكورة. شوند.(
 التقابل املصطلح يف الف لیس منالختاكثري من واحلق أن ما بني الواحد وال موردی که ات به حال خواندمي نوع پنجم تقابل واحد و کثري است.(

 ابنقسامه إىل -ود املطلق ملوجاألن اختالف  )ولی حق این است که اختالف بني واحد و کثري از قبیل هیچ یک از اقسام تقابل نیست.( شئ،
ست یعنی دلیل ف تشکیکی ا یک اختالرا اختالف هستی مطلق به اینکه تقسیم می شود به واحد و کثري)زی اختالف تشكیكي -الواحد والكثري 

ختالف إىل ما به ما به اال فیه یرجع بر این نیست که وجودات حقائق خمتلفه اند بلکه مهه حقیقت واحده است و فقط ذو مراتب می ابشند.(
ارند در هستی اتفاق ددو اتفاق  ر این)مراد از اختالف تشکیکی این است که ما به االختالف به ما به االتفاق بر می گردد یعنی اگ االتفاق،

جود ام موجود مطلق به و مانند انقس) ين،نظري انقسامه إىل الوجود اخلارجي والذه دارند و اگر اختالف هم دارند در مهان هستی اختالف دارند.(
سام التقابل ة اليت يف كل من أقف واملغایر ختالواال )و انقسام موجود مطلق به ابلفعل و ابلقوة( وانقسامه إىل ما ابلفعل وما ابلقوة، خارجی و ذهنی(

یه است ه از ابب غريیت ذاتاست که مه رگانه)زیرا اختالف و دوگانگی که در هر یک از اقسام تقابل چها األربع ميتنع أن یرجع إىل ما به االحتاد،
کثري از هیچ   ن تقابل بني واحد و)بنا بر ای عة.لتقابل األربفال تقابل بني الواحد والكثري بشئ من أقسام ا حمال است که به ما به االحتاد بر گردد.(

چ واحد و کثري از هی تقابل بني زیرا یک از اقسام تقابل چهارگانه ی فوق نیست چه تقابل در قالب چهار مورد فوق ابشد و اي نوع پنجم دیگری
 یک از اقسام تقابل نیست زیرا غريیت بني واحد و کثري ذاتی نیست.(

)تقابل بني اجياب و سلب که مهان تناقض است تقابل حقیقی و خارجی  قابل بني اإلجياب والسلب لیس تقابال حقیقیا خارجیا،تتمة: الت
ألن  )بلکه تقابلی است که در عقل و ذهن است که اب یک نوع توجه و مالحظه ی عقلی اجياد می شود.( بل عقلي بنوع من االعتبار، نیست.(

والنسب وجودات رابطة قائمة  )زیرا تقابل عبارت از نسبت خاصی است که بني دو طرف متقابلني وجود دارد.( املتقابلني،التقابل نسبة خاصة بني 
وأحد  )نسبت هم وجودی است رابطه که به طرفني قائم است و وجود و حتقق آن به وجود و حتقق دو طرف است.( بطرفني موجودین حمققني،

)و حال آنکه در تناقض یکی از دو طرف مهان عدم و سلب است که در خارج حتققی  لذي هو عدم وبطالن،الطرفني يف التناقض هو السلب ا
لكن العقل یعترب  ندارد و پوچی و بطالن حمض است. حال که یک طرف در خارج نیست نسبت هم که به طرفني قائم است در خارج نیست.(

)بعد  فريى عدم جواز اجتماعهما لذاتیهما. ی کند و آن را طرف اجياب قرار می دهد.()ولی عقل، در ذهن سلب را تصور م السلب طرفا لإلجياب
می فهمد که جایز نیست این سلب اب اجياب مجع شود و ذات این دو اب هم اختالف دارند. البته می دانیم که فهم عقل مهان حکم عقل است و 

)اما تقابلی که در عدم و ملکه است از این قبیل  وأما تقابل العدم وامللكة، وقتی عقل این را می فهمد حکم به عدم جواز اجتماع می کند.(
)زیرا عدم در عدم و ملکه یک نوع حظی از حتقق خارجی دارد یعنی وجود انتزاعی  فللعدم فیه حظ من التحقق، نیست که به اعتبار ذهن ابشد(
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)زیرا عدم در تقابل  لكونه عدم صفة من شأن املوضوع أن یتصف هبا، (دارد یعنی هرچند خودش موجود نیست ولی از موجودی انتزاع می شو.
)ولی اآلن چون آن موضوع به  فینتزع عدمها منه، عدم و ملکه عبارت از نبود صفتی است که موضوع آن می توانست به آن صفت منتزع شود.(

)و مهني  دار من الوجود االنتزاعي كاف يف حتقق النسبة.وهذا املق آن صفت متصف نیست عدم آن صفت از آن موضوع موجود انتزاع می شود.(
ی مقدار از وجود انتزاعی کافی است که بگوییم نسبت در خارج موجود است. بنا بر این وقتی می گوییم کوری موجود است مراد این است که نريو 

 بینایی در شخصی که موجود است وجود ندارد.(
  

 وث: سبق و حلوق و قدم و حدمرحله ی هنم
 : سبق و حلوقفصل اول

نی که م بیشرتی دارد به آن رابطه سهآی از اگر دو وجود داشته ابشیم که مشرتک ابشند در اینکه اب یک مبدایی رابطه دارند و بعد می بینیم که یک
 رابطه ای قوی تر است متقدم و به آنی که رابطه اش ضعیف تر است متأخر می گویند.

 ابید چهار چیز وجود داشته ابشد: بنا بر این در تقدم و أتخر
 : طرفني تقدم و أتخر یعنی متقدم و متأخر2و  1
 : مبدایی که این دو اب آن سنجیده شوند.3
 : اشرتاک آن دو در سنجیده شدن اب آن مبدأ4

است که عدد   یک ایناب ی سه مانند رابطه ی دو اب یک و رابطه ی سه اب یک. رابطه ی دو قوی تر است زیرا بعد از یک است ولی رابطه
 دومی بعد از یک است. بنا بر این دو متقدم و سه متأخر است.

اصله ی یکسان از  یز که در فدو چ ولی اگر دو چیز اب یک مبدأ سنجیده شوند ولی رابطه ی هر دو یکسان ابشد به آن معیت می گویند. مانند
 کتاب قرار گرفته اند.

  
سامهما السبق واللحوق وأق ول يف معىنل األالفص )این مرحله سه فصل دارد.( والقدم واحلدوث وفیها ثالثة فصولاملرحلة التاسعة يف السبق واللحوق 

  )فصل اول در معنای سبق و حلوق و اقسام آن و معنای معیت است.( واملعیة
 - نه رمبا كان لشیئنيوذلك أ ت.(ق اسق و حلو )یکی از آاثر موجود مبا هو موجود سب إن من عوارض املوجود مبا هو موجود )السبق( و )اللحوق(،

جودی وجود ی که مبدأ و )توضیح اینکه گاه برای دو چیز موجود رابطه ی مشرتکی اب ة مشرتكة إىل مبدأ وجودي،نسب -مبا مها موجودان 
کی رابطه اش بیشرت یست یعنی یی نگر )لکن برای یکی از آهنا دو از آن نسبت چیزی است که برای دی لكن ألحدمها منها ما لیس لآلخر، دارد.(

لی ر دو رابطه دارند و هبه یک که  و سه )مانند رابطه ی دو كنسبة االثنني والثالثة إىل الواحد، لكن االثنني أقرب إلیه، است و دیگری کمرت(
م می  ابق و متقدن سآ )چون اقرب است به فیسمى: )سابقا( و )متقدما(، ارتباط دو بیشرت است و دو به یک نزدیک تر می ابشد.(

)گاه  ،فاوت بني املنتسبنيتكة من غري ملشرت اورمبا كانت النسبة  )و سه را الحق و متأخر می انمند.( وتسمى الثالثة: )الحقة( و )متأخرة(. گویند(
)انمیده  مها معان.و عیة( ه: )مة إلیفتسمى حاهلما ابلنسب نسبت مشرتک بدون تفاوت است یعنی هر دو منتَسب سهمی یکسان اب آن مبدأ دارند.(

ا علیها قساما عثرو ألحوق وقد عدوا للسبق وال می شود حال آن دو به نسبت به آن مبدأ معیه و به آن دو شیء هم معان می گویند.(
یشرت شود. واند بیست و می تقلی نع)برای سبق و حلوک اقسامی مشرده شده است که از راه استقراء به دست آمده است یعنی حصر  ابإلستقراء.

  در سابق چهار چیز بود و اآلن آن را به هشت قسم رسانده اند.(
  

 از زمان ابشد. مثال ر جزء الحقگری دیکی از آهنا سبق زمانی است یعنی دو چیز اب زمان در رابطه ابشند ولی یکی در جزء سابق از زمان و دی
 اجزاء زمان در رابطه اب زمان چنني حالتی دارند.
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ه و در مسائل دقیق قط در مسألفین را ابلذات زمانی اند و چیزهای دیگر زمانی اند به واسطه ی اینکه در زمان قرار می گريند. ااجزاء زمان 
 دی دارد. البته عرفق اولی سفیه طریفلسفی می توان بیان کرد. مانند مهان چیزی که سابقا گفتیم که هر چیزی اب سفیدی سفید است پس سفید ب

 ی کند که معنای اینکه سفیدی سفید است چیست.این را درک من
ا ار گرفته است و فردزء مقدم قر در ج بر این اساس امروز بر فردا مقدم است و تقدم آن زمانی است یعنی امروز زمانی است که در رشته ی زمان

ن به سبب آن است  ر فردا. ایدالس ر تشکیل کاز آن متأخر است. سبق زمانی در زمانیات هم راه دارد مثال تشکیل کالس در امروز مقدم است ب
س در امروز هم ت تشکیل کالدا اسکه تشکیل کالس در امروز در ظرف امروز است و کالس فرد در ظرف فردا و چون امروز در زمان مقدم بر فر 
در یک زمان در  ودن دو نفربانند ممقدم بر تشکیل کالس در فردا است. حال اگر دو چیز اب هم ابشند دیگر سبق و حلوق در آن معنا ندارد. 

 یک کالس.
  
 است که در آن سبق، ین آن سبقیا)و  وهو السبق الذي ال جيامع فیه السابق الالحق، نی است()یکی از آهنا سبق زما منها: السبق الزماين، - 1

س در فردا مجع منی روز اب کالر امکیل کالس دسابق و الحق اب هم مجع منی شود یعنی ساعت قبل و بعد را منی شود اب هم مجع کرد و هکذا تش
ول نگذرد آن و ات آن ا ی شودشود. این به سبب آن است که خصوصیت زمان این است که تدرجيی است و هیچ یک از اجزاء آن اب هم مجع من

تقدم دیروز بر  )مانند وم،الی كاألمس على )مانند تقدم اجزاء زمان بعضی بر بعض( كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، دوم منی آید.(
ر حوادثی  بق واقع شده است که ر زمان سابدی که )مانند تقدم حوادث وتقدم احلوادث الواقعة يف الزمان السابق على الواقعة يف الزمان الالحق، امروز(

قتی و زمانی بنا بر این  یعنی أتخر است مانی)و مقابل سبق زمانی، حلوق ز  ویقابله اللحوق الزماين. که در زمان الحق واقع می شود تقدم دارد.(
  خر دارد.(حق از آن أتان الامس بر یوم تقدم دارد، یوم بر آن أتخر دارد. مهچنني حوادث واقع در زمان سابق که حوادث واقع در زم

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 64جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقسام سبق و حلوقموضوع
اب مبدأ قوی تر و  ابطه ی یکیر  حال سبق و حلوق است که گفتیم در جایی است که دو امر دارمي که اب یک مبدایی ارتباط دارند در عنيحبث در 

  به آن نزدیک تر است.
 دمي.خوان اب استقراء هشت مورد از سبق و حلوق پیدا کردمي که در جلسه ی قبل یکی از آهنا را که سبق زمانی بود

انقصه چیزی  راد از علتود. مق ابلطبع است. که سبق علت انقصه به معلول است که علت انقصه سابق و معلول آن الحق می ش، سبقسم دوم
ود لول خبواهد موجود شیگر اگر معارت داست که معلول، در وجودش به آن احتیاج دارد ولی آن منی تواند متام نیاز معلول را برطرف کند. به عب

رای داشنت سه ابید بنند اینکه د. ماه ی آن هم ابشد ولی این دلیل منی شود که اگر علت انقصه ابشد معلول هم موجود شو حتما ابید علت انقص
زاء علت اتمه است ه معنای اجبقصه اندو هم ابشد ولی کافی نیست بلکه ابید یک هم به آن ضمیمه شود. بنا بر این دو تقدم بر سه دارد. علت 

 علت اتمه کمرت شود مهه علت انقصه می شوند.و حتی اگر یک جزء از 
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ند ازمانی، تقدم رتبی  خالف تقدم بق بر، تقدم ابلعلیة است که تقدم علت اتمه بر معلول می ابشد. البته این تقدم و تقدم ساقسم سوم از تقدم
ون هیچ فاصله ای می شود بد وجودلت اتمه مزیرا معلول اب علت از نظر زمان اب هم هستند و هر دو در یک زمان حمقق می شوند یعنی وقتی ع

 معلول هم موجود می شود ولی از نظر رتبه تقدم و أتخر در آن حلاظ می شود.
ل ابید جنس و کیل شود او هد تش، تقدم و أتخر ابملاهیة است. یعنی یک ماهّیت که از جنس و فصل مرکب است اگر خبواقسم چهارم از تقدم

  در حبث علیت حمقق شود. اهّیتما بر این اجزاء ماهّیت که علل قوام آن هستند اول ابید حمقق شوند بعد فصلش تشکیل شود بعد خودش. بن
اهّیت نس و فصل مان جمهگفتیم که علت در یک تقسیم به علت مادی و صوری و علت فاعلی و غایی تقسیم می شود. علت مادی و صوری 

ست. از این رو اعلول آهنا مد که ر خود ماهّیت مقدم اند و علل قوام ماهّیت می ابشناست که به شرط ال اخذ شده است. یعنی جنس و فصل ب
 ر ماهّیت.ست و این دجود او انسان بدون حیوان و اي انطق منی تواند حمقق شود. فرق آن اب علت انقصه و اتمه این است که آهنا در 

ست  ا جماز در اسناد ایکی از آهن ست وابر چند قسم   ن گفته شده است که جمازتقدم ابحلقیقة و اجملاز است. در معانی و بیا قسم پنجم از تقدم
ی گريمي می م  در نظر لی راکه به آن جماز عقلی می گویند که در مقابل آن حقیقت در اسناد حقیقت عقلی است. وقتی یک وصف و یک فع

تسب است. ولی گاه به خدا من سبزه  البقل که عقال، رواينیدنبینیم که عقل می فهمد که آن فعل اي صفت مال آن شیء است. مانند انبت هللا
ی ه ربیع اسناد الب اسناد انبات لبقل.امی بیند که یک وصف اي فعل مال شیء نیست در این اینکه به آن نسبت داده می شود مانند: انبت الربیع 

 جمازی است. این از به انودان وقیقی حملیزاب. اسناد جراين به آن غري من هو له است در نتیجه جماز است. مهچنني است در جری املاء و جری ا
فقط در اسناد به  ورفته اند  ه کاربابب جماز در کلمه نیست که لفظ در غري ما وضع له به کار برده شود بلکه کلمات مهه در معنای خودشان 

 ر واقع راه بیفتد اتدی ابید آب د یعنشد ات آن جمازی صحیح در آیمعنای حقیقی دچار جماز شده امي. در مهه ی جمازی ها ابید یک حقیقی ای اب
 است زیرا اول ابید جماز مقدم قت برجری املیزاب صحیح در آید و اال اگر آب راه نیفتند جری املیزاب غلط می شود. بنا بر این مهواره حقی

اسطه در عروض ابشد و د که ابید ی گوینمبتوانیم نسبت دهیم. به این حقیقت حمقق شود و آب در انودان راه بیفتد و بعد ما جراين را به میزاب 
ا در میان فالسفه أتخر سابق قدم وتیعنی اگر جراين را به میزاب نسبت می دهیم به واسطه ی این است که آب در انودان جاری است. این نوع 

 شناخته شده نبود و صدر املتأهلني آن را ذکر کرده است.
  
از تقدم علت  ت)که عبارت اس تقدم العلة الناقصة على املعلول، وهو )یکی از اقسام تقدم، تقدم ابلطبع است.( بق ابلطبع،ومنها: الس - 2

یدایش په تنهایی نیز برای بود ولی دو ششکیل )مانند تقدم دو بر سه که ابتدا دو ابید ابشد ات سه ت كتقدم االثنني على الثالثة. انقصه بر معلول(
  ست.(سه کافی نی

مه بر است از تقدم علت ات )که عبارت .وهو تقدم العلة التامة على املعلول دم، تقدم ابلعلَی است()از اقسام دیگر تق ومنها: السبق ابلعلیة، - 3
  معلول(

ویند. م ابلتجوهر می گدتق )که آن را ویسمى أیضا: )التقدم ابلتجوهر(، تقدم، تقدم ابملاهیة است.( )از دیگر اقسام ومنها: السبق ابملاهیة، - 4
)که  لى معلوهلا،علل القوام دم عوهو تق جتوهر مهان گوهر و مایه ی شیء است که ماهّیت و ذات آن است. یعنی تقدمی که در ماهیّات است.(
 ّیت عبارت از جنس واهقّومات مد و معبارت است از تقدم علل قوام بر معلولش. مراد از علل قوام یعنی چیزهایی که براپ دارنده ی شیء هستن

م اگر هاهّیت است که م  فصل آن است. مهان طور که مرکب خارجی اگر یکی از اجزایش نباشد آن مرکب حمقق منی شود، در مرکب ذهنی
قدم )مانند ت ع،ة على النو لنوعیاكتقدم أجزاء املاهیة  اجزایش نباشد آن مرکب تشکیل خنواهد شد حتی اگر یک جزء آن تشکیل نشده ابشد.(

 اجزاء ماهّیت نوعیه بر خودش که یک نوع است.(
یک قسم دیگر هم هست که جزء مهني قسم مشرده اند که تقدم ماهّیت بر لوازمش است مثال می گویند زوجیت الزم ماهّیت اربعه است یعنی هر 

جیت الزم وجود خارجی ماهّیت نیست بلکه جا ماهّیت اربعه حمقق شود زوجیت هم هست چه اربعه در خارج ابشد و چه در ذهن بنا بر این زو 
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الزم ماهّیت آن است حتی اگر در ذهن ابشد. این بر خالف حرارت برای آتش است که الزم وجود خارجی آن است. بر این اساس اگر آتش در 
 خارج ابشد سوزنده است ولی اگر در ذهن تصور شود دیگر سوزاننده نیست.

ه ی آن زوجیت که الزم ر)تقدم چهار ب وجیة،كتقدم األربعة على الز  )از این قسم است تقدم ماهّیت بر لوازم( وعد منه تقدم املاهیة على لوازمها،
لش ه سبق متصف شد مقاببمهانی که  یعنی )و مقابل این سبق، حلوق ابملاهیه و التجوهر است ویقابله اللحوق والتأخر ابملاهیة والتجوهر. است.(

أعين: ما  -ثة قسام الثالاأل وتسمى هذه این اگر حیوان نسبت به انسان سابق است، انسان الحق می شود.( به حلوق متصف می شود بنا بر
ی  بق و حلوق ابلذات مه به آهنا سک)این سه قسم اخري یک اسم مشرتک هم دارند   ا ابلذات(.)سبقا وحلوق :-ابلطبع، وما ابلعلیة، وما ابلتجوهر 

  گویند.(
لبس به ملعاين ابلذات، ویتمبعىن من ا وهو أن یتلبس السابق بق ابحلقیقه انمیده می شود.(س)یکی دیگر از اقسام سبق،  قیقة،ومنها: السبق ابحل - 5

س ا به عرض اولی متلبه مهان معنحق ب)و آن این است که اول سابق، ذاات یک معنا را دارا ابشد و به آن متلبس شود و بعد ال الالحق ابلعرض،
 )مانند اینکه لذات،ن حقیقة وابجلرايابكتلبس املاء  واسطه می شود که مهان وصف و اي فعل به دومی هم جمازا نسبت داده شود.(شود یعنی اولی 

ال، جراين را به در مهان ح بعد )و وتلبس املیزاب به ابلعرض، وقتی آب در انودان جاری است، جراين حقیقة و ابلذات به آب منتسب است.(
وجب شده مجراين آب  یعنی هیم و می گوییم: جری املیزاب. این انتساب ابلعرض است و به سبب واسطه در عروض استانودان نسبت می د

وق )و مقابل آن حل عىن،ق بذاك املللحو ویقابله ا است که آن را بتوانیم به میزاب هم نسبت دهیم و اال میزاب جراينی نداشته و خنواهد داشت.(
عد آب راه بیفتد ات ب ا اول ابیدت زیر ه آن متلبس می شود از این رو می گوییم که تلبس انودان به جراين الحق اساست یعنی الحق هم ابلعرض ب
 ه است.(ملتاهلني اضافه کردت که صدر ایی اس)این قسم از چیزها وهذا القسم مما زاده صدر املتأهلني )رمحه هللا(. آن را به انودان منتسب کنیم.(

  
ص داده ه آن اختصابی را سبق و أتخر ابلدهر است که از اصطالح حمقق داماد است که در کتاب قبسات صفحات زايد قسم ششم از تقدم

دیگری بر آن   یزچیزی که چ یعنی است. ایشان قائل به حدوث دهری است و ما برای حدوث مهواره احتیاج به تقدم و أتخر دارمي. زیرا حدوث
ق دهری ابشد ات ری ابید سبوث دهري است یعنی چیزی قبل از آن بوده است. بنا بر این برای تصویر حدمقدم است. حادث مهواره مسبوق به غ

 ه علت اتمه ابید برکمعنا است   ه اینحدوث معنا پیدا کند یعنی ابید چیزی قبل از آن ابشد ات حدوث که بعدش می آید معنا ايبد. سبق دهری ب
ب نیست  بر معلول از این اب ه تقدم علتارد کم که تقدم ابلعلیة است فرق دارد زیرا این قسم این قید را دمعلولش مقدم ابشد. البته این اب قسم سو 

جود در مرتبه ای و ر سلسله ی مه داتکه آن علت اتمه است و اجياد کننده ی معلول است که تقدم ابلعلیه ابشد بلکه از این ابب است که علت 
ی، از اینکه هست ست ازامبحث تشکیک این نکته توضیح داده شده است که تشکیک طولی عبارت  است که معلول در آن مرتبه نیست. در

ود و در این ت ختم می شود اسحلاظ شدت و ضعف مراتب متعددی دارد که از ابری تعالی شروع شده و به هیولی که ضعیف ترین مرتبه ی وج
امل مثال از عام عقوی است و ثال ابعدی اقوی است و بعد عامل عقل از عامل م میان نیز مراتب و عقولی هست که هر عقلی از عقل در رتبه ی

جب علت برای عقل گون که وا  مهان ماده اقوی می ابشد و هکذا. در مهه ی این سلسله آنی که ابالتر است علت برای اپئني تر می ابشد یعنی
اینها تشکیک  ده است. بهامل ماعامل مثال و عامل مثال علت برای عاول است عقل اول هم عقل برای عقل اثنی است و عامل عقل علت برای 

ت  ب تقدم ابلعلیة اسم گاه از ابن تقدطولی می گویند یعنی مراتب در طول هم هستند نه در عرض هم. هر علت اتمه ای تقدم بر معلول دارد و ای
ظرف نیست  علول در آنمت که ت اتمه در ظرفی واقع شده اسکه در قسم سوم گفتیم و تقدم دیگری هم دارد که تقدم ابلدهر است یعنی عل

ین یک مرتبه ی . بنا بر ای شودم)زیرا در طول آن است نه در عرض آن( بنا بر این در این رتبه ی وجودی، علت اتمه سابق و معلول الحق 
ینکه از حلاظ ارد و برای لیت دااست سبق به عخاص از وجود هم مصداق برای سبق به علیت و هم مصداق برای سبق به دهر. برای اینکه علت 

  وجودی در مرتبه ی اقوی قرار گرفته است که معلول در آن مرحله نیست سبق به دهر دارد.
)که عبارت است از  وهو تقدم العلة املوجبة على معلوهلا، )یکی از اقسام سبق، سبق و تقدم ابلدهر است( ومنها: السبق والتقدم ابلدهر، - 6

علت اجياب کننده ی معلول بر معلولش است که مراد مهان علت اتمه است زیرا علت اتمه است که ابتدا معلول را واجب و بعد موجود می  تقدم 
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)لکن این تقدم از این  لكن ال من حیث إجياهبا لوجود املعلول وإفاضتها له کند که در مورد آن معلول گفته می شود: الشیء ما مل جيب مل یوجد.(
)مهان گونه که در  ،-كما يف التقدم ابلعلیة   - نیست که علت موجبه، وجود معلول را واجب کرده است و به معلول را افاضه کرده است(جهت 

)بلکه از این حیث است که وجود آن علت از وجود معلول جدا و  بل من حیث انفكاك وجودها وانفصاله عن وجود املعلول، تقدم ابلعلیة گفتیم.(
ت. یعنی علت در مرتبه ی ابالیی قرار دارد که معلول در آن مرحله راه ندارد. سابقا هم گفتیم که مراتب وجود از اقوی املراتب شروع و منفصل اس

)و سابقا هم   وتقرر عدم املعلول يف مرتبة وجودها، به اضعف املراتب ختم می شود و هر مرتبه از مرتبه ی بعدی اقوی و از قبلی اضعف است.(
)مانند تقدم  كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة املادة، که معلول در مرتبه ی وجود علت قرار ندارد بلکه در مرتبه ای اپئني تر است.(  گفتیم

مقابل ) ویقابله اللحوق والتأخر الدهري. جهان که جماری فیض برای عامل ماده اند بر عامل ماده عامل عقل هم تقدم علیتی دارد و هم تقدم ابلدهر.(
)این قسم را حمقق  وهذا القسم قد زاده السید الداماد )رمحه هللا(، سبق مزبور، حلوق و أتخر دهری است. بنا بر این نشأه ی ماده مؤخر است.(

م بر اساس )و مهان گونه که بعدا بیان می کنیم، این قس بناء على ما صوره من احلدوث والقدم الدهریني، وسیجئ بیانه. داماد اضافه کرده است(
آنچه است که ایشان از حدوث و قدم دهری تصویر کرده است. یعنی ایشان ابتدا حدوث و قدم دهری را تصویر کرده است و بر اساس آن سبق 

 و حلوق دهری را ترسیم کرده است زیرا قدمي ابید سابق ابشد و حادث هم الحق ابشد. بنا بر این عامل عقل، قدمي دهری می شود و عامل ماده
 حادث دهری می شود.(

  
 تقدم به رتبه قسم هفتم از تقدم

ینش ابشد و ساس مهان چبر ا این در جایی است که یک چیزهایی چینش خاصی دارند. این چینش گاه بر اساس طبیعت آهنا است )یعنی ابید
 رد.ا کا را جاجبسرشت و خلقت آهنا مهني است و منی شود آن را تغیري دارد( و گاه قراردادی است و می توان آهن

ر حتت خود جوهر که د ست ازاجایی که چینش و ترتیب طبیعی است مانند اجناس اب انواعشان. وقتی مثال می گوییم که جنس عالی عبارت 
 وان است از آهنا حیو  ارد که یکیاعی دانواعی دارد که یکی از آهنا جنس است و جنس هم انواعی دارد که یکی از آهنا انمی است و انمی هم انو 

وان تنشنی دارند که منی می شود چی ن ختمحیوان هم انواعی دارد که یکی از آهنا انسان است. بنا بر این این سلسله که از جوهر شروع و به انسا
در رتبه ی یوان حقدم شده و منسان اآن را تغیري داد. اما ممکن است کسی در این سلسله نقطه ی شروع را در انسان قرار دهد. در این صورت 

  بعدی قرار دارد ات جوهر که در رتبه ی آخر است.
ف عضی در صفو بست و گاه چینش قراردادی و وضعی است مانند اینکه در مسجد عده ای در صف مجاعت هستند که بعضی در صف اول ا

ی شود مشد و گاه ابعدی ببه ی بعدی. این ترتیب چون بر اساس اعتبار است می توان گاه صف اول را اول حساب کرد که صف دوم در رت
 صف آخر را نقطه ی شروع قرار داد که در نتیجه صف اول صف آخر حساب شود.

  بنا بر این در هر دو قسم، سبق و حلوق بر اساس اعتبار معترب است.
)این سبق اعم از ان  ب حبسب الطبع،أعم من أن یكون الرتتی )نوع دیگر از سبق، سبق و تقدم به رتبه است.( ومنها: السبق والتقدم ابلرتبة، - 7

)اي به حسب وضع و اعتبار ابشد که بتوان  أو حبسب الوضع واالعتبار. این است که ترتیب به حسب طبع ابشد که نتوان ترتیب آن را تغیري داد(
انواعی است که ترتیب خاصی دارند. مثال )مانند اجناس و  كاألجناس واألنواع املرتتبة، )اول که ترتیب طبیعی است.( فاألول: آن را تغیري داد.(

فإنك إن ابتدأت آخذا من  جنس عالی مهیشه عالی است و در رتبه ی اول است مثال جوهر مهیشه اول است و بعدش مثال جسم قرار دارد.(
الجناس شروع کند مهان )سبق و حلوق در این قسم دست انسان است یعنی اگر کسی از جنس ا جنس األجناس كان سابقا متقدما على ما دونه،

)و سپس آنی که بعد از جوهر است یعنی  مث الذي یلیه جنس االجناس که مثال جوهر است بر آنچه در ذیلش است مانند جسم مقدم است.(
ن ابتدأت وإ )و مهچنني ات به نوع اخري که مثال انسان است منتهی شود.( وهكذا حىت ینتهى إىل النوع األخري، جسم مقدم بر ذیل خودش است(

)اگر هم از نوع اخري شروع کنیم یعنی اگر از انسان شروع کنیم وضعیت تقدم و أتخر  آخذا من النوع األخري كان األمر يف التقدم والتأخر ابلعكس.
ه چینش )ک والثاين: عکس می شود یعنی انسان می شود مقدم و حیوان در رتبه ی بعدی و هکذا ات جنس االجناس که در رتبه ی اخري است.(
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)که امام در جلو و ماموم در عقب است و می توان آن را تغیري داد یعنی ماموم می تواند در زمان  كاإلمام واملأموم، آهنا وضعی و قراردادی ابشد(
ه ی شروع حمراب ابشد )بنا بر این اگر نقط فإنك إن اعتربت املبدأ هو احملراب كان اإلمام هو السابق على من یلیه من املأمومني، بعد امام ابشد.(

)و کسی که پشت امام است مقدم است بر کسی که  مث من یلیه على من یلیه، امام مجاعت سابق است نسبت به کسی که پشت سر اوست.(
)ولی اگر نقطه ی شروع را درب مسجد که  وإن اعتربت املبدأ هو الباب كان أمر السبق واللحوق ابلعكس. پشت او و در صف دوم است.(

ویقابل السبق والتقدم ابلرتبة، اللحوق والتأخر  روی حمراب است قرار دهیم در اینجا صف آخر می شود مقدم و امام مؤخر می شود.(روب
مام )مقابل سبق و تقدم ابلرتبة، حلوق و أتخر ابلرتبة قرار دارد. یعنی اگر امام سابق ابشد، ماموم الحق می شود و اگر ماموم سابق ابشد، ا ابلرتبة.

 الحق می شود.(
  

 تقدم به َشَرف است. قسم هشتم از تقدم
 یگری مقدم است. ایند دارد بر بیشرت اگر دو چیز هستند که یکی دارای شرافت است که دیگری آن را ندارد و اي کمرت دارد. آنی که دارد و اي

 تقدم فقط تقدم به شرف است یعنی یکی این شرافت را دارد ولی دیگری ندارد.
  
در صفات کمالیه  رت از تقدم)که عبا لكمالیة،اوهو السبق يف الصفات  )یکی از اقسام تقدم، تقدم به شرف است.( منها: السبق ابلشرف،و  - 8

جاع تر ر ترسو و اي تقدم شقدم شجاع باي ت )مانند تقدم عامل بر جاهل و اي اعلم بر عامل و كتقدم العامل على اجلاهل والشجاع على اجلبان. است(
 شجاع.( بر

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 65جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : مالک سبق، قدم و حدوث و اقسام آنموضوع
یئی منتسب نتساب به شاه در کحبث در سبق و حلوق است و گفتیم که اقسامی دارد. سبق و حلوق در جایی حمقق می شود که دو امر ابشند  

احتیاج است:  ه چهار امروق بحلد از این جهت که یکی در آن نسبت اقوی و اقرب ابشد. گفتیم برای سبق و ابشند ولی اختالف داشته ابشن
 (اصل می شودحعّیت مسابق، الحق، امر مشرتک فیه و اختالف آن دو امر در انتساب به آن امر جامع )زیرا اگر اختالف نباشد 

 س آن، سبقت و حلوق معنا پیدا می کند.به آن جامع، مالک سبق می گویند یعنی چیزی که بر اسا
ع را در هر کدام ید آن جاماقع ابدر این فصل از این حبث می کنیم که در اقسام هشت گانه ی سبق که خواندمي، مالک سبق چیست. یعنی در و 

 حبث کنیم.
 اینکه خود دیروز و دارند کما تسابزمان ان ، امر مشرتک فیه مهان انتساب به زمان است. یعنی حوادث دیروز و امروز هر دو بهدر سبق زمانی

ر. ه است و دیگری دیرتتر حمقق شدی زودامروز نیز جزء زمانند که رابطه اب زمان دارند. بني این دو یکی رابطه اش اب زمان اقرب است زیرا یک
 )تقدم و أتخر زمانی هم در اجزاء زمانی است و هم در حوادثی که در زمان حمقق می شود.(

. رسد و بعد به معلولجزاء علت ببه ا که تقدم علت انقصه بر معلول است، تقدم در وجود است یعنی اول وجود ابید ر تقدم و أتخر ابلطبعاما د
 بنا بر این مالک در این قسم هستی و وجود است.
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ی معلول اب  ب از رابطهوجو  لت ابمشرتک فیه بني هر دو وجوب است یعنی هم علت واجب است و هم معلول ولی رابطه ی ع در سبق ابلعلیة
لت ات واجب نشود  یوجد و عملجيب  وجوب اقوی است. زیرا علت در ابتدا ابید واجب بشود ات بتواند معلول را واجب کند )زیرا الشیء ما مل

 موجود منی شود و ات موجود نشود چیزی نیست ات معلول را واجب و موجود کند.(
ود ات بعد خود هن تشکیل شدر ذ عبارت است از تقرر و حتقق ذهنی ماهّیت یعنی اول ابید اجزاء ماهّیت امر مشرتک فیه در سبق ابلتجوهر

  ماهّیت حمقق شود.
ین ادان و آب هر دو در یزاب، انو ری املامر مشرتک فیه حتقق مطلق است که اعم از حقیقی و جمازی. بنا بر این در ج در سبق ابحلقیقة و اجملاز

در انودان  وآب حقیقی  ن دره جراين در آن مشرتک است ولی این جراين مطلق و اعم از حقیقی و جمازی است زیرا جرايامر مشرتک اند ک
یگری جمازی دقیقی و در حیکی  جمازی است. بنا بر این آنی که مشرتک است نه در هر دو حقیقی است و نه در هر دو جمازی )زیرا فقط در

 است اعم از حقیقی و جمازی است.است.( بنا بر این آنی که مشرتک 
  ئني.اپر مرتبه ی دیکی  وهر دو مشرتک در این هستند که در منت هستی وجود دارند ولی یکی در مرتبه ی ابال است  در سبق ابلدهر
عی ردادی. در چینش طبیاي قرا  و ی استهر دو شریکند در اینکه اب یک مبدایی رابطه دارند. گفتیم چینش در این قسم، اي طبیع در سبق ابلرتبة

  نسیم مثال اگر مبدأ جانتخاب کن نستیممهه ی اجناس و انواعی که در نظر گرفته می شود اب مبدایی رابطه دارند که آن مبدأ را خودمان می توا
 د.شمی ن مقدم انسا عالی بود، جنس عالی چون در رتبه ی اول است اقوی است. هکذا اگر مبدأ را نوع سافل قرار می دادمي که

 ه روبروی حمراب استکدرب مسجد   یم ايمهچنني در مواردی که چینش آهنا قراردادی بود مانند صفوف مناز مجاعت که اگر مبدأ را حمراب قرار ده
 آهنایی که به آن مبدأ نزدیک ترند سابق و مابقی الحق می شوند.

 ابلفعل دارد و یکی رت. اي یکیکی کمرافت را دارند ولی یکی بیشرت و ی، هر دو شیء در این امر مشرتک اند که شاما در تقدم و أتخر ابلشرف
وه قی هنوز نشده است و امل شود ولاند عابلقوة. مثال اگر عامل مقدم بر جاهل است به سبب این است که جاهل شرافت را ابلقوة دارد یعنی می تو 

 افت است.ان شر بر این مشرتک فیه در این قسم، مه اضعف از ابلفعل است بنا بر این آنی که ابلفعل است سابق است. بنا
  

ک سبق )مراد از مال  تأخر،تقدم واملني املوهو األمر املشرتك فیه ب )فصل دوم در مالک سبق و اقسام آن( الفصل الثاين يف مالك السبق يف أقسامه
 کی از آن دو در اینیارد. یعنی جود دک فیه تقدم نیز و )و در امر مشرت  الذي فیه التقدم. مهان امری است که بني متقدم و متأخر مشرتک است(

 امر مشرتک تقدم دارد و آن را بیشرت دارد.(
ن ء يف ذلك نفس الزماسوا است.( زمان )مالک سبق در سبق زمانی مهان ارتباط داشنت اب مالك السبق يف السبق الزماين هو النسبة إىل الزمان،

اقعه ای  زمانی ابشد یعنی و  روز اي امرو ام ست که آنچه اب زمان سنجیده می شود خود زمان ابشد مانند دیروز)در این امر مساوی ا واألمر الزماين،
  ست.(اکه در زمان رخ می دهد مانند حادثه ای که در دیروز حمقق شده است اب حادثه ای که در امروز رخ داده 

ه طه دارند ولی یکی ک وجود رابابر دو هلطبع مهان ارتباط اب وجود است. یعنی )مالک سبق در سبق اب ويف السبق ابلطبع هو النسبة إىل الوجود،
  علت انقصه است قبال موجود می شود و یکی که معلول است بعد.(

ده اند ولی شدشان واجب ه وجو ک)مالک سبق در سبق ابلعلیة وجوب است یعنی هر دو مشرتک در این هستند   ويف السبق ابلعلیة هو الوجوب،
لی را واجب و تواند معلو به است که علت است وجوبش مقدم است زیرا اوال ابید علت وجوب پیدا کند ات موجود شود و بعد که موجود شدیکی  

  موجود کند. سابقا که گفتیم که الشیء ما مل جيب مل یوجد.(
ت ر و تشکیل شدن ماهیّ ارت از تقر ست عبق ابلتجوهر ا)مالک سبق در سبق ابملاهیه که مهان سب ويف السبق ابملاهیة والتجوهر هو تقرر املاهیة،

رر و اثبت می ن یک کل مقعنوا است زیرا ماهّیت ابتدا در ذهن به شکل جنس و فصل که اجزاء ماهّیت است تصور می شود و بعد ماهّیت به
 شود.(
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ثال یقی و جمازی است. ماعم از حق حتقق قة مهان مطلق)مالک در سبق ابحلقی ويف السبق ابحلقیقة هو مطلق التحقق، األعم من احلقیقي واجملازي،
قیقی و در حر مورد آب قق ددر جری املیزاب، وصف جراين که هم در آب حتقق دارد و هم در میزاب مالک سبق حمسوب می شود ولی این حت

 مورد انودان جمازی است.(
دند ولی یکی در رند و موجو قق داحتاین است که هر دو در منت هستی )و در سبق دهری، مالک سبق  ويف السبق الدهري هو الكون مبنت الواقع،

 نقطه ی ابال قرار گرفته است و دارای وجود قوی تر است و یکی در مرتبه ی اپئني تر.(
و در سبق ابلرتبة، ) ة العقلیة، الرتبيفوع األخري و النويف السبق ابلرتبة النسبة إىل مبدأ حمدود، كاحملراب أو الباب يف الرتبة احلسیة، وكاجلنس العايل أ

راب ابشد اي حممی تواند  د نظرمالک سبق عبارت است از ارتباط اب مبدایی که مشخص کردمي. مثال در جایی که چینش، حسی ابشد مبدأ مور 
ی است، مبدأ ش عقله چینایی کجدرب مسجد که هر کدام که ابشد کسانی که به آن نزدیک تر اند سابق و ما بقی الحق می شود. و هکذا در 

ن را چینش عقلی ی الحق. ایدیگر  می تواند جنس عالی اي نوع اخري ابشد هر کدام که ابشد مهانی که به آن نزدیک تر است سابق می ابشد و
 انمیده اند زیرا تصور جنس و نوع فقط در عقل است نه در خارج.(

کی کمرت مانند یرت دارد و ی بیشبق مهان داشنت فضیلت و مزیت است که یک)در سبق ابلشرف، مالک س ويف السبق ابلشرف هو الفضل واملزیة.
 اعلم و عامل و اي یکی ابلفعل دارد و یکی ابلقوة مانند عامل و جاهل.(

  
 : قدم و حدوث و اقسام آنفصل سوم

شرتی از دیگری ا زمان بیز آهناکی قدم و حدوث در نزد عوام و نوع مردم به دو چیز گفته می شود که در یک زمان خاص مشرتک ابشند ولی ی
 به شکل نج سال اخريپو در داشته ابشد. مثال ساختمان یک مؤسسه اب ساختمان قدميی دیگر در پنج سال اخري مشرتک ابشند یعنی هر د

ؤسسه وجود نداشته م ولی این ه استساخته شده و وجود دارند ولی زمان ساختمان قدميی تر بیشرت است زیرا در زمانی آن ساختمان وجود داشت
 عدم از زمانی حلاظ است و این ه عدمباست. بنا بر این عوام قدمي و حادث را مهان نو و کهنه می پندارد. بنا بر این ساختمان مؤسسه مسبوق 

در پنج سال  ن مؤسسه کهاختماسمی شود که ساختمان کهنه وجود داشته است مثال اگر ساختمان کهنه در پنجاه سال قبل ساخته شده ابشد، 
الی که داشته در حجود نو قبل ساخته شده است در چهل و پنج سال مسبوق به عدم است و عرف می گوید در چهل و پنج سال قبل مؤسسه 

 آن ساختمان وجود داشته است.
ده است و آن قایسه شه من کهناب این توضیح، قدم و حدوث دو امر نسبی اند یعنی اگر مؤسسه حادث است برای این است که اب آن ساختما

ه ساختمانی که بواند نسبت ته می ساختمان قدمي و کهنه برای این قدمي است که اب مؤسسه سنجیده شده است. بنا بر این مهان ساختمان کهن
 قبل از آن ساخته شده است حادث ابشد.

طلق حلاظ  مو عدم را  کردند  زمان خاص را حذففالسفه در حدوث و قدم، قید نسبت به زمان خاصل و مسبوق به عدم بودن در  اب این حال
ند یعنی چهل و یري داده الق تغکردند یعنی گفته اند که حادث آنی است که مسبوق به عدم است و بس. حتی عدم در زمان را هم به عدم مط

  ه عدم نیست.بدمي مسبوق قست و پنج سال و مانند آن دیگر مراد نیست بلکه عدم مطلق مورد حلاظ است. بنا بر این حادث مسبوق به عدم ا
 دارای دو فرد است: عدم مقابل و عدم جمامع. چنني عدمی
در یک  ءیعنی عدم شی مانی.ز یعنی عدمی که اب وجود مقابل است و اب آن قابل مجع شدن نیست. این عدم عبارت است از عدم  عدم مقابل

زمانی نبوده   کست که در یعنا اماگر این مؤسسه حادث زمانی است به این  اب وجود شیء در مهان زمان قابل مجع نیست. بنا بر این  زمان
ل شده است ات پنج سا ه زمان خلقانی کاست و بعد موجود شده است. بنا بر این عدم آن مربوط به مثال قبل از پنج سال است. بنا بر این از زم

این عدم اب  مانی است وز عدم  ت. بنا بر این وجود مؤسسه مسبوق بهپیش، مؤسسه معدوم بود و از پنج سال قبل ات اکنون، موجود شده اس
 وجود مجع منی شود.
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ه دارای داتی است کموجو  عدمی است که اب وجود مجع می شود. یعنی مهان وقت که هست، معدوم نیز می ابشد. این عدم در عدم جمامع
ز علتش ا قطع نظر عنی ابدر ذات خودش ی  ست و در مهان حال،ماهّیت اند )موجودات ممکن(. هر موجود ممکنی به سبب علتش موجود ا

ست بنا بر این سبب غري ا ین بهامعدوم است زیرا ماهّیتی دارد که در ذات آن وجود خوابیده نیست. مهني ماهّیت اگر واجب است و موجود 
اتش که وجود در وجود است ذینکه ماین رو در عني اواجب ابلغري شده است ولی ذاتش تغیري نکرده است زیرا انقالب در اشیاء حمال است از 

، به ر این اساسود. بشآن نبود تغیري نکرده است. فقط خداوند است که وجودش ذاتی است و چون هستی است هرگز اب عدم مجع منی 
ذاتی است و  رد زیرا عدمداود موجودات ممکن، حادث ذاتی می گویند یعنی وجودشان مسبوق به عدم است. عدم در وجودات ممکن تقدم بر وج

ت تبی است یعنی ماهیّ یست بلکه ر نمانی وجود، غريی می ابشد و چیزی که ابلذات است تقدم دارد بر چیزی که ابلغري می ابشد. البته این تقدم ز 
 د.ی گوینتی مدث ذادر مهان زمان که موجود است چون عدم را در ذاتش دارد، عقال آن عدم، تقدم رتبی دارد. به این قسم حا

  
  )فصل سوم در قدم و حدوث و اقسام آن دو( الفصل الثالث يف القدم واحلدوث وأقسامهما

مي می کنند دو لفظ قد عرف اطالق وامه )ع كانت العامة تطلق اللفظتني: )القدمي( و )احلادث( على أمرین یشرتكان يف االنطباق على زمان واحد،
إذا   داشته اند.( اخري وجود ج سالر انطباق بر یک زمان. مثال ساختمان قدمي و جدید هر دو در پنو حادث را بر دو امری که شریک بودند د

اختمان قدميی چند شد مثال سابیگری )اگر زمان وجود یکی از آهنا بیشرت از زمان وجود د كان زمان وجود أحدمها أكثر من زمان وجود اآلخر،
شت که زمان بیشرتی دا  )که آنی ث.احلدیفكان األكثر زماان هو القدمي واألقل زماان هو احلادث و  سال قبل از ساختمان جدید ساخته شده ابشد.(

ادث و قدمي به ح ف)و این دو وص ومها وصفان إضافیان، قدمي بود یعنی کهنه و آنی که زمانی کمرتی داشت حادث و اي حدیث بود یعنی نو.(
یک شیء مانند  )که  آخر،بة إىلئ الواحد یكون حاداث ابلنسبة إىل شئ، وقدميا ابلنسأي إن الش اصطالح فوق دو وصف اضافی و نسبی اند(

بعد از آن  اختمانی کهسانند مؤسسه در مقایسه اب یک شیء )مانند ساختمانی که قدميی تر است( حادث و در مقایسه به یک شیء دیگر )م
وث در نظر ز مفهوم حدانچه آ)پس  و مسبوقیة الشئ ابلعدم يف زمان،فكان احملصل من مفهوم احلدوث ه ساخته شده است( قدمي می ابشد.(

یگر ساخته ساختمان د ال کهسعرف به دست می آید عبارت است از اینکه شیء مسبوق به عدم در زمانی ابشد یعنی در زمانی )مانند چند 
م )و مفهوم قدم ه لك.مسبوقا بذ كونه  ن مفهوم القدم عدموم شده بود و این هنوز ساخته نشده بود.( موجود نباشد و بعد به وجود آمده ابشد.(

ول ساخته شده مان دیگر اساخت این می ابشد که شیء مسبوق به عدم زمان در مهان زمان خاص نباشد یعنی مثال یک ساختمان در مقایسه اب
ند که ته اند یعنی گفته اا مطلق گرفدم ر عیم دادند و )بعد فالسفه مفهوم این دو لفظ را تعم مث عمموا مفهومي اللفظني أبخذ العدم مطلقا ابشد.(

ن را هم زمانی نیا آن زماو اث حدوث عبارت است از مسبوقیت به عدم و بس. یعنی بر خالف عرف که عدم را اوال در زمان در نظر می گرفت
ين الذي ال جيامع لعدم الزماهو او م املقابل یعم العد خاصی می دانست، فالسفه هر دو قید را حذف کردند و مفهوم عدم را عام گرفته اند.(

در قبال وجود  مانی است کهاز آن عدم ز  )از این رو که مفهوم عدم، مطلق اخذ شده است هم عدم مقابل را شامل می شود که مراد الوجود،
ن اب هم مجع منی آجود و عدم و عنی ی، است و هرگز اب وجود مجع منی شود یعنی اگر می گوییم این شیء در زمانی موجود است و در زمانی معدوم

وده د ذاته اجملامع لوجالشئ يف ح و عدموالعدم اجملامع الذي ه شود و شیء در زمانی معدوم بود و موجود نبود و بعد موجود شد و معدوم نیست.(
ش بعد از اینکه به ود اب وجودمی ش مجع)و اعم از عدم جمامع که عبارت است از نبود شیءِّ در حد ذاتش که این عدم  بعد استناده إىل العلة.

ست. یعنی اعدم عجني  تش ابعلتش منتسب شده است یعنی بعد از اینکه علتش آمد موجود می شود و در مهان حال معدوم هم هست یعنی ذا
دوم بودند. بنا بر انی معر زمنکه دممکنی که اآلن موجود است، عدم جزء حد ذاتش نیست و اال از مهان اول هم می ابیست موجود بود و حال آ
فكان  ت.(ه معدوم اسد ذاتاین آمسان، اآلن موجود است چون علتش که خداوند است وجود را به آن افاضه کرده است و حال آنکه فی ح

عدم د به سبوقیت وجو معنای م)بنا بر این وقتی مفهوم عدم را تعمیم دادمي، مفهوم حدوث به  مفهوم احلدوث مسبوقیة الوجود ابلعدم،
  )و مفهوم قدم عبارت است از عدم مسبوقیت به عدم.( ومفهوم القدم عدم مسبوقیته ابلعدم. است(
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و می  ض وجود استعوار  )بعد عالمه اضافه می کند که علت اینکه ما وجود و قدم را در فلسفه مطرح می کنیم این است این دو از
ند ستند که به ذات هستعنی خواص هند. ی)حدوث و قدم از اعراض ذاتیه برای مطلق وجود واملعنیان من األعراض الذاتیة ملطلق الوجود، فرماید:(

اسطه در عروض و ه هستی به بتساب تعلق دارند یعنی از چیزهایی نیستند به هستی نسبت داده شوند بلکه مربوط به خود هستی اند و برای ان
این  )بنا بر مبسبوق به، ، وإما لیسلعدمابفإن املوجود مبا هو موجود، إما مسبوق  (احتیاج ندارند یعنی اسنادشان به وجود اسناد ما هو له است.

لیل می توان از دو به مهني ) فة.وعند ذلك صح البحث عنهما يف الفلس هستی مبا اینکه هستی است اي مسبوق به عدم است و اي چنني نیست.(
فمن  ضه الذاتیه(یه عن عوار بحث فیوع فلسفه هم وجود است و موضوع کل علم ما آهنا در فلسفه حبث کرد زیرا این دو از صفات وجودند و موض

الیوم ابلعدم يف   كمسبوقیةلزمايناوهو مسبوقیة وجود الشئ ابلعدم  )بنا بر این یک نوع حدوث، حدوث زمانی است.(احلدوث احلدوث الزماين،
د سال قبل صدیروز اي  دم درعزمانی. مانند مسبوق بودن امروز به  )که عبارت است از مسبوق بودن وجود شیء به نبود در یک عدم أمس،

ه در امروز رخ می ت حوادثی کسبوقی)مهچنني است در مورد وقایعی که در زمان رخ می دهد مانند م ومسبوقیة حوادث الیوم ابلعدم يف أمس، (
ل و اي در صد  در یک سایش، ايپسبوق به عدم در یک ساعت دهد به عدم در حوادثی که دیروز رخ داده مثال وجود سخن گفنت در این زمان م

وهو عدم  ت(سقدم زمانی ا مانی،ز )مقابل حدوث  ویقابله القدم الزماين، سال پیش است. این عدم، را عدم زمانی می انمند نه عدم مطلق.(
ق الزمان الذي ال كمطل شد.(ابشده  و بعد موجود )یعنی این گونه نباشد که شیء در زمانی معدوم بوده ابشد مسبوقیة الشئ ابلعدم الزماين،

ز زمان نیست بلکه  راد خبشی امیست. )مانند مطلق زمان که یک موجود است ولی وجودش مسبوق به عدم زمان و زمانی ن یتقدمه زمان وال زماين،
ری نیست زیرا ما  ه زمان دیگببوق زمانی مس کل زمان است. از آجنا که منی توان گفت که در یک زمانی، زمان نبوده و بعد حمقق شده است پس
سبوق به عدم زمانی مابشد ولی  ه عدمکل زمان را اب هم در نظر گرفتیم پس غري از آن زمانی وجود ندارد. از این رو زمان می تواند مسبوق ب

این خالف فرض  مان ابشد وز ست، ان نی)و اال الزمه اش این است که مهان جایی که زم وإال ثبت الزمان من حیث انتفى، هذا خلف. نیست. (
 است.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 66جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : حدوث و قدم ذاتی و دهری و قوه و فعلموضوع
که عدمی که در ب  ابند از این م دار بعد از آنکه گفتیم قدمي و حادث در عرف به چه چیزی گفته می شود گفتیم که حکماء این دو لفظ را تعمی

ه عدم بکه مسبوق   ی استحدوث و در قدم ماخوذ است و می گوییم: حادث چیزی است که مسبوق به عدم در زمانی خاص است و قدمي چیز 
تی قد خاص رها کردند. و زمان و قی ز قیددر زمان خاصی نبود، آهنا آن عدم را مطلق گرفتند و آن از قیودی که داشتند رها کردند. یعنی آن را ا

عم از اه عدم است بسبوق معدم را مطلق فرض کردمي، هم شامل عدم مقابل می شود و هم شامل عدم جمامع. حادث یعنی چیزی که وجودش 
این حدوث زمانی  ست. بنا بردوث ااینکه عدم در آن مقابل ابشد اي جمامع. در عدم مقابل، حادث زمانی به دست می آید که یکی از اقسام ح

ن دیگری. ودش در زمابه نب که وجود شیء مسبوق به عدم مقابل ابشد یعنی شیء در زمانی وجود دارد و این وجودش مسبوقدر جایی است  
ذاتی  ود که حدوثشا می مهان طور که عدم، شامل چنني عدمی می شود و حدوث هم شامل چنني حدوث زمانی، قسم دومی برای حدوث پید

 انم دارد.
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عنی ات خودش. یذر حد دکه وجود شیء مسبوق به عدم است ولی نه عدم زمانی بلکه مسبوق است به عدم این حدوث عبارت است از این
  وابیده نیست و اآلنود در آن خمي وجشیء ذاتی دارد که در آن ذات، وجود نیست یعنی فی حد ذاته وجود ندارد و وقتی ذاتش را در نظر می گري 

  دش.ه ی ذات خو ز انحیآن وجود خبشیده است. این وجود، از انحیه ی علت است نه اکه موجود است به سبب علت خارجی است که به 
ز در نتیجه ی پول ای دهیم که مپول  البته در حبث علیت هم مطرح شده که علت که وجود را به معلول می دهد مانند این نیست که ما به فقريی

د می آید چیزی از لول به وجو قتی معگذاشنت از آنچه خودش دارد ات در نتیجه و ما کمرت شود. کار علت، افاضه و اجياد است نه دادن و مایه  
خلق معلول  ود و نه ابمی ش علت کم شده ابشد. معلول، جتلی و جلوه ی علت است یعنی علت سر جای خود ابقی است و نه چیزی از آن کم

  چیزی به آن اضافه منی شود.
که موجود است،   مهان حالی د، درفی حد ذاته وجود ندارد و وجود را از انحیه ی علت می گري  بنا بر این شیئی که این گونه است که خودش

دیگری هم ندارد  ه هیچ کمالاینک وجودش مسبوق به عدم است زیرا وجودش دارای ذاتی است به انم ماهّیت که در آن وجود خوابیده نیست کما
ست، وجود جزء وجود شده اکه م  مانی که موجود نبود، وجود در آن نبود و اآلن همزیرا املاهیة من حیث هی لیست اال هی. ماهّیت حتی ز 

ال است یعنی حمال حمدر اشیاء  نقالباماهّیت آن نیست. اگر چیزی که در ذاتش وجود ابشد معنا ندارد که در یک آن معدوم ابشد و از آجنا که 
ن موجود شده است ّیت که اآلن ماهاآلن هم وجود جزء ذاتش نیست. بنا بر ای است که ذات یک شیء تغیري کند ماهّیت که در ذاتش وجود نبود

د جزء ذات اظ که وجو حلز یک از یک حلاظ موجود است و از یک حلاظ معدوم. از آن جهت که علت، آن را موجود کرده است وجود دارد و ا
عدمی که جزء  ه ی غري ابانحی ال مجع است. یعنی وجودی ازآن نیست، وجود ندارد و معدوم است. بنا بر این وجود آن اب عدم در مهني ح

زمانی که  م)بر خالف عد است. ذاتش است اب هم مجع شده است. از این رو به این عدم، عدم جمامع می گویند یعنی عدمی که اب وجود مجع
 عدم مال زمانی و وجود مال زمانی دیگر ابشد که اب هم مجع نبودند.(

این موجب   عدم شود،جود ابو این مقدار کافی نیست بلکه ابید وجود شیء مسبوق به عدم ابشد. بنا بر این اگر  اب این حال، در حدوث
ن وجود چون ی است و این ذاتحدوث منی شود بله تقدم به عدم هم احتیاج است. مهان گونه که مريداماد در قبسات گفته است آن عدم چو 

 ارد.دعدم بر وجود تقدم دارد. بنا بر این عدم تقدم رتبی بر وجود غريی است و ذاتی بر غريی تقدم دارد پس 
ه نه وجود در این است ک ای آن: در اول حبث ماهّیت گفته شده است که املاهیة من حیث هی لیست اال هی و گفته شده است که معنان قلت

جود ندارد ولی این د ماهّیت و هرچن عدوم است. بنا بر اینماهّیت هست و نه عدم. این در حالی است که اآلن گفتید که ماهّیت فی حد ذاته م
 دلیل منی شود که عدم هم داشته ابشد.

 موجودة و ال الت اال هی؛ ی لیس: شبیه این اشکال قبال هم مطرح شده بود و جواب آن این است که آجنا که گفتیم: املاهیة من حیث هقلت
ن نیست. آجزء ذاتی  ه عدمذات خودش مالحظه می کنیم می بینیم که نه وجود و ن معدومة کالمی است صحیح. یعنی وقتی ماهّیت را در

نس و فصل انسان عدوم جزء جد و مماهّیت انسان فقط حیوان انطق است نه حیوان انطق موجود و نه حیوان انطق معدوم. به این معنا که وجو 
  نیست مهان طور که سفید پوستی و اي سیاه پوستی جزء ذاتی آن نیست.

ابشد و خودش  ج اگر خودشر خار ولی اینکه اینجا می گوییم این است که مهني ماهّیت که من حیث هی هی نه در آن وجود است و نه عدم، د
ول در محل وضوع و حممکه م  معدوم است یعنی هرچند عدم داخل در ذاتش نیست ولی صفت عدم را دارد و اب عدم متحد می شود مهان گونه

 اند یعنی ماهّیت هم مصداق ماهّیت است و هم مصداق معدوم. شایع اب هم متحد
ایع محل می شلی به محل و شود  به عبارت دیگر، وجود و عدم به محل اولی )که مربوط به محل ذات و ذاتیات شیء است( از ماهّیت سلب می

 شود.
  

)که عبارت است از اینکه  جود الشئ ابلعدم يف ذاته،وهو مسبوقیة و  )و از اقسام حدوث، حدوث ذاتی است.( ومن احلدوث احلدوث الذايت،
)مانند متامی موجودات  كجمیع املوجودات املمكنة اليت هلا الوجود بعلة خارجة من ذاهتا، وجود شیء مسبوق ابشد به عدمی که در ذاتش است.(
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ولیس هلا يف ماهیتها  از ذات آهنا می ابشد.( ممکنه که برای آهنا وجود هست و موجود می ابشند ولی این وجود به سبب علتی است که خارج
  )ولی اگر خودشان را حلاظ کنیم در ماهیتشان و حد ذاتشان فقط عدم وجود دارد یعنی مهواره معدوم می ابشند.( وحد ذاهتا إال العدم.

ر حد ذاتش فقط ه ماهّیت دست کاده )در مبحث ماهّیت گفته ش املاهیة لیس هلا يف حد ذاهتا إال اإلمكان، )اگر اشکال شود که( فإن قلت:
 )بنا بر العدم مجیعان الوجود و عذات وخلو ال )یعنی نسبتش اب وجود و عدم مساوی است( والزمه تساوي نسبتها إىل الوجود والعدم امکان دارد(

نه گفته ا اینکه مشا این گو دم ابشد کمه عب )نه اینکه متلبس دون التلبس ابلعدم، كما قیل. این ذات آن هم ابید از وجود خالی ابشد و هم از عدم(
 اید.(
عدم خالی است و  وش از وجود د ذاتح)ماهّیت هرچند در  املاهیة وإن كانت يف حد ذاهتا خالیة عن الوجود والعدم، )جواب این است که( قلت:

ه مرجحی احتیاج عدوم شود بماي  وکه موجود )در عني حال، برای این مفتقرة يف تلبسها أبحدمها إىل مرجح، این کالم هم کالم صحیحی است.(
ماهّیت، معدوم  افی است کهلتش ک)اب این حال، عدم وجود مرجح و عدم وجود ع لكن عدم مرجح الوجود وعلته كاف يف كوهنا معدومة، دارد.(

ر این م علیتی نیست بنا برا در اعداست زیاشود زیرا عدم، احتیاج به علت ندارد و اگر می گوییم که عدم احتیاج به علت دارد این از ابب مساحمه 
خلوها  ر(گ)به عبارت دی خرى:وبعبارة أ آنی که علت می خواهد مهان وجود است که اگر علت وجود نباشد کافی است که شیء معدوم ابشد.(

دم و اینکه وجود و ز وجود و عتش ااذ)خالی بودن ماهّیت در حد  يف حد ذاهتا عن الوجود والعدم وسلبهما عنها إمنا هو حبسب احلمل األويل،
ت است و نه ه جنس ماهیّ نعدم  عدم از آن سلب می شود این بر حساب محل اولی است که ذاتیات شیء را بیان می کند. بنا بر این وجود و

 ه محل شایع متصف بهبحال  مهني ر عني)و این منافات ندارد که ماهّیت د وهو ال ینايف اتصافها ابلعدم حینئذ حبسب احلمل الشائع. فصل آن.(
لتش نیست، حتما باشد چون عنوجود عدم شود. زیرا واضح است وجود و عدم نقیضني هستند و ارتفاع هر دو اب هم حمال است بنا بر این اگر م

  ابید معدوم ابشد.(
  

دوم ابشد. ات خودش معذحد  ست که در: قدمي ذاتی منحصر است به وجودی که در حد ذات خودش وجود دارد یعنی به گونه ای نیقدمي ذاتی
ر مورد ممکن گفتیم ه ی آنچه دال مهاین موجود یک مصداق بیشرت ندارد که مهان خداوند است. علت آن این است که خداوند، ماهّیت ندارد و ا

ی ابیست ود و عدم منوجی، هدر مورد او هم صادق بود. اگر ماهیت داشت، چون حکم ماهّیت این است که املاهیة من حیث هی لیست اال 
گر خداوند ماهّیت ا نا بر این ود. بذاتی آن ابشد. بنا بر این فی حد ذاته ممکن می بود و هر ممکنی اگر علتش موجود نباشد معدوم خواهد ب

د. بنا بر این شی از آن ابد جداداشت حتما حادث ذاتی بود. این است که می گویند خداوند ذاتش عني وجودش است یعنی ذاتی ندارد که وجو 
دم جمامع ندارد عاست یعنی  چنني هستی در خداوند مسبوق به عدم ذاتی نیست زیرا ذاتی که اب عدم سازگار ابشد در او نیست. وقتی خداوند

 ولی وقتی عدم جمامع نداشت حادث ذاتی هم در او حمقق منی شود.
  

د )یعنی شیء در ح ته،م يف حد ذاابلعد وهو عدم مسبوقیة الشئ قدم ذاتی است.()مقابل حدوث ذاتی،  ویقابل احلدوث هبذا املعىن القدم الذايت،
ش شد در چیزی که ذاتابتی فقط می م ذا)و قد وإمنا یكون فیما كانت الذات عني حقیقة الوجود الطارد للعدم بذاته، ذاتش مسبوق به عدم نباشد(

جب است که ماهّیت ان وجود وان مه)و ای لوجود الواجيب الذي ماهیته إنیته.وهو ا عني حقیقت وجود ابشد که عدم را به ذاتش طرد می کند.(
جودش است و اال و هّیت مهان ین ماندارد و اگر هم برایش ماهیّتی ابملعنی االعم در نظر گرفته شود یعنی آنی که شیئیت شیء به آن است ا

 ماهّیت ابملعنی االخص که مهان جنس و فصل است در خداوند نیست.(
  

  :دوث دهریح
ت و خبش قابل فه کرده اسد اضاحدوث و قدم زمانی و ذاتی از قدمي بوده است. اب این حال یک قسم دیگر از حدوق و قدم است که مريداما

 توجهی از کتاب قبسات را به آن اختصاص داده است که عبارت است از حدوث دهری.
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مرحله ی ابالتر  جود است درن مو عدم در مرتبه ای ابالتر. یعنی مهینی که اآل مراد از حدوث دهری این است که شیء وجودش مسبوق ابشد به
که هیولی است   ه حدود عدمبود و نیست و معدوم است. اینکه می گویند وجود مراتب طولی دارد که از ال یتناهی که خداوند است شروع می ش

رحله ی بعدی ر است از متزدیک شد که هر مرتبه ای که به خداوند نختم می شود الزمه اش این است که وجود دارای تشکیک و ذو مراتب اب
تر است دیگر در  به ی اپئنير مرتقوی تر است و هر مرتبه ای که قوی تر است علت برای مرتبه ی انزله می ابشد. واضح است که وجودی که د

مي ی که ابالتر است قداین رو آن ر. ازبودش در مرحله ی ابالتمرتبه ی ابالتر وجود ندارد. این را حدوث دهری می گویند یعنی مسبوق است به ن
  دهری می شود.

جمامع  در اینجا، عدم غري ی شود. عدمهری مدبر این اساس عامل مثال ابالتر از عامل ماده است از این رو عامل ماده حادث دهری و عامل مثال قدمي 
ی  د ابالتر مهان زمانت زیرا وجو م نیسر متصور می شود. این عدم غري جمامع، زمانی هاست زیرا وجود در این مرتبه هست و عدم در مرحله ی دیگ

 که وجود اپئني تر هست وجود دارد.
  

داماد آن را ذکر   ست که حمققهری اد)از اقسام حدوث، حدوث  ومن احلدوث احلدوث الدهري، الذي ذكره السید احملقق الداماد ) رمحه هللا (،
دن رت است از مسبوق بو )که عبا ة،لطولیاقیة وجود مرتبة من مراتب الوجود بعدمه املتقرر يف مرتبة هي فوقها يف السلسلة وهو مسبو  کرده است.(

این شیء است. این  وق مرتبه یفرتبه وجود داشنت مرتبه ای از مراتب تشکیکی وجود به نبودش؛ مهان نیستی که مقرر است در مرتبه ای که آن م
ه مرتبه ی دیگر دم مربوط به و ع)این عدم، غري جمامع است زیرا وجود مربوط به یک مرتب وهو عدم غري جمامع، مند.(را حدوث دهری می ان

خن از عدم مقابل سه هرجا که شود ک)ولی این عدم در عني اینکه مقابل است ولی غري زمانی است. بنا بر این تصور ن لكنه غري زماين،است.(
ل است. زیرا دمش که در عامل مثاماده به ع عامل )مانند مسبوق بودن مسبوقیة عامل املادة بعدمه املتقرر يف عامل املثال،ك است ابید زمانی هم ابشد.(

)و  اهر.لقدم الدهري، وهو ظویقابله ا شد.(ابجای عامل ماده در مهني مرتبه ی انزله است و منی تواند در مرتبه ی ابالتر که عامل مثال است موجود 
ی ابشد و عامل معقل حادث  ه عاملقدم دهری است یعنی اگر عامل ماده حادث شد، عامل مثال قدمي می ابشد. عامل مثال هم نسبت بمقابل آن 

  عقل قدمي می ابشد. این نشان می دهد که قدم و حدوث دهری امری است نسبی.(
  

 در قوه و فعل. مرحله ی دهم
لفعل ویند. مثال درخت ابلفعل می گجود ابآن انتظار می رود مهني اآلن بر آن ابر ابشد به آن و  اگر وجود شیء به گونه ای ابشد که آاثری که از

 را اآلن دارد. ظار می رودت انتدرختی است که اآلن ریشه دارد و در قالب درخت می ابشد. این درخت، ابلفعل است زیرا آاثری که از درخ
ن درخت . مانند هسته که االا دارا شودهنا ر آواند داشته ابشد را اآلن ندارد ولی می تواند بعدا در مقابل آن، وجود ابلقوه است که آاثری که می ت

 نیست ولی درخت ابلقوه می ابشد.
ت ت اآلن آن که آب اسر شد، فعلی خباچیزی که اآلن ابلقوه است مانند آبی که هنوز خبار نشده است بعد که آن خاصیت را ابلفعل دارا شد مثال

می  میوه شدن روی زمني د و بعد ازمی شو  ابلقوه می شود یعنی می تواند دوابره بگردد و تبدیل به آب شود. اي مثال خاک تبدیل به میوهتبدی به 
  افتد و می پوسد و تبدیل به خاک می شود و این مثال ها در عامل ماده بسیار است.

  
 د.(ل وجود دار ده فصله ی دهم در قول و فعل است و در آن شانز )مرح املرحلة العاشرة يف القوة والفعل وفیها ستة عشر فصال

)وجود شیء در عامل خارج به طوری که آاثری که مطلوب از آن  یسمى: )فعال(، -حبیث ترتتب علیه آاثره املطلوبة منه  -وجود الشئ يف األعیان 
)و می گویند وجود آن شیء ابلفعل  وجوده ابلفعل(، ویقال: )إن است و از شیء انتظار می رود بر آن مرتتب شود را فعل می انمند(

ویقال: )إن وجوده  )و آن امکانی که برای آن وجود قبل از حتقق وجود است را قوه می انمند.( وإمكانه الذي قبل حتققه یسمى: )قوة(، است.(
ت. مثال می گویند این فرزند، جمتهد ابلقوه )و می گویند وجود این شیء ابلقوه است و هنوز به مرحله ی فعلیت نرسیده اس ابلقوة بعد(،
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)که مادامی که  فإنه ما دام ماء ماء ابلفعل وهواء ابلقوة، )مانند آب که می تواند تبدیل به خبار شود( وذلك كاملاء ميكن أن یتبدل هواء، است.(
)ولی وقتی که خبار می شود ابلفعل  وبطلت القوة، فإذا تبدل هواء صار هواء ابلفعل آب است، ابلفعل مهان آب است و ابلقوة خبار می ابشد.(
)نتیجه اینکه بعضی از موجودات  فمن الوجود ما هو ابلفعل، ومنه ما هو ابلقوة. خبار شده است و آنی که ابلفعل بوده است از بني می رود(

این مرحله این دو قسم را مورد حبث قرار می دهیم که )و ما در  والقسمان مها املبحوث عنهما يف هذه املرحلة. ابلفعل و بعضی ابلقوه می ابشند.(
 حاوی شانزده فصل است.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 67جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : هر حادث زمانی مسبوق به قوه ی وجود استموضوع
دیگری موجود بوده  وة در زمانابلق دث شده است قبالبعد از آنکه قوه و فعل را تعریف کردمي می گوییم که هر چیزی که ابلفعل در زمانی حا

 ر قالب هسته ای و ايدبال آن را قاست  است. یعنی قبال قوه ی آن را داشته است که اآلن توانسته است ابلفعل شود مثال اگر اآلن درختی موجود
 بوده است. لقوه داراابن را ند آن انسان بودهنالی به شکل ابلقوه دارا است و اي اگر انسانی وجود دارد قبال در قالب نطفه و مان

 امکان ندارد که چیزی در عامل ابشد که حادث زمانی ابشد ولی قبلش ابلقوه موجود نباشد.
د وجود بو اگر واجب ال نع الوجود.ه ممتندلیل بر این ادعا این است: این شیء که اآلن موجود شده است ابید ممکن ابشد نه واجب الوجود ابشد و 

یتی دارد که عبارت یعنی خصوص ن استر زمانی نبود که معدوم ابشد و اگر ممتنع الوجود بود هرگز موجود منی شد. حال که شیء موجود، ممکدیگ
بود امکان  ال که هستهت، قباست از اینکه متصف به شدت و ضعف و قرب و بعد متصف می شود بر این اساس می گوییم این شیء مانند درخ

ت و هنوز ر انبار اسدی که کل درخت موجود شود. این امکان هم در هسته است که در خاک گذاشته شده و هم در هسته اداشته است به ش
ت. اینکه یکی از ته نشده اسگذاش  در زمني دفن نشده است. اب این حال، این امکان در اولی اقرب به فعلیت است ات دومی که هنوز زیر خاک

ت. فرق آن اب ستعدادی اسامکان یکی دورتر عالمت آن است که امکانی که از آن حبث می کنیم عبارت از ا امکان ها اقرب به فعلیت است و
اینکه متصف به  دی به دلیلستعداامکان عام این است که امکان استعدادی، امری وجودی است ولی امکان ماهوی امری اعتباری است. امکان ا

  ت.موجود است عالمت آن است که سخن از چیزی است که موجود اس شدت و ضعف می شود و شدت و ضعف دو وصف امر
ت که هم اسم آن را ک حقیقت اساقع یو سابقا هم گفتیم که امکان استعدادی اب استعداد، حقیقتا فرقی ندارد و فرق آهنا در اعتبار است و در 

بت دهیم به آن به شیء نس ا اگراین است که این حالت ر  استعداد می گذارند و هم امکان استعدادی. فرق استعداد اب امکان استعدادی در
ت را اب مستعد له ر مهان حاللی اگاستعداد می گویند و گفته می شود: هسته این حالت را دارد که درخت شود یعنی این استعداد را دارد. و 

 د.در آن حمقق شو بسنجیم به آن امکان استعدادی می گویند. یعنی می گویند این هسته امکان دارد که درخت 
ن دو ی شود و ایتصف محال سخن در این است که به چیزی که قبال امکانش هست، امکان آن امری وجودی است زیرا به شدت و ضعف م

 صفت از اوصاف وجودند. چنني امکانی استعدادی نه ماهوی.
د. اگر امر آن را دار  توان وصف شیء است و شیء که مثال شیء می تواند درخت شود، خودش امری جوهری نیست زیرا خود این قوه و توان

د. حال که ی جوهری شو د امر جوهری بود ابید قائم به ذات خودش بود و حال آنکه قوه ی یک شیء چیزی جدای از آن شیء نیست ات بتوان
بدیل به درخت شود. تا دارد که وان ر تقوه، امری عرضی شد احتیاج به یک موضوع دارد که انم آن ماده است زیرا ماده ای که در هسته است این 

 بنا بر این هر حادثی مانند درخت مسبوق به قوه ی وجودش است که مهان امکان استعدادی آن است.
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ل قوه ی وجود ت. یعنی او ود اس)فصل اول در اینکه هر حادث زمانی مسبوق به قوه ی وج الفصل األول كل حادث زماين مسبوق بقوة الوجود

ز آنکه وجودش امانی، قبل ز ادث )زیرا در ح ممكن الوجود، ألنه قبل حتقق وجوده جيب أن یكون مانی از آن متأخر می ابشد.(است و حادث ز 
وجود د شود و هم اینکه متصف به وجو مواند )یعنی ابید بت جيوز أن یتصف ابلوجود كما جيوز أن ال یوجد، حتقق پیدا کند ابید ممکن الوجود ابشد.(

)و  وجود،جبا مل یتخلف عن اللو كان وا ا أنهكم )زیرا اگر ممتنع الوجود بود حمال بود موجود شود.( كان ممتنع الوجود استحال حتققه،إذ لو   نشود.(
نه وإمكا جود منی شود.(دث، گاه مو ه حا)و حال آنک لكنه رمبا مل یوجد، مهان طور که اگر واجب الوجود بود هرگز زمانی نبود که موجود نباشد.(

ث می  امکانی که در آن حب د کند زیرااجيا )گفته نشود که این امکان به معنای این است که فاعل آن می تواند آن را ، غري قدرة الفاعل علیه،هذا
ل که فاعل  ی ابشد. حامت آن کنیم غري از قدرت فاعل بر اجياد حادث است زیرا امکان، وصف خود شیء است و قدرت بر اجياد آن وصف عل

زیرا امکان )  وجوده،اس إىلألن إمكان وجوده وصف له ابلقی ست غري از معلول است چگونه می تواند صفت این مال آن ابشد.(که علت ا
مثل  شیء دیگری ت به)نه نسب ال ابلقیاس إىل شئ آخر كالفاعل. وجود این حادث وصفی است برای حادث نسبت به وجود خود حادث(

 نه یک امری اعتباری) یة الشئ،مباه ال معىن عقلي اعتباري الحق و این امکان، امری است عینی و خارجی() وهذا اإلمكان أمر خارجي، فاعل.(
نیم متصف به شدت ن حبث می کاز آ )زیرا امکانی که ألنه یتصف ابلشدة والضعف، والقرب والبعد، و ذهنی که ملحق به ماهّیت شیء می شود.(

طفه ن)مهان گونه که  فة،ي یتبدل نطء الذيت فیها إمكان أن یصري إنساان أقرب إىل االنسانیة من الغذافالنطفة ال و ضعف و قرب و بعد می شود.(
ه نطفه شود و بعد ید تبدیل بول اباای که در آن امکان انسان شدن است اقرب به انسانیت است از غذایی که آن هم می تواند انسان شود ولی 

 ن هذا اإلمكان أمراوإذ كا ت.(اء اس)و امکانی که در نطفه است شدیدتر است از امکانی که در غذ ه.واإلمكان فیها أشد منه فی انسان شود.(
وهری نیست که قائم جمکان امری اه آن )حال که این امکان، امری موجود در خارج شد، می گوییم ک موجودا يف اخلارج فلیس جوهرا قائما بذاته،

وهو  یست(ری جوهری نگر امکان دارد انسان شود، نطفه، امری جوهری است ولی امکان آن دیبه ذات ابشد. بنا بر این نطفه ای که ام
فه این امکان را گفت که نط  ی شد)و این مطلب واضح است. زیرا اگر جوهر بود و قائم به ذات بود وصف خودش بود نه نطفه و دیگر من ظاهر،

ان ماده واهد که مهخع می ضی است که قائم به شیء دیگری است یعنی موضو )بلکه عر  بل هو عرض قائم بشئ آخر، دارد که انسان شود.(
ن را ماده می آ( و موضوع تعداد)پس آن امکان را قوه )و اس فلنسمه: )قوة(، ولنسم موضوعه: )مادة(است و در مثال فوق نطفه می ابشد.(

مقدم است که حامل  د که بر آنی دار انکه هر حادث زمانی، ماده )نتیجه ای فإذن لكل حادث زماين مادة سابقة علیه حتمل قوة وجوده. انمیم.(
د که قبل از حادث هد، اثبت شی خواقوه ی وجودش است. بنا بر این ما ات به حال در صدد اثبات قوه بودمي ولی از آجنا که آن قوه موضوع م

 زمانی هم قوه اش موجود است و هم ماده اش.(
  

این  جا مهان هیولی است.اده در ایند از مهیولی را حبث کرده است در اینجا می فرماید: ابید اثبت کنیم که مرااب آنکه قبال ماده و  بعد عالمه
ش را اگر ماده از خودوه ابشد زیان قآن مه  ماده که امکان دارد آن موجود مزبور شود، خودش نباید هیچ فعلیتی داشته ابشد بلکه ابید حقیقت

زی است به خاطر آن یزی اگر چیهر چ وء دارد که فعلیت دیگری را بپذیرد. زیرا شیئیت شیء به مهان فعلیتش است فعلیتی داشته ابشد دیگر ااب
ه یک چیز کر عني حال  که د  است که فعلیتش مهان است که دارا است. حال اگر خبواهد فعلیت دیگری هم داشته ابشد معنای آن این است

لکه ابید یک شته ابشد بیتی داابید دو شیء ابشد. نتیجه اینکه ماده ی مزبور نباید هیچ فعلاست، یک چیز دیگری هم هست یعنی یک شیء 
ت درخت تبدیل می ه انم فعلییگر بدچیز بی رنگ ابشد که گاه فعلیت هسته را پذیرفته است و گاه این فعلیت را از دست می دهد و به فعلیت 

 اال از آن جدا منی اتش نیست وذط به ید داشته ابشد و فعلیت هایی که دارد هیچ یک مربو شود. بنا بر این ماده در ذات خودش هیچ فعلیتی نبا
  شد.

)الزم است که ماده اابء نداشته ابشد از فعلیتی که امکان آن فعلیت را محل می کند.  وجيب أن تكون املادة غري آبیة عن الفعلیة اليت حتمل إمكاهنا،
)پس ماده در ذات خودش توان آن فعلیتی  فهي يف ذاهتا قوة الفعلیة اليت فیها إمكاهنا، رخت شدن داشته ابشد.(یعنی ماده ی مزبور نباید اابء از د
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)زیرا اگر ماده دارای فعلیت  إذ لو كانت ذات فعلیة يف نفسها ألبت عن قبول فعلیة أخرى، است که در آن ماده، امکان آن فعلیت وجود دارد.(
علیت دیگری خودداری می کرد. زیرا اگر فعلیت داشت یعنی یک موجود متحقق کامل بدون نقص بود در این در ذات خودش ابشد، از قبول ف

بل  حال اگر فعلیت دیگری هم داشت یعنی یک موجود دیگر می ابیست ابشد یعنی در عني اینکه یک موجود است ابید دو موجود می بود.(
ین ماده، جوهری است که فعلیت وجودش مهني است که قوة االشیاء است و هیچ فعلیتی از )بنا بر ا هي جوهر فعلیة وجوده أنه قوة األشیاء،

)و ماده به سبب اینکه جوهر ابلقوة است و چنني موجودی بی رنگ و ضعیف و  وهي لكوهنا جوهرا ابلقوة قائمة بفعلیة أخرى، خودش ندارد.(
هم ابید فعلیتی غري از فعلیت درخت ابشد زیرا فرض بر این است که هنوز درخت انتوان است ابید در قالب یک فعلیتی موجود شود. این فعلیت 

إذا حدثت الفعلیة  موجود نشده است بنا بر این ابید فعلیت دیگری که مهان هسته را دارا ابشد ات بتواند در قالب آن موجود شود و عینیت ايبد.(
)که وقتی آن فعلیتی که در آن ماده، قوه ی آن فعلیت است حادث شد یعنی  علیة، احلدیثة،اليت فیها قوهتا، بطلت الفعلیة األوىل وقامت مقامها الف

وقتی که فعلیت درخت که در ماده قوه اش بود حادث شد، فعلیت قبلی که هسته ای بود ابطل می شود و فعلیت جدید به جای آن فعلیت قبلی 
)مانند آب که وقتی خبار می شود، صورت آبی که  يت كانت تقوم املادة احلاملة لصورة اهلواء،كاملاء إذا صار هواء بطلت الصورة املائیة ال می نشیند.(

در آن بود و ماده را نگاه می داشت ابطل می شود؛ مهان ماده ای که اآلن حامل صورت خباری است. یعنی وقتی آب تبدیل به خبار شد صورت 
وقامت الصورة اهلوائیة  خبار جایگزین آن می شود صورت خبار ماده را نگه می دارد.(آبی که ماده را نگه می داشت از بني می رود و صورت 

فتقومت هبا املادة اليت كانت حتمل  )و صورت خبار به جای صورت آب نشسته است. به هر حال، ماده منی تواند بدون صورت ابشد.( مقامها،
 ماده ای که قبال حامل امکان صورت هوایی بود و اآلن ابلفعل شده است.( )بنا بر این قائم شده است به این صورت هوایی مهان إمكاهنا.

  
کی است و این گونه اده ی آب یمار و که ماده از ابتدا ات آخر بدون تغیري ابقی است. بنا بر این ماده ی خب از این توضیحات واضح شده است

ش هم جدید احتی ماده  شد کهابهم به شکل موجودی کامال حادث و نو نیست که آب که خبار می شود، آب به طور کلی از بني برود و خبار 
 ابشد. صورت خبار و صورت آب در یک امر مشرتک است مهان ماده اشان می ابشد.

صورت آب کال  ت و ماده وده اسشاگر کسی ادعا کند که ماده ی خبار اب ماده ی آب فرق دارد و اآلن خبار اب صورت و ماده ی جدید حادث 
ست حادث احادث شده  ه اآلنبني رفته است این مشکل پیش می آید که در ماده ای که اآلن حادث شده است می پرسیم این ماده ای کاز 

ده است بنا بر این ه قوه و مابوق بزمانی است یعنی قبال نبود و اآلن موجود شده است. وقتی حادث زمانی شود، می گوییم هر حادث زمانی مس
 ان ماده ی قبلی میمهد به سراغ شد بعبال دارای یک ماده که حامل قوه ی آن است ابشد. پس این ماده ابید یک ماده داشته اباین ماده ابید ق

یت جدید مهان اده در وضعمینکه رومي که آن هم حادث زمانی است و مسبوق به ماده ی دیگری است و هکذا و به تسلسل می اجنامد. نتیجه ا
واند حادث زمانی ن هم منی ته زماط صورتش تغیري کرده است. بنا بر این ماده هرگز حادث زمانی نیست مهان گونه کماده ی قبلی است که فق

ن دیگر، از مهان ود. به بیاادث شابشد ماده هم منی تواند حادث زمانی ابشی یعنی ماده چیزی نیست که در یک زمان نباشد و بعد خبواهد ح
به گونه ای که  ت ماده استس حرکبوده است. این نکته شفاف تر می شود هنگامی که بدانیم، زمان بر اسا زمان که زمان بوده است ماده هم

 ی.اگر ماده ای نباشد زمان هم وجود خنواهد داشت. بنا بر این ماده ابید قدمي زمانی ابشد نه حادث زمان
  

اده ی فعلیت جدید یعنی ماده ی درخت که حادث است و ماده ی فعلیت گذشته  )م ومادة الفعلیة اجلدیدة احلادثة والفعلیة السابقة الزائلة واحدة،
وإال كانت حادثة  که هسته بوده و از بني رفته است واحد است. یعنی یک ماده است که یک زمان آن صورت را داشت و اآلن این صورت را(

ید ماده به حدوث فعلیت جدیدش حادث شود. یعنی وقتی درخت، )و اگر ماده ی هر کدام اب هم فرق داشته ابشد اب حبدوث الفعلیة احلادثة،
)پس )بر اساس آنچه در اول حبث گفتیم( ماده ی حادث ابید  فاستلزمت إمكاان آخر ومادة أخرى، حادث می شود ماده اش هم حادث شود.(

)و آن امکان و ماده ی قبلی ابید قبل از  وهكذا، از قبل امکان آن را داشته ابشد و ابید ماده ای هم داشته ابشد که آن امکان را محل کند(
)نتیجه اینکه  فكانت حلادث واحد مواد وإمكاانت غري متناهیة، وهو حمال، خودش امکان و ماده ی دیگری داشته ابشد و به تسلسل می اجنامد(
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دهایی بی هنایتی وجود داشته ابشد که حمال برای یک پدیده ای مانند درخت که ماده اش حادث است ابید مواد و امکاانت و قوه ها و استعدا
ونظري اإلشكال الزم فیما لو فرض للمادة حدوث  است. زیرا ابید در یک شیء متناهی و حمدود، بی هنایت ماده و امکان وجود داشته ابشد.(

اعتقاد دارمي که ماده، قدمي است و  )نظري این اشکال تکرار می شود در جایی که فرض شود که ماده حادث زمانی است. بنا بر این ما زماين.
امکان ندارد حادث زمانی ابشد. زیرا اگر قرار ابشد ماده حادث زمانی ابشد ابید قبلش امکان استعدادی آن وجود داشته ابشد. آن امکان 

  استعدادی به یک ماده ی دیگر احتیاج دارد و هکذا ات بی هنایت ادامه خواهد ايفت.(
ول اینکه هر حادث )ا وجوده. ل قوةأوال: أن كل حادث زماين فله مادة حتم )اب حرف های گذشته چند چیز واضح شد:( وقد تبني مبا مر أیضا.

ی ابشد که موضوع ابید جوهر  ی استزمانی ماده ای ابید داشته ابشد که قوه ی وجودش آن حادث زمانی را محل کند زیرا وقتی قوه، امری عرض
   نیست مانی یک ماده بیشرتدیده های ز پده ی )دوم اینکه ما اثنیا: أن مادة احلوادث الزمانیة واحدة مشرتكة بینها.و  آن ابشد که مهان ماده است.(

 که بني آهنا مشرتک است نه اینکه مواد هر چیزی خمصوص خودش ابشد.(
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 68جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 وق به قوه ی وجود است: هر حادث زمانی مسبموضوع
به حالت قوه  یعنی قبال ش استگفتیم هر چیزی که حادث زمانی است یعنی در زمانی نبوده است و بعد حمقق شده است مسبوق به قوه ی خود

گفتیم هر چنني  ه کردمي. مهاقام بوده است و بعد به صورت فعل در آمده است که می گوییم: حادث شده است. در سابق برای این مطلب، دلیل
ی ابشد یعنی می مة االشیاء که قو چیزی که مسبوق به قوه است مسبوق به ماده نیز می ابشد. ماده، چیزی است که هیچ حیثیتی ندارد جز این

 تواند فعلیت ها را بپذیرد.
ی است و قوه ی امری جوهر  هده کمهچنني گفتیم که ما دو قوه دارمي، یکی مهان قوه که امری عرضی است که روی ماده می رود و دیگری، ما

 حمض است. آن قوه ی عرضی و جوهری اب هم در شیء واحد وجود دارد.
نی می گوید من همه است یعی مب بني این دو قوه این فرق وجود دارد که ماده هرچند قوه است ولی قوه ی شیء خاصی نیست بلکه ماده، قوه

وه ی عرضی است. آن قه وسیله ی ب آن بهم هم ات تعني پیدا نکند موجود منی شود و تعنيمی توامن صورتی را بپذیرم، هر صورتی که ابشد. شیء م
اده می تواند ا بر این مد. بنقوه ی عرضی خودش متعني است و وقتی ماده به آن متصف می شود، قوه ی ماده به وسیله ی آن متعني می شو 

که هسته شود و   توان دارد هسته ه صورت خاصی به آن می دهد. مثال ماده یصورت سنگی پیدا کند و اي درختی و اي انسانی و آن قوه است ک
می دهد و آن  را از دست ن قوهاي چیزی دیگر ولی قوه ی درختی که در آن است آن را به شکل هسته در می آورد. بعد که هسته درخت شد آ

 استعداد سابق آن به فعلیت تبدیل می شود.
ه اب هم رابطه ی مبهم و متعني است. نظري آن را در جایی دیگر هم داشتیم که عبارت بود از جسم طبیعی و خالصه اینکه رابطه ی این دو قو 

جسم تعلیمی. یک تکه جسم مانند سنگ، یک امری جوهری است یعنی جوهری است که دارای ابعاد ثالثه می ابشد. مهني جوهر یک عرضی 
بعاد ثالثه داشنت که از اقسام کم متصل قار است. در آجنا جسم که امتداد دارد، در دارد به انم جسم تعلیمی که حجم است. حجم یعنی ا

جسمیت اصل امتداد به شکل مبهم خوابیده است یعنی ابید طول و عرض و عمق داشته ابشد ولی به چه میزان ابید ابشد، مشخص نیست. 
ندارد، ابید حجم متعینی داشته ابشد که خمصوص خودش ابشد ات بتواند در  چنني امتدادی اب این کیفیت منی تواند در خارج موجود شود زیرا تعني
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خارج متعني و موجود شود. هرچه در خارج است حجم خاصی است و این حجم خاص را عرض به آن می دهد. بنا بر این مهان طور که جسم 
و دیگری متعني در ما حنن فیه هم در هر جسم دو قوه  تعلیمی و جسم طبیعی که در خارج است هر دو امتداد ثالثه دارد که یکی مبهم است

  است که یکی متعني است و دیگری مبهم.
  

می شود  ث های سابق فهمیدهحبومی که از )نکته ی س ء اليت حتملها نسبة اجلسم الطبیعي و اجلسم التعلیميو اثلثا أن النسبة بني املادة و قوة الشي
و ابید روی  وه عرض استا آن قجوهری و قوه ی حمض است و قوه ی شیئی که ماده، حامل آن است )زیر این است که نسبت بني ماده که امری 

دات ثالث ارای امتداکه د  ماده که جوهر است قرار گريد( نسبت بني جسم طبیعی و جسم تعلیمی است. جسم طبیعی عبارت است از جوهری
شود و نه چیز  ارد که درختماده توان د )قوه ی شیء خاص یعنی اینکه ء اخلاصيفقوة الش است و جسم طبیعی هم مهان امتدادات ثالث است(

ی منی شود و چنني چیزی نست هر چیز ی توا)قوه ی مبهمه ای که مهان ماده است را متعني می کند. یعنی ماده م تُعنّي قوة املادة املبهمة دیگر(
التعلیمي  مكما أن اجلس (شود. ورتی خاص می دهد ات در خارج بتواند موجودتوانست در خارج تعني ايبد و آن قوه ی شیء است که به آن ص

بهمی که در مود سه بعد شب می )مهان طور که جسم تعلیمی که امری است عرضی موج تعني االمتدادات الثالث املبهمة يف اجلسم الطبیعي.
چقدر است  ن امتداداتکه ایات ثالث داشته ابشد ولی اینجسم طبیعی است متعني شود. زیرا جسم طبیعی که جوهر است فقط ابید امتداد

کند و موجب   ا متعني میدات ر چیزی نیست که مشخص ابشد در نتیجه چنني چیزی منی تواند در خارج موجود شود ولی جسم تعلیمی آن امتدا
 می شود که جسم طبیعی در خارج موجود شود.(

  
ی اجياد ر شیء تغیري دت که د این است که هر حادث زمانی که پیدا می شود، جایی اسکه از حبث های سابق استفاده می شو  حکم چهارمی

ر جوهر است مانند ده ااین تغیري گ شده است. زیرا ماده او تغیري نکرده است و فقط قوه ی او به فعلیت رسیده است و این مهان تغیري است.
ند اینکه سیب رض است ماندر ع ت تبدیل به نبات می شود و گاه این تغیريجایی که هسته، تبدیل به درخت می شود یعنی چیزی که مجاد اس

 ست.رده اکزرد تبدیل به سیب قرمز می شود. سیب بودن که جوهر است تغیري نکرده است ولی رنگش که عرض است تغیري  
  

فی صورها إن   نیست( ر شیء منفکري دنیه از تغ)امر چهارم این است که وجود حوادث زما و رابعا أن وجود احلوادث الزمانیة ال ینفك عن تغري
د و این دیگری دار  یوعیه ن)این تغري گاه در صورت های نوعیه است یعنی شیء سابقا یک صورت نوعیه داشت و اآلن صورت  كانت جواهر

یگری مانند دابقا جوهر سه د کهنگامی است که آن حوادث زمانی جوهر ابشند. مانند درخت که قبال نبود و اآلن موجود شد که نشان میده
مش خبار انده است که شوهری جمجاد بود و اآلن جوهر دیگری شده است که انمی است. اي مثال قبال جوهری بود که انمش آب بود و اآلن 

مانی در ز  ن آن حوادثآت که )اي تغريی که در حاالت آن حوادث زمانی است و این در حالی اس أو يف أحواهلا إن كانت أعراضا. است.(
 اعراض ابشد مثال رنگ میوه تغیري کند.(

  
ت از بني برود گر آن فعلیا ود و شکه از حبث های سابق استفاده می شود این است که قوه مهواره ابید زیر پوشش فعلیتی موجود  حکم پنجمی

 اده، قوه ی حمض استمشود زیرا  وجودمدر خارج  ابید فعلیت دیگری در کنارش بیاید ات ماده را بتواند حفظ کند و اال ماده ی خالص منی تواند
اده که اگر ست مانند مایگری و بدون داشنت فعلیت توان موجود شدن ندارد. این فعلیت گاه مال خودش است مانند صورت ها و گاه مال د

 فعلیت دارد به سبب فعلیت صورت است نه فعلیت خودش.
است ابید صورتی  قوه ی حمض ووهری ای وجود داشته ابشد ات موجود شود و ماده که امری ج بنا بر این قوه که امری است عرضی ابید در ماده

دن در خارج را شوان موجود گری تداشته ابشد ات موجود شود بنا بر این ماده و صورت که اولی جوهری و دومی عرضی است هیچ کدام بدون دی
 ندارند.
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شود  ست ات بتواند موجودیتی قائم اک فعلیجم این است که قوه و توان که امری عرض است مهواره به )امر پن و خامسا أن القوة تقوم دائما بفعلیة

ی ابلفعل ند هسته است که امر صورتی مان ئم به)و ماده مهواره قا و املادة تقوم دائما بصورة حتفظها و مادامی که قوه است توان موجود شدن ندارد.(
 ر صورتی بعد ازگا )بنا بر این  ادة.حدثت صورة بعد صورة قامت الصورة احلدیثة مقام القدمية و قومت امل فإذا است و ماده را حفظ می کند.(

وام قد که بتواند آن را ه چیزی دار بتیاج صورت قبلی پدید آمد، صورت جدید به جای قبلی می نشیند و ماده را به اپ می دارد. به هر حال ماده اح
 اي صورت بعدی و به هر حال ابید صورتی ابشد ات آن را حفظ کند.( بدهد و این اي صورت قبلی است

  
هر امر  ت که گفتیمزی اسکه از مباحث قبلی روشن می شود این است که قوه ی خاص بر فعل خاص تقدم دارد و این مهان چی حکم ششمی

  مانی دارد.حادث زمانی مسبوق به قوه اش است بنا بر این قوه ی درخت شدن بر فعلیت درخت تقدم ز 
ست حال چگونه می افعل مقدم  وه براز آن سو، فعل هم بر قوه به متام انواع هشت گانه ی تقدم، مقدم است. اشکال نشود که مشا گفتید که ق

 شود که فعل بر قوه مقدم ابشد.
عنی موجود یدرخت شدن  وه یقن و جواب این است که مراد از فعل در اینجا مطلق الفعل است نه فعل و قوه ی خاص مانند فعلیت درخت شد

  ابلفعل مقدم است بر موجود ابلقوه.
ست ی آید زماان مقدم اما به وجود بعده بنا بر این فعلیت بر قوه بودن تقدم زمانی دارد یعنی فعلیت درخت امروز بر قوه ای که در هسته ای که

 این صورت قوه ی خودش مقدم است.()توجه داشته ابشد که مراد تقدم درخت بر قوه ی خودش نیست زیرا در 
ی ابلقوه است تقدم اده که امر مت بر اما تقدم طبعی که تقدم علت انقصه بر معلول است هم در اینجا وجود دارد زیرا صورت که امر ابلفعل اس

ست یعنی علت جود ماده ارای و دارد. تقدم در اینجا زمانی نیست زیرا صورت و ماده اب هم موجود می شود ولی صورت چون شریکة العلة ب
 انقصه ی آن می ابشد مقدم است زیرا علت انقصه بر معلول مقدم است.

اده و صورت است می که خالق جمرد اما تقدم ابلعلیة که تقدم علت اتمه بر معلول است به این گونه است که صورت، امری است ابلفعل و عقل
 علت آن است. دارد زیرا لقوهمه برای پیدایش ماده اند. امر ابلفعل تقدم بر ابآن هم امری ابلفعل است و این دو امر ابلفعل علت ات

ه کار می ریف ماده، فعل را باین در تع نا برباما تقدم ابلتجوهر به این گونه است که ما در تعریف ماده می گوییم: جوهر فعلیته انه قوة االشیاء. 
  یم حیوان و انطق هرطق که گفتانیوان ّیت بر ماهّیت مقدم است. مانند تعریف انسان به حبرمي و تقدم به جتوهر مهني است که یعنی اجزاء ماه

 کدام تقدم ابلتجوهر بر انسان دارند.
یدا کند و وجود بر پکه فعلیت   ن استاما تقدم به حقیقت و جماز به این گونه است که قوه، ماهیّتی است که در خارج موجود است وجودش به ای

 ازا موجود است بنادر خارج جم نیست ر ماهّیت دارد زیرا وجود، موجود است حقیقتا و ماهّیت که اعتباری است و حقیقتا موجودماهّیت تقدم ب
 بر این تقدم وجود بر ماهّیت به تقدم حقیقت بر جماز است.

 دم ابلدهر دارند.اده است تقمامل ه در عاما تقدم ابلدهر به این گونه است که موجودات عامل مثال که مهه ابلفعل هستند مهه بر قوه ای ک
 تقدم ابلرتبه هم دارند زیرا آهنا در عامل ابالترند.

 تقدم به شرف هم دارند زیرا فعلیت اشرف از قوه است.
  

قوه ی  ی شود کهبلی روشن مقهای  )حکم ششم این است که از حبث و سادسا یتبني مبا تقدم أن القوة تتقدم على الفعل اخلاص تقدما زمانیا
به  اص تقم بر قوه داردخنه قوه ی  عل وف)اما مطلق  و أن مطلق الفعل یتقدم على القوة جبمیع أحناء التقدم خاص بر فعل خاص تقدم زمانی دارد.(

  ن.(آ)چه تقدم علّی ابشد اي طبعی و اي زمانی و غري  من علي و طبعي و زماين و غريها. متامی احناء تقدم(
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 مة استاد فیاضیدرس بدایة احلک

 69جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقسام تغرّي و تعریف حرکتموضوع
است. حادث  علیت گرفتهالت فحبث در قوه و فعل است و گفتیم که هر چیزی که حادث زمانی است قبال ابلقوة وجود داشته است و اآلن ح

ه وجود آمده است و بورتش اآلن صده و منی شود که حادثی زمانی ابشد که ما زمانی ای وجود ندارد که مسبوق به ابلقوة بودن نبوده ابشد یعنی
 علیت ايفته است.فستعداد آن عدا ااین امر از حماالت است. هر امری که حادث می شود سابقا ماده داشته که حامل قوه ی آن بوده است که ب

ري در اصل ذاتش ت یعنی تغیهر اسادث شده است. این تغیري اي در جو بنا بر این هر چیزی که از قوه به فعل خارج می شود تغیريی در آن ح
 است که به آن حرکت جوهری می گویند و اي در اعراض که به آن حرکت عرضی می گویند.

 : گاهی آنی است و گاهی تدرجيی.تغري بر دو قسم است
ول به مقصد ابید یء برای وصود. ششقصد نباشد و اآلن واصل تغرّي آنی چیزی است که دفعة اجياد می شود مانند اینکه شیء سابقا واصل به م

است ولی هنوز  ند در حرکتت هرچتغیري کند یعنی ابید از مبدأی حرکت کند و به تدریج به مقصد برسد. شیء مزبور ات به مقصد نرسیده اس
ی ت بلکه دفعی نیسول دیگر تدرجيوصول صدق نکرده است و فقط طالب است ولی وقتی نزدیک شده است و به مقصد می رسد این وص

ه بر خالف از نقطه ک ت استاست و مطلقا زمان ندارد بلکه در چیزی است که طرف زمان است. مثال در خط گفتیم که سری دارد که عبار 
لسفه )آن( می ف آن را در نتهایاخط که دارای طول است مطلقا طول ندارد. )کما اینکه عرض و عمق هم ندارد( زمان هم وقتی متام می شود 

  ارد.دی رود فرق مکار   انمند. ما در عرف معنا اآلن را به معنای )هم اکنون( استعمال می کنیم که اب معنایی که در فلسفه به
نتهاء می رسد. اه زمان به قتی کو بنا بر این حرکت به مست منبع تدرجيی است ولی رسیدن دیگر در زمان نیست بلکه در طرف زمان است یعنی 

شصت اثنیه  ک دقیقه بهست. یگر قرار بود که رسیدن هم در زمان ابشد سؤال می شود که اگر در مثال یک دقیقه این وصول حاصل شده اا 
 نار گذاشت.کاثنیه ی دیگر را ابید   59تقسیم می شود این وصول در کدام اثنیه است. اگر در اثنیه ی اول است دیگر 

ر هر اثلثه که وده است؟ دبلثه برمي و می گوییم که یک اثنیه، شصت اثلثه است و وصول در کدام اث حال سخن را در مهان اثنیه ی اول می
 در زمان منی تواند هد که وصولدن می ابشد، مابقی اثلثه های از دور خارج می شود. این تقسیم مهچنان ات بی هنایت ادامه می ايبد. این نشا

 ابشد.
  رجيی و آنی توضیح داده شد.بنا بر این اب توضیح فوق تغرّي تد

دا شدن در جاست. این  داشدهجتغرّي آنی فقط در وصول نیست بلکه در انکسار هم هست یعنی شیء سابقا دارای اجزاء منضمه بود و اآلن 
زمان از بني  ی ماند ولیقی مزمان نیست. بله برای جدا شدن حرکتی الزم است و وقتی هم جدا شده است ابز در زمان به شکل جدا شده اب

 گز اتفاق نیفتد.بود که هر  ش اینرفنت اتصال در زمان اتفاق منی افتد بلکه در آن اتفاق می افتد. اگر قرار بود در زمان ابشد الزمه ا
تدرجيی که تغیري تدرجيی را حرکت می انمند و از آجنا که تغیري تدرجيی یک نوع وجود است زیرا موجودات گاه حرکت  بعد عالمه اضافه می کند

دارند و گاه دفعی به مهني دلیل، حرکت از عوارض وجود می ابشد و در فلسفه از آن حبث می شود. هرچند حبث حرکت از جهت دیگری در 
طبیعیات نیز مطرح می شود زیرا موضوع در آهنا عبارت است از جسم مبا انه متغري و حرکت از این ابب که یک نوع تغرّي است از عوارض آن 

ابشد. بنا بر این اگر حرکت سخن بگوییم مبا انه من عوارض اجلسم این جزء طبیعیات فلسفه می شود و به مهني دلیل در بسیاری از  جسم می 
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کتب فلسفه، حبث حرکت در طبیعیات فلسفه ذکر شده است ولی اگر از حرکت به این عنوان که حنوه ای از هستی است حبث شود، از عوارض 
  فه ی اولی از آن حبث می شود.وجود می شود و در فلس

  
 )فصل دوم در تقسی تغرّي( الفصل الثاين يف تقسیم التغري

یء از قوه به فعل شوازم خروج له از )در فصل قبل در حکم چهارم گفتیم ک قد عرفت أن من لوازم خروج الشئ من القوة إىل الفعل حصول التغري
ین )ا و يف أحوال ذاته،أا يف ذاته إم .(قوه به فعل برسد یعنی در آن تغیريی اجياد شده است این است که تغرّي حاصل می شود یعنی اگر چیزی از
  اي دفعی است و ايه حصول تغرّي کدان  ب)پس  فاعلم أن حصول التغري إما دفعي وإما تدرجيي، تغرّي اي در اصل و جوهر ذات است اي در احوال آن(

ا تصال ها و انفصال هصول ها و او انند مرّي تدرجيی است را حرکت می انمند ولی اولی که دفعی است )و دومی که تغ والثاين: هو احلركة،تدرجيی(
الف . این بر خی شودم)حرکت یک حنوه وجود تدرجيی برای شیء است یعنی شیء به تدریج موجود  وهي حنو وجود تدرجيي للشئاست.(

ن هذه اجلهة يف بحث عنها میي أن ینبغ مادی ها که حرکت در آهنا تدرجيی است.(جمردات و اي خداوند است که حرکت تدرجيی ندارند بر خالف 
ست و حرکت از السفه وجود فوضوع م)و به مهني دلیل که یک نوع وجود است ابید از آهنا در فلسفه ی اولی حبث شود زیرا  الفلسفة األوىل.

لسفه ی اخری ث شود که ففه حبغري است ابید در مباحث طبیعیات فلسعوارض آن است. بله حرکت از این حیث که از عوارض جسم مبا انه مت
ارت است از سائل آن عبت و ماست. در ابتدای بدایه گفتیم که فلسفه ی نظری سه خبش عمده دارد: فلسفه ی اولی که موضوع آن وجود اس

ارت است از است که عب وسطی م فلسفه، فلسفه یمسائلی که موضوع آن وجود اي نوعی از وجود است و حممول آن عوارض آهنا است. قسم دو 
سم مبا انه جرت است از ن عبارايضیات که موضوع آن عبارت است از کم و قسم سوم فلسفه ی اخری است که عبارت از طبیعیات که موضوع آ

 متغري.(
  

 در تعریف حرکت فصل سوم
ت عبارت است کگفتیم که حر   ماید:برای آن ترتیب داده است و می فر  از آجنا که در معنای حرکت حرف و حدیثی وجود دارد عالمه فصلی جمزا

رکت، حبنا بر این  درجيی است.یري تاز تغیري تدرجيی ولی ممکن است کسی در این تعریف خدشه کند و بگوید که مشا گفتید: حرکت به معنای تغ
ده کت، از تدریج استفار تعریف حر که د  جه شومي. اشکال اینجا استمعرَّف و تغیري تدرجيی معرِّف آن است و برای فهم حرکت ابید تغیري را متو 

در معنای تدریج  ی بینیم کهست. مشده است که به معنای این است که شیء در آنی در جایی ابشد که غري از جایی است که در آن اول بوده ا
اهیم کرد به معنای ن اشاره خو آا به ان هم مهان طور که بعدنیز از لفظ )آن( استعمال شده است که به معنای طرف الزمان و سر زمان است. زم

 ده کردمي.دریج استفاتت از مقدار احلرکة می ابشد. نتیجه اینکه برای فهم تدریج ابید حرکت را بشناسیم و حال آنکه در معنای حرک
ان گونه که در مهداده شود  وضیحتحتیاج ندارد عالمه جواب می دهد که تدریج احتیاج به تعریف ندارد زیرا تدریج، معنایی است بدیهی که ا

صورات هم یک سری دارند در تنثبات اتصدیقات یک سری مفاهیم بدیهی دارمي که نظرايت را ابید به آهنا بگردانیم و آهنا خودشان احتیاج به 
ینکه شیء مهه ی اآید و آن  ت میس به دسبدیهیات دارمي که از آهنا در تعریف نظرايت استفاده می کنیم. تدریج چیزی است که از راه احسا

 لطد.می غ مفاسد را در یک آن پر منی کند بلکه از جایی به جایی منتقل می شود مانند سنگی که از ابال به اپئني
 رای چیزی کهولی که بعنی کمال اوة. یتعریف دیگری برای حرکت کرده است و گفته است: کمال اول ملا ابلقوة من حیث انه ابلق ارسطو معلم اول

 ابلقوة است ولی کمال اول حرکت نیست بلکه از این حیث است که خودش قوه برای کمال دیگر است.
توضیح اینکه: جسمی را تصور می کنیم که می خواهد حرکت کند و به مقصدی برسد این حرکت وقتی از نظر عقلی حتلیل می شود به دست می 

و هیچ یک را ابلفعل ندارد یکی از آن کماالت ابلقوه عبارت است از رفنت یعنی جسم می تواند به مستی آید که شیء مزبور توان دو کمال را دارد 
حرکت کند. کمال دوم عبارت است از رسیدن به مقصد. حرکت در تعریف فوق مهان کمال اول است ولی کمال اول از این حیث حرکت است  
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دارد این قوه و توان را دارد که به مقصد برسد. بنا بر این کمال مقدمی حرکت انم دارد که مقدمه برای کمال دوم است یعنی وقتی جسم آن را 
 یعنی کمالی که اب آن کمال، جسم می تواند به مقصد برسد.

و رسیدن به  ن کمال دومه مهابنا بر این تعریف ارسطو چنني می شود که حرکت مهان کمال اول جسم است که برای چیزی که ابلقوه است ک
ست که نسبت به رای چیزی اباست  صد می ابشد. لفظ ابلقوة در )کمال اول ملا ابلقوة( به هر دو کمال بر می گردد یعنی حرکت کمال اولمق

که   دد یعنی از این حیثم بر می گر ال دو هر دو کمال ابلقوة است ولی ابلقوه در )من حیث انه ابلقوة( به هر دو کمال منی خورد بلکه فقط به کم
  سبت به کمال دوم مهچنان ابلقوه است.شیء ن

 بعد عالمه می فرماید: از این تعریفات استفاده می شود که در حرکت شش چیز الزم است که عبارتند از:
 مبدأی که عبارت است از قوه.1
 ت.رسیده اس ده مقصمنتهایی که عبارت از فعل که شیء از حالت ابلقوه به آن حالت ابلفعل می رسد و این زمانی است که ب.2
 حرکت که مهان تغیري تدرجيی است که عاملی است که شیء را از قوه به فعل می رساند..3
قوة بود موجود وقع که ابلان مموضوع حرکت که چیزی که از حالت ابلقوة به حالت ابلفعل رسیده است. موضوع مهان امری است که شیء مه.4

 ند سنگ که پرت می شود.بود و اآلن هم که ابلفعل است آن را دارد. مان
ست. چیزی که بت آمده ااثوضوع مسافت که در اصطالح فلسفه به معنای فاصله و راه نیست بلکه به معنای امر متغريی است که روی آن م.5

 به سنگی که از ابالنند کان است مامه در از حالت ابلقوه به ابلفعل رسیده است تغیري کرده است که آن تغیري را مسافت می انمند. این تغیري گا
ست که کوچک بود اانند سیبی یزی ممست اپئني حرکت می کند که تغیري مکانی که در آن اجياد شده است را مسافت می انمند. گاه تغیري در چ

 و بعد بزرگ شده است که آن را نیز مسافت می انمند. بنا بر این کم در اینجا مهان مسافت است.
 ممکن نه واجب الوجود که چیزی ابید آن را به حرکت در آورد.حمرک زیرا حرکت امری است .6
ت حد و مرز دارد  موجود اسر عاملدزمان که در حرکت به معنای مهان مقدار است زیرا از جایی شروع و به جایی ختم می شود. هر چیزی که .7

 چه ما آن را بدانیم و چه ندانیم.
  

 تعریف حرکت()فصل سوم در  الفصل الثالث يف حتدید احلركة
ز خروج تدرجيی شیء بارت است ارکت عح)در فصل سابق گفتیم که  قد تبني يف الفصل السابق أن احلركة خروج الشئ من القوة إىل الفعل تدرجيا،

)اگر  - ست.(ادرجيی شیء تغیري ت)و به شکل خالصه تر می توان گفت: حرکت مهان  وإن شئت فقل: )هي تغري الشئ تدرجيا(، از قوه به فعل(
ف تدریج، از آن جه در تعریر نتیکسی اشکال کند که تدریج به معنای این است که شیء در یک آن در حملی ابشد که در آن قبل نبوده است د

ست زیرا به ارکت ماخوذ هم ح استفاده کند و چون در تعریف آن، زمان ماخوذ است زیرا آن به معنای طرف الزمان است و در تعریف زمان
ب دریج را هبمیم. جوارکت ابید تحعریف دار احلرکة است نتیجه این می شود که برای فهم تدریج ابید حرکت را بفهمیم و حال آنکه در تمعنای مق

ی ت بلکه معنایی بدیها نظری نیسد زیر )تدریج احتیاج به تعریف ندار  والتدریج معىن بدیهي التصور إبعانة احلس علیه این اشکال این است که(
  .-است زیرا حس بر تصور آن انسان را کمک می کند و حمسوسات جزء بدیهیات می ابشند.(التصور 

)ارسطو، معلم اول، حرکت را تعریف کرده است به اینکه حرکت کمال اول  وعرفها املعلم األول أبهنا: )كمال أول ملا ابلقوة من حیث إنه ابلقوة(،
چنان ابلقوه است یعنی کمال نه از این حیث که فقط کمال است بلکه از این حیث که است برای چیزی که ابلقوة است از حیث اینکه آن مه

)پیدایش چیزی که  أن حصول ما ميكن أن حيصل للشئ كمال له، )توضیح اینکه( وتوضیحه: شیء که آن را دارد مهچنان آن شیء ابلقوه است.(
یک شیء می تواند چیزی را داشته ابشد یعنی می تواند روی آن  ممکن است برای شیء حاصل شود کمال برای آن شیء است. یعنی وقتی

صندلی ابشد ولی اآلن نیست ولی وقتی روی آن صندلی قرار می گريد دارای آن کمال است ولی ما دامی که روی آن نیست آن کمال را ندارد. 
والشئ الذي یقصد احلركة حاال من  مالی برای ابلقوه است. (این کمال اآلن ابلقوه است و بعد ابلفعل می شود. سابقا هم گفتیم که هر ابلفعلی ک
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)مانند جسم که مکانی  یقصد مكاان لیتمكن فیه -مثال  -كاجلسم  )آن چیزی که به وسیله ی حرکت حالی از احوال را قصد می کند( األحوال،
كان كل من السلوك والتمكن يف املكان الذي یسلك  د()پس به مست آن مکان راه می افت فیسلك إلیه، را قصد می کند ات در آن جایگزین شود(

)هر یک از این دو یعنی راه افتادن و جایگزین شدن در مکانی که به مست آن می رود کمالی برای آن جسم حمسوب می  إلیه كماال لذلك اجلسم،
کمال اول است زیرا اول ابید سلوک اجنام شود ات در   )اب این فرق که سلوک و راه افتادن به مست مقصد، غري أن السلوك كمال أول لتقدمه، شود.(

)و متکن در مکان جدید کمال دوم به حساب می  والتمكن كمال اثن، مرحله ی بعد جایگزین شدن میسر شود. زیرا کمال اول مقدم است(
لكن ال  ای آن حمقق شده است()بنا بر این وقتی شیء شروع به حرکت کرد، کمالی بر  فإذا شرع يف السلوك فقد حتقق له كمال، آید.(

)لکن صرف اینکه این یک کمال است حرکت انمیده منی شود زیرا بسیاری از کمال اول ها هست که حرکت نیستند. برای حرکت یک  مطلقا،
کمال دوم ابلقوه است )بلکه از این حیث که جسم هنوز نسبت به   بل من حیث إنه بعد ابلقوة ابلنسبة إىل كماله الثاين، چیز دیگر هم نقش دارد:(

وهو التمكن يف املكان الذي  حرکت است. یعنی شیء که در ابتدا نسبت به دو کمال ابلقوه بود اآلن فقط نسبت به کمال دوم ابلقوه است.(
)بنا بر این  الكمالني فاحلركة كمال أول ملا هو ابلقوة ابلنسبة إىل )و کمال دوم قرار گرفنت در مکانی است که شیء آن را قصد کرده است.( یریده،

)یعنی جسم مهچنان   من حیث إنه ابلقوة ابلنسبة إىل الكمال الثاين. حرکت، کمال اول است نسبت به چیزی که نسبت به دو کمال ابلقوه است.(
  که از کمال اول استفاده می کند نسبت به کمال دوم ابلقوه است.(

ای ابید وجود  ور شش گانهکت ام)و از مطالب فوق مشخص شد که برای حتقق حر  ر ستة:وقد تبني بذلك أن احلركة تتوقف يف حتققها على أمو 
ی گردد. ه حرکت به آن ختم م)منتهی ک ،حلركةاواملنتهى الذي إلیه  )مبدأی که از آجنا حرکت آغاز می شود.( املبدأ الذي منه احلركة، داشته ابشد.(

است یعنی  ه آن منسوببحرکت  )و موضوعی که واملوضوع الذي له احلركة، مانند آن(این شروع و ختم گاه در مکان است و گاه در حجم و 
که   )و فاعلی هو احملرك،و د احلركة، یوج والفاعل الذي )که مهان شیء متحرک است.( وهو املتحرك، مهانی مانند سنگ که تغرّي را پیدا کرده است.(

در  شود. این حرکت گاه ن اجنام میآت در )و مسافتی که حرک واملسافة اليت فیها احلركة، حرکت را اجياد می کند که به آن حمرک نیز می گویند.(
گاه در   وعراض است( او در دمکان است مانند سنگی که پرت می شود و گاه در حجم است مانند سیبی که بزرگرت شده است )حرکت در این 

ن منطبق می شود یک حرکت بر آ ن که)و زما ق علیه احلركة نوعا من االنطباق،والزمان الذي ینطب جوهر است مانند نطفه که انسامن می شود.(
و عمق دارد منطبق  طول و عرض زی کهنوع انطباقی مانند اینکه هر مقدار داری بر مقدار خود منطبق می شود. مثال اگر چیزی حجم دارد بر چی

  )و به زودی توضیح اینها خواهد آمد.( وسیجئ توضیح ذلك. می شود.(

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 70جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقسام حرکت و مبدأ و منتهای حرکتموضوع
ود معنای دیگری ن حبث می شآه از بعد از آنکه حرکت را در فصل گذشته تعریف کردمي در این فصل اضافه می کنیم که حرکتی که در کتب فلسف

که ر، صرفا به سبب اینمعنای دیگ و به نا استعمال می شود که به یک معنا در فلسفه مورد حبث قرار می گريدهم دارد. در واقع حرکت، به دو مع
 یکی از معانی حرکت است از آن سخن گفته می شود مانند مهانی که ما در این فصل خواهیم گفت.

ست یعنی احال حرکت  یء درشی گویند. اگر بگوییم اما معنای اول که معنای جدیدی است عبارت است از توسط که به آن حرکت توسطیه م
 .بني مبدأ و منتها به شکل انآرام و در حالت عدم ثبات قرار گرفته است یعنی در راه است و سکون ندارد

حرکت می  اگر حرکت را این گونه معنا کنیم، یک معنایی بسیط می شود و قابل تقسیم به اجزاء نیست زیرا معنایی است که از زمانی که جسم 
کند ات به مقصد نرسد در هر حالی که ابشد به آن صدق می کند که بني راه است. بني راه بودن امری است بسیط است که ات جسم به مقصد 
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نرسد کل آن معنا بر آن صدق می کند و این گونه نیست که این معنا دارای اجزاء ابشد که هر آن خبشی از آن بر جسم در حال حرکت صدق  
له این تعریف هرچند دارای اجزاء نیست ولی دارای افراد می ابشد یعنی فرد که از خانه به مست حمل کار حرکت می کند ات از خانه خارج کند. ب

می شود در راه است، در وسط راه هم در راه است و ات یک قدمی حمل کار ابز هم در راه است از این رو معنای در راه بودن دارای اجزاء 
 رد در هر نقطه ای که هست یک فرد از حرکت به حساب می آید )نه یک جزء(نیست ولی ف

سافت مزبور چیزی مبطه دارد. فت راعبارت است که اینکه شیء بني مبدأ و منتها است ولی از این جهت که اب اجزاء مسا اما معنای دوم حرکت
  ی شود.مقسیم می شود به تبع مسافت، قابل ت است ممتد و دارای اجزاء می ابشد و حرکت وقتی به آن مسافت پیوند داده

ت و حدی ی نکرده اسنوز طرابطه ی آن اب مسافت به این گونه است که شیء حدی از مسافت را پشت سر گذاشته است و حدی از آن را ه
 تشکیل می شود و هر فت طول قدمهو از هم بني این دو است که اآلن در آن قرار دارد او یک گام را برداشته است که بر زمني بگذارد هر گام ا
 ست.دها اطول قدم از اجزاء ریزتر و آن اجزاء ریزتر به اجزایی دیگر و هکذا و فرد در هر زمان در یکی از آن ح

ن را آکه لقوه بود و بعد  گام اول اب  بت بهاین حرکت است که به معنای خروج الشیء من القوة الی الفعل تدرجيا است زیرا فرد قبل از گام اول، نس
ر تعریف آن گفت:  دکه ارسطو   ف استبرداشت آن را به فعلیت رساند و بعد نسبت به گام دوم ابلقوه است و هکذا ات به مقصد برسد. این تعری

 است.( یمودنکمال اول ملا ابلقوة من حیث انه ابلقوة. چنني حرکتی را حرکت قطعیه می انمند )زیرا قطع به معنای پ
ت، واضح است که اه بودن اسر ه در ی کند که حرکت به این دو معنا در خارج وجود دارد. اگر معنای اول را حلاظ کنیم کبعد عالمه اضافه م

ی می را یکی پس از دیگر  ست و اجزاءانتها معنایی است که در خارج واقعیت دارد. اگر معنای دوم را حلاظ کنیم به این معنا که فرد بني مبدأ و م
 م در خارج حتقق دارد زیرا فرد به تدریج اجزاء مسافت را می پیماید.پیماند این معنا ه
ف، اگر چیزی اسم فعل اي حر  سم ايهر دو به یک وجود موجود است بر خالف تقسیم های دیگر مثال اگر گفتند که کلمه اي ا تقسیم اول و دوم

یم که حرکت دو ست که بگویرت اود می ابشند. بنا بر این هبابشد دیگر فعل اي حرف نیست بر خالف ما حنن فیه که هر دو به یک وجود موج
 معنا دارد نه اینکه بر دو قسم تقسیم می شود.

ه سنگی که از کاین گونه   نم بهمعنای دیگری هم تصور شود و آن اینکه من برای حرکت صورتی را در ذهن ترسیم می ک ممکن است برای حرکت
ی کنم و هکذا ات مت را تصور ده اسی حرکت آن را تصور می کنم و حرکت بعدی که کمی اپئني تر آم ابال به اپئني رسیده است من اولني نقطه

ه جا تصور می کنم. ب مهه را یک وکنم   زمانی که به زمني رسیده است. بنا بر این در ذهن، متامی اجزایی که در خارج حمقق شده است را مجع می
بلکه سنگ در  م مجع نیستاب ه ی وجود خارجی ندارد زیرا در خارج، اجزاء تدرجيی حرکت مهههر حال این، یک نوع مفهوم از حرکت است ول

ده است شک جا تصور یجزاء حدی از حرکت که هست، حد قبلی را پشت سر گذاشته و به حد بعدی نرسیده است. ولی در ذهن، متامی این ا
تی وجود خنواهد ، دیگر حرکابشد مهه ی اجزاء اب هم متصل ابشد و موجود و جایش مهان ذهن است و در خارج قابل حتقق نیست اگر قرار بود

به مقصد  وا طی کرده لفی ر داشت یعنی مانند ستونی است سنگی که از روی ابم ات روی زمني کشیده شده است نه یک سنگی که حدود خمت
 اجنامد نه حرکت. رسیده است. بنا بر این تصور مزبور اگر خبواهد در خارج حمقق ابشد به سکون می

رکت هم حاست. آخر  نشده بنا بر این اول حرکت که هنوز حرکت شروع نشده است قوه ی حمض است و هیچ فعلیتی از انحیه ی حرکت کسب
وه برای فعلیت قی سابق و  ی قوهفعلیتی است که دیگر قوه ی حرکت متام شده است. در اثناء هم هر نقطه که در نظر گرفته شود فعلیت برا

 الحق است.
  

 ه(قطعی )فصل چهارم در تقسیم حرکت است به حرکت توسطیه و الفصل الرابع يف انقسام احلركة إىل توسطیة وقطعیة
  )حرکت به دو معنا در نظر گرفته می شود( تعترب احلركة مبعنیني:

حبیث كل حد فرض يف الوسط فهو لیس قبله وال  ابشد()معنای اول این است که جسم بني مبدأ و منتها  أحدمها: كون اجلسم بني املبدأ واملنتهى،
)به طوری که هر حدی که در وسط فرض شود، آن موجود قبل از آن حد و بعد از آن در آن حد نیست. یعنی اینکه مراد این نیست   بعده فیه،
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ده و بعد از آن هم در مهان حد خواهد بود. که شیء بني مبدأ و منتها ایستاده ابشد زیرا در این صورت در حدی است که قبال هم در آن حد بو 
م از حرکت شیء ابید بني مبدأ و منتها بی قرار ابشد ات بتوان آن را حرکت انمید. بنا بر این اگر قید حبیث ات آخر را اضافه نکنیم، تعریف فوق اع

مبدأ و مبتدا قرار دارد حتی اگر در وسط راه ساکن  و سکون می شود. زیرا فرد وقتی از خانه حرکت می کند و هنوز به حمل کار نرسیده است بني
)چنني تعریفی، یک حالت بسیطی است که اثبت است و امری  وهو حالة بسیطة اثبتة ال انقسام فیها، ابشد ابز هم بني مبدأ و مبتدا است.(

رسیده است حمقق است.( و چون بسیط است و تدرجيی و دارای اجزاء نیست )زیرا مهه ی معنای آن در جزء اول، جزء دوم و ات شیء به مقصد ن
)به این معنا، حرکت  وتسمى: )احلركة التوسطیة(. اثبت، انقسامی هم در آن راه ندارد. زیرا بني راه بودن هرچند افراد خمتلفی دارد ولی اجزاء ندارد.(

  توسطیه می گویند.(
لی )و  ىل حدود املسافة،إهلا نسبة  حیث من ست که شیء بني مبدأ و منتها است()و معنای دوم حرکت مهان حالت قبل ا واثنیهما: احلالة املذكورة،

ه بطه اب اجزاء مسافت )این راب ،بلغهایمن حد تركها ومن حد مل  از این حیث که برای آن حالت، رابطه ای اب اجزاء و حدود مسافت وجود دارد.(
بدلت فعال تي إىل قوة أ ت.(ت و حدی هم هست که هنوز به آن نرسیده اساین گونه است که شیء، حدی را پشت سر گذاشته و ترک کرده اس

ال خودش وه ای دارد که به حده است و قیل کر )یعنی شیء یک قوه ای را به فعلیت تبد وإىل قوة ابقیة على حاهلا بعد یرید املتحرك أن یبدهلا فعال،
ء ست که حرکت به اجزاعریف این این ت)الزمه ی ا زمه االنقسام إىل األجزاءوال ابقی است و متحرک در صدد است که آن را تبدیل به فعل کند.(

إىل الفعل  ج من القوةخرو  كما أنه )مهچنني الزمه ی این تعریف، گذشنت تدرجيی است.( واإلنصرام والتقضي تدرجيا، تقسیم می شود.(
وتسمى:  ن گفتیم(ق از آن سخل سابین مهان حرکتی است که در فص)کما اینکه این معنا مهان خروج تدرجيی از قوه به فعل است. و ا تدرجيا،

ر دو )ه جودان يف اخلارج،ن مجیعا مو عنیاوامل )این حرکت را حرکت قطعیه می انمند و قطع به معنای پیمودن اجزاء مسافت است. )احلركة القطعیة(.
ند. هم خارج قابل تطبیق ا ه دارند برکیاتی  ا این دو معنا اب متام خصوص)زیر  النطباقهما علیه جبمیع خصوصیاهتما. معنا اب هم در خارج موجودند.(

جزاء بني مبدأ و اال پیمودن در ح معنای اول در خارج است زیرا شیء بني مبدأ و منتها انآرام است. هم معنای دوم در خارج است زیرا شیء
ین  ابنا بر این  عریف دارد.ا و تکت بر دو قسم نیست بلکه دو معنمنتها است. اب این حال هر دو تعریف یک مصداق در خارج دارند یعنی حر 

تعترب احلركة  زبارت است اکه ع  گونه نیست که حرکتی ابشد که قطعیه ابشد و توسطیه نباشد و برعکس. بنا بر این آنچه در منت آمده است
  (ةركة إىل توسطیة وقطعیانقسام احل مناسب تر است ات آنچه در تیرت آمده است که عبارت است از: مبعنیني

که )به این د من احلركةد بعد احلخذ احلأب - )اما آن صورتی که خیال انسان از حرکت تصور می کند( وأما الصورة اليت أيخذها اخلیال من احلركة
ه شکل یک صورت بدر خیال ا ر دود )و این ح ومجعها فیه صورة متصلة جمتمعة منقسمة إىل األجزاء حدی بعد از حد از حرکت را تصور می کند(

)چنني حرکتی  رج،ا يف اخلاهل وجود الفهي ذهنیة  - متصله که مهه ی اجزائش اب هم مجع شده است و قابل تقسیم به اجزاء است تصور می کند.(
لی حرکت است خیاط صورت لی فقو فقط ذهنیه است و وجودی برای آن در خارج نیست. بنا بر این این معنا می تواند معنای سوم حرکت ابشد 

ات ال وإال كان ثبا شند.( هم مجع ابابجزاء )زیرا امکان ندارد که در حرکت، مهه ی ا لعدم جواز اجتماع األجزاء يف احلركة، و وجود خارجی ندارد(
وم و ات قبل از ه سنگ در آن اول، دک  واهد بودعنا خم)زیرا اگر مهه ی اجزاء اب هم مجع ابشند این به ثبات می اجنامد نه تغرّي زیرا مثال به این  تغريا.

  رتی(مچند  مبدأ مهه ی اجزائش اب هم متحقق ابشد مانند سنگی که از مقصد ات مبدأ امتداد داشته ابشد )مانند سنگ
ت که مراد ما از )که مراد از حرک حنو وجود سیال منقسم إىل أجزاء -ونعين هبا القطعیة  -أن احلركة  )مهچنني روشن شده است که( وقد تبني بذلك

آن مهان معنای دوم است که حرکت قطعیه می ابشد عبارت است از یک حنوه وجود روان که غري اثبت است و قابل انقسام به اجزاء است. بعد 
تقسیم   خواهیم گفت که انقسام ومهی است زیرا حرکت، در خارج ممتد نیست ات متام اجزائش در خارج مجع ابشد ات بتوان مانند یک خط آن را

کرد. البته قابل تقسیم خارجی نیست بلکه تقسیم آن تصوری است مهان طور که در معنای کم گفته شده است که قابل تقسیم ومهی است زیرا 
اگر خط تقسیم شده است آن خط نیست که قبول تقسیم کرده است بلکه ماده است که تقسیم شده است نه کم که خط می ابشد. به هر حال 

ان امتداد را هم ندارد زیرا در حرکت فقط یک آن از آن موجود است و آنچه از حرکت گذشته است، گذشته است و دیگر نیست حرکت حتی مه
)که در آن  متتزج فیه القوة و الفعل استفاده می کند( حنو وجود سیال و آنکه در آینده است هم هنوز نیامده است. به مهني دلیل عالمه از عبارت
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)به طوری که هر جزئی که در آن وجود  حبیث یكون كل جزء مفروض فیه فعال ملا قبله من األجزاء وقوة ملا بعده، م آمیخته است(قوه و فعل اب ه
سیال که انمش حرکت است فرض شود فعل برای ما قبل است یعنی فعلیت چیزی است که قبال ابلقوه بود و مهان جزء قوه برای ما بعد است. 

برای مهانی است که در گام اول قوه بود و مهني قدم، قوه برای قدم سوم است. البته در این عبارت کمی مساحمه وجود دارد یعنی گام دوم، فعلیت 
وینتهي من اجلانبني إىل  زیرا هر جزء از حرکت فعلیت برای قوه است نه فعلیت برای جزء. به عبارت دیگر فعلیت اآلن مهان قوه ی قبلی است.(

)و ختم می شود از دو طرف، به قوه ای که فعلی اب آن نیست که مهان حال اول حرکت است که هنوز  إىل فعل ال قوة معه.قوة ال فعل معها و 
حرکت آغاز نشده است و به فعلی که قوه ای اب آن نیست که مهان آخر حرکت می ابشد و چون اجزای بعدی وجود ندارد قوه برای چیزی 

 نیست.(
  

 حرکت : مبدأ و منتهایفصل پنجم
 اکنون عالمه به امور شش گانه ای می پردازد که هر در سابق گفتیم هر حرکتی آهنا را دارد.

انقسام است. زیرا  خودش قابل ب ذاتابتدا مبدأ و منتها مورد بررسی قرار می گريد. عالمه می فرماید: در فصل گذشته گفتیم که حرکت به سب
  امری است سیال و تدرجيی که طول دارد.

 قابل انقسام است چند نکته ابید بیان شود: که  حال
ست که به هیچ جا ء ریزتری ااجزا این انقسام، حدی ندارد یعنی حتی اگر سنگی یک سانت حرکت کند این یک سانت قابل انقسام به اول اینکه

 .ختم منی شود و هر جزئی هرقدر که ریز ابشد قابل تقسیم به اجزاء ریزتر می ابشد و هنایتی ندارد
ه دو جزء را ان تقسیم بو تو  این به سبب آن است که به هر جزئی که ختم شومي آن جزء خود یک حرکت است که وجودی است سیال و تدرجيی

جيی نیست( کنار عی )که تدر اء دفدارد. اگر کسی بگوید که این تقسیم به جایی می رسد که دیگر تدرجيی نیست الزمه ی آن این است که اجز 
ا تشکیل دهند. این مر ممتدی ر اند و ند و به حرکت که تدرجيی است بینجامند. حمال است که اجزاء ال یتجزی کنار هم قرار بگري هم قرار بگري 

د بُعد که هرقدر تقسیم شو   جسم گفتیم یل درمانند آن است بُعد صفر اگر هزاران هزار از آن کنار هم قرار بگرين بُعدی اجياد منی شود به مهني دل
کم به توان حکرد، عقل   تقسیم از دست منی دهد و ات از دست ندهد مهچنان قابل تقسیم شدن است. حتی اگر در خارج نتوان آن راخود را 

  تقسیم شدن می کند.
شده تقسیم   ارج همخاینکه در  رد نهانقسام مزبور، انقسام ابلقوة است نه ابلفعل. یعنی حرکت توان تقسیم را دا مسأله ی دیگر این است که

 الرار ابشد که اجزاء قزیرا اگر   شندابابشد. بنا بر این یک حرکت متشکل از اجزاء ال یتناهی نیست که مهه ی آن اجزاء اب هم در خارج موجود 
ی مهه زاء ال یتناهاست که اج ر اینبیتناهی در خارج ابلفعل موجود ابشد معنایش این است که این اجزاء دیگر قابل تقسیم نیستند زیرا فرض 

 تماع آهنا منی توانفتیم از اجکه گ  ابلفعل موجودند. اگر اینها قابل تقسیم نباشند عالمت آن است که اینها خودشان دفعی است و مهان گونه
 حرکت را به وجود آورد.

طه تشکیل می ایت نقی هناز ب این نظري آن است که در رايضیات می گویند که البته کالم صحیحی هم نیست و آن اینکه می گویند: یک خط
ینکه اگر هر خطی مضافا بر ا)امد. شود. واضح است که نقطه که چیزی است که طول ندارد، امکان ندارد هرقدر هم که زايد ابشد به طول بینج

طه نق ز بی هنایتااست  از بی هنایت نقطه تشکیل شده ابشد پس فرق خط یک سانتی مرتی اب خط یک مرتی در چیست زیرا هر دو قرار
 تشکیل شود.(

د انقسام ابش  دأ قابلیرا اگر مبز است  بعد از بیان نکات فوق می فرماید: مبدأ به معنای جزئی است که ال یتجزی و غري قابل تقسیم سپس عالمه
ساحمه ماست این از ابب  کتول آغاز حر امرت میلی  دیگر مبدأ منی تواند ابشد بلکه جزء جلوتر از آن مبدأ ابید ابشد. بنا بر این اگر می گویند که

ان ه جزء دیگر. بعد مهندا است نه ا ابتاست. زیرا یک میلیمرت خودش طول دارد و قابل انقسام به ده ات یک دهم میلیمرت است و آن اولی از آهن
 نقسام ابشد.اقابل  بایدناول  جزء اول هم قابل تقسیم به اجزاء ریزتر است که ابز مهني صحبت در آهنا مطرح می شود. بنا بر این جزء
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 مهني سخن در منتهی نیز تکرار می شود. بنا بر این مبدأ و منتهی منی تواند از جنس حرکت ابشد.
ر آخر است جزء ن فعل که دآست و ابنا بر این آنچه در سابق گفتیم که حرکت از قوه شروع و به فعل ختم می شود آن قوه ی حمض که در اول 

 حرکت منی ابشد.
  

 )فصل پنجم در مبدأ حرکت و منتهای آن( امس يف مبدأ احلركة ومنتهاهاالفصل اخل
موجود سیال  را حرکت یکست زیا)که حرکت به سبب ذاتش قابل تقسیم  أن يف احلركة انقساما لذاهتا، )از فصل سابق دانستی که( قد عرفت

و هر قدر که  قف منی شودی متو ناهی است یعنی به هیچ حد)پس بدان که این انقسام ال یت فاعلم أن هذا االنقسام ال یقف على حد، است(
-سم سطح واجلمن اخلط وال -ة القارة ملتصلنظري االنقسام الذي يف الكمیات ا تقسیم شود و اجزاء ریز شود ابز قابل تقسیم به اجزاء ریزتر است.(

طح و جسم سانند خط و رد. مه هم متصل است راه دا)مانند قابلیت تقسیمی که در کم هایی که متصل قار هستند و اجزائشان ابلفعل ب،
لى حد كان )جزءا ذ لو وقف عإ ت.()تعلیمی که حجم دارد(. فرق حرکت اب این کم ها در این است که اینها قار هستند ولی حرکت غري قار اس

 قسیم شود آن حد جزءتگر منی شد ه دیرسید ک )زیرا اگر این انقسام بر حدی متوقف می شد یعنی اگر به جایی می ال یتجزأ(، وقد تقدم بطالنه.
یم د که دیگر قابل تقسایی ختم شو به ج ال یتجزأ بود یعنی جزئی که غري قابل تقسیم بود و سابقا هم بطالن آن را ذکر کردمي و آن این بود که

  نباشد از اجتماع این اقسام هم نباید شیء قابل تقسیمی به دست آید.(
که می    رايضی داانن امروز عل بر خالفابلف )حرکت قابلیت انقسام ابلقوه را دارد نه هو انقسام ابلقوة ال ابلفعل، ست که()امر دیگر این ا وأیضا

ابلفعل  بت است کهدات اثگویند که یک خط عبارت است از بی هنایت نقطه که در مورد حرکت هم گفته شده است که جمموعه ای از وجو 
، ی شود و در مهان آنکل معدوم می ابلکه از ابال حرکت می کند و به اپئني می رسد بعد از جزء اول، سنگ قبل  موجودند. بنا بر این اگر سنگی

ر پی و انعدام دقت های پی لی خلسنگ دیگری مثل آن در کنارش اجياد می شود. بنا بر این سنگ های اول، دوم، سوم و ... مهه اثبت اند و 
وجود در حرکت ه انقسام مکستیم  نیم. چنني حرکتی، اجزائش ابلفعل جدا از هم می ابشند. ما قائل ههای پی در پی را به شکل حرکت می بی

از  ل موجود ابشند حرکتجزاء ابلفعاد که )زیر اگر قرار بو  إذ لو كان ابلفعل بطلت احلركة، ابلقوه است یعنی می توان یک حرکت را تقسیم کرد.(
ود و ه است به اجزاء موجد تبدیل شدهی ابش)زیرا در این صورت تقسیم که قرار بود ال یتنا دفعیة الوقوع.النتهاء القسمة إىل أجزاء بني می رفت(

جه اشکال قبلی پیش ست. در نتیاوجود اینها دیگر نباید قابل تقسیم ابشند زیرا فرض بر این است که هر آنچه قابل تقسیم بوده است ابلفعل م
و  ش ابلفعل موجود استه ی اجزائمهت که ته ابشند زیرا اگر داشته ابشند ابز قابل تقسیمند و منی توان گفمی آید که این اجزاء نباید طول داش

 ی ها منی تواند بهع غري تدرجيجممو  دیگر قابل قسمت نیست. در سابق هم گفتیم که از اجزاء دفعی منی توان به حرکت رسید. و به عبارت دیگر
  تدرجيی بودن منتهی شود.(

ا در مشنشود که تیرت حبث  یست. اشکالایی ن)برای حرکت مبدأ و منته إنه ال مبدأ للحركة وال منتهى هلا )از اینجا روشن می شود که( تبنيوبذلك ی
مبعىن اجلزء  اید:(اده می فرمدوضیح تمورد مبدأ و منتهی در حرکت است اکنون چرا می گویید که حرکت مبدأ و منتهی ندارد. از این رو عالمه 

ی توان مبدأی و نس حرکت، منث و ج)به این معنا که از جهت حرکت و از حی ول الذي ال ینقسم من جهة احلركة واجلزء اآلخر الذي كذلك،األ
اخری است که از  معنای جزء هی بهمنتهایی در نظر گرفت. بنا بر این مبدأ به معنای جزء اولی است که از جهت حرکت تقسیم منی شود و منت

الوقوع  نای غري منقسم دفعیجزء به مع م که)زیرا گفتی ملا عرفت آنفا أن اجلزء هبذا املعىن دفعي الوقوع غري تدرجيه، قسیم منی شود.(جهت حرکت ت
ألهنا تدرجيیة  رکت ابشد(حجنس  )بنا بر این منی تواند از جهت و فال ینطبق علیه حد احلركة، است و منی تواند تدرجيی الوقوع ابشد.(

ا ابخلارج من معه، فهو حتدید هل فعل ال قوةعها و موأما ما تقدم أن احلركة تنتهي من اجلانبني إىل قوة ال فعل  یرا حرکت، ذاات تدرجيی است.()ز  الذات.
 یچارد و فعلیتی که هفعلیتی ند ه هیچ)بنا بر این آنچه قبال گفتیم که حرکت چیزی است که از دو طرف منتهی می شود به قوه ی حمضی ک ذاهتا.

الی است که رکت امر سید و حقوه ای ندارد این حد حرکت است که یکی مبدأ و دیگری منتهی می شود ولی هر دو خارج از ذات حرکت هستن
  ند.(قت خط خارجز حقیبني این دو حد اند. مانند خط که خارج از دو نقطه ای که است که در دو طرف آن هستند و آن دو نقطه ا
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 اد فیاضیدرس بدایة احلکمة است

 71جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : موضوع حرکت و فاعل آنموضوع
د بود صبحت آن شش مور  رد ازدر هر حرکتی شش امر وجود دارد که حرکت بر آهنا متوقف است. در فصل گذشته از مبدأ و منتها که دو مو 

 ض می شود.به آن عار  ه حرکتحرکت می ابشد یعنی چیزی کشود. در این فصل به سراغ سومني امر می رومي که متحرک است که مهان موضوع 
ابشد که انمش  امر جوهری وی یکر حرکت مهان گونه که گفتیم عبارت است از خروج تدرجيی شیء از قوه به فعل. مهچنني گفتیم که قوه ابید 

مانند اینکه یک  مال ابلفعلکوه.  و گاه ابلق ماده است. قوه ی مزبور کمال برای ماده است. این کمال خود بر دو قسم است گاه ابلفعل است
 ین قوه یک نوع کمالاد. بنا بر ندار  شیء کمالی را هم اکنون دارد و گاه ابلقوه است و آن زمانی است که شیء توان آن را دارد ولی خودش را
دارد اب ماده  توان حرکت ی کهاود ماده برای ماده حمسوب می شود منتهای کمالی است که ابلقوه است نه ابلفعل. مهني است که موجب می ش

ت می  است وقتی ماده حرک ماده متحد وه ابای که حرکت منی کند فرق دارد زیرا ماده ای که حرکت منی کند آن قوه و توان را ندارد. از آجنا که ق
 حالت فعل مهواره اتحالت قوه  ه ازهست ک کند و آن قوه را ابلفعل می کند آن ابلفعل اب ماده متحد می شود. بنا بر این چیزی در این میان

بت را اثد. آن امر ی ابشمحمفوظ است که گاه قوه که مبدأ حرکت است اب آن متحد است و گاه فعل که منتهای حرکت است اب آن متحد 
ار و اي بدیل به خبته آب کموضوع حرکت و متحرک می انمند. این حرکت گاه در جوهر است یعنی جوهر یک شیء عوض می شود مانند جایی  
رکت یب موضوع حسینجا اخبار تبدیل به آب می شود. و گاه عرض شیء عوض می شود مانند یک سیب که ترش است که شريین می شود در 

 است که جسم است. در جایی که جوهر عوض می شود نیز ماده، موضوع آن است.
معنا  یحرکت دیگر ب ض شود،تدرجيی است. اگر قرار بود که موضوع عو نتیجه اینکه موضوع حرکت مهیشه امری است اثبت ولی حرکت امری 

تحد است. واضح یة الشجر م فعلبود. مثال هسته ای که در انبار است اب قوة الشجر متحد است و در مهان حال درختی که در ابغچه است اب
آنی که در ابغ  ورکت نکرده حفعل  نبار است و از قوه بهاست که هسته ای که در انبار است اب درختی که در ابغ است فرق دارد. هسته در ا

  د.خت شو است ابلفعل است و حرکتش متام شده است. حرکت هنگامی صورت می گريد که مهانی که قوه است تبدیل به در 
  شد.از احکام موضوع حرکت این است که موضوع حرکت منی توان از مجیع جهات ابلقوه و اي ابلفعل اب یکی دیگر

موجود نیست ات  الصچنني چیزی ا چیزی هیچ فعلیتی نداشته ابشد اصال منی تواند موجود شود زیرا هستی به معنای حتقق و فعلیت است. اگر
 حرکت در آن تصور شود.

ل حرکت کند به فع یزی از قوهید چابمهچنني اگر چیزی فعلیت حمض ابشد و قوه نداشته ابشد منی تواند موضوع حرکت واقع شود زیرا در حرکت، 
غیري تیزی ندارند و قابل ه قوه بر چکردات  و اگر چیزی قوه نداشته ابشد، خروج از قوه در مورد آن معنا ندارد نتیجه حرکت ندارد. بنا بر این جم

 نیستند و مهواره امور اثبت دائمی ازلی هستند حرکت در آهنا معنا ندارد.
ست که ذاات ات که امری ني اسیگر ابلقوه ابشد. مثال ماده ی اولی که هیولی است چنموضوع حرکت ابید از یک جهت ابلفعل و از جهتی د

ماده ای که در آب  و خبار که ند آبابلقوه است ولی مهواره در ذیل سایه ی صورتی فعلیت می ايبد در نتیجه می تواند موضوع حرکت ابشد مان
 ده ای است که ابتداین حرکت مااوضوع قوه خبار بود اآلن ابلفعل خبار می شود. ماست حرکت می کند و تبدیل به خبار می شود یعنی آنی که ابل

ورت خود را تغیري ود و بعد صآن ب حتت چرت صورت آبی موجود بود و فعلیت داشت و فعلیت آن مهان صورت آبی اش بود و خبار بودن ابلقوه در
 می شود.داده خبار می شود و وقتی حرکتش متام شد خبار، صورت فعلی آن 

ان حال این . او در مهن استمهچنني است در جسم ترش مانند سیب که فعلیت آن مهان صورت نوعیه ی سیب و ترش بودن و اندازه ی خاص آ
  قوه را دارد که شريین شود وقتی حرکت کرد و شريین شد، شريین شدن برای آن ابلفعل می شود.



277 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

  
حرکت را  ست که لباساتحرک )فصل ششم در موضوع حرکت حرکت که مهان م لذي یتلبس هباالفصل السادس يف موضوع احلركة وهو املتحرك ا

  می پوشد و به حرکت متلبس می شود.(
ز خروج تدرجيی بارت است اعرکت )که ح أن احلركة خروج الشئ من القوة إىل الفعل تدرجيا، )در فصل سوم در تعریف حرکت دانستی( قد عرفت

ی مزبور ابید بر امر  ییم که قوه ول گفت)و مهچنني در فصل ا هذه القوة جيب أن تكون حممولة يف أمر جوهري قائمة به،وأن  شیء از قوه به فعل(
اج دارد که جوهر وضوعی احتیبه م جوهری که قائم به آن قوه است ابر شده ابشد. یعنی این قوه که مهان استعداد و توان است چون عرض است

عنی یقوه برای ماده است ة کمال ابللقو اب)و این امر  وهذا الذي ابلقوة كمال ابلقوة للمادة ه آن امر جوهری ابشد.(است و این قوه ابید قائم ب
 اب)و آن ابلقوة  عها،متحد م رد(ا نداسیب ترش که ابلقوه شريین است، مهني شريین بودن ابلقوه کمالی برای سیب است ولی کمالی که اآلن آن ر 

مع املادة مكان  لفعل متحدااكان  )بنا بر این اگر آن قوه به سبب حرکت به فعلیت تبدیل شود( تبدلت القوة فعال، فإذا ماده متحد است.(
هواء  -مثال  -ادة املاء فم ن است.(شريی )آن فعلیت، به جای قوه، اب ماده متحد خواهد بود. یعنی سیبی که ابلقوه شريین بود اآلن فعال القوة،
اء فإذا تبدل املاء هو  ین است.(قوة شري )مهچنني جسم ترش، ابل وكذا اجلسم احلامض حلو ابلقوة، ی آب، ابلقوه خبار است.()مثال ماده  ابلقوة،

ماده ای   )آن لبسة ابهلوائیة،اء هي املت املكانت املادة اليت يف )پس اگر آب تبدیل به خبار شود و اي ترشی به شريینی مبدل شود( واحلموضة حالوة،
سم ترش مهان چیزی ج)و  الوة،بس ابحلواجلسم احلامض هو املتل بود که قوه ی خبار را داشت مهان ماده فعلیت خبار بودن را دارد.(که در آب 

ت، تغیري نکرده تغیري صور  وم ابداست که اآلن شريین شده است. بنا بر این در هر دو مثال مهان ماده در مثال اول و مهان جسم در مثال 
وی آن قرار می  ر است و بر  صف آن)بنا بر این در هر حرکتی موضوعی است که حرکت و  ركة موضوع تنعته احلركة وجتري علیه.ففي كل ح اند.(

خودش اثبت  ون آمد است آروی  گريد. بنا بر این وقتی چیزی موضوع حرکت است به این معنا نیست که خودش تغیري کرده است بلکه تغیريی
)حرکت  لیه احلركة،عري وتتجدد جت شد()و الزم است که موضوع حرکت امری اثبت اب یكون موضوع احلركة أمرا اثبتاوجيب أن  ابقی مانده است. (

  وإال ن فرق می کند.(آت و آن به ی اسبر آن جاری شود و حرکت آن به آن بر روی آن جتدد پیدا کند. قبال هم گفتیم که حرکت مهان تغیري تدرجي
رج شد که به فعلیت خاابري از آنی یست غ)و اال اگر موضوع حرکت اثبت نبود، آنی که ابلقوه است می اب إىل الفعل، كان ما ابلقوة غري ما خيرج

جيی شیء از قوه به ز خروج تدر ااست  )در نتیجه حرکت که عبارت فلم تتحقق احلركة اليت هي خروج الشئ من القوة إىل الفعل تدرجيا. می شود(
حرکتی وجود  واست دیگر  امری د زیرا آنی که ابلقوه است مهچنان ابلقوه است و آنی که متصف به فعلیت استفعل، در خارج متحقق منی ش

  ندارد زیرا هر دو اب موضوع خودشان مهچنان ساکن هستند.(
باید به گونه ای نعنی باشد ینلفعل )و واجب است که موضوع حرکت از متامی جهات اب وجيب أن ال یكون موضوع احلركة أمرا ابلفعل من كل جهة

د ه است و در عقل جمر بوط به مادوه مر )مانند عقل جمرد که از هر جهت ابلفعل است زیرا ق كالعقل اجملرد، ابشد که هیچ قوه ای در آن نباشد(
آن توان  شیء برای رسیدن به که   توانیابینکه ا)زیرا حرکتی نیست مگر  إذ ال حركة إال مع قوة ما، فما ال قوة فیه فال حركة له، ماده وجود ندارد.(

 )مهچنني واجب جلهات،من مجیع ا لقوةوال أن یكون اب حرکت کند بنا بر این چیزی که قوه ندارد و هرچه در آن است ابلفعل است حرکتی ندارد.(
شد زیرا بدون ابجود داشته و دارد )زیرا چنني چیزی امکان ن إذ ال وجود ملا هو كذلك، است که موضوع حرکت از متامی جهات ابلقوه نباشد(

وه ی حمض قیولی ذاات هده و فعلیت مساوق اب وجود است این فعلیت گاه مال خود شیء است و گاه از چیز دیگری کسب شده است. مثال ما
ه از یک جهت د کد چیزی ابشابی )بلکه بل أمرا ابلقوة من جهة وابلفعل من جهة، است به مهني سبب احتیاج به صورت دارد که فعلیت است.(

ا وفعلیة أهن ادی است(مام اشیاء ه ی مت)مانند ماده ی اولی که قو  كاملادة األوىل اليت هلا قوة األشیاء ابلفعل و از یک جهت ابلقوه ابشد.(
ا ماده نیه است زیر ده ی اثجسم که ما انند)و م وكاجلسم الذي هو مادة اثنیة )البته در قوه بودنش دیگر ابلقوه نیست بلکه ابلفعل است.( ابلقوة،

 گالبی و مانند اياي سنگ و  شد و)که قوه ی صورت نوعیه دارد یعنی می تواند سیب اب هلا قوة الصور النوعیة برای صورت نوعیه می ابشد.(
وبعض  د(علیت جسمیه دار )و ف ة اجلسمیةفعلیو  )یعنی قوه ی اعراض خمتلفه را دارد ولی اآلن مهه ی آهنا را ابلفعل ندارد.( واألعراض املختلفة آن(

 )و بعضی از آن صور نوعیه را دارد. بنا بر این جسم هم قوه در آن است و هم فعلیت.( الصور النوعیة.
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 در فاعل حرکت فصل هفتم
را  که حرکت حتیاج دارميارکی فاعل حرکت مهان حمرک است و آن اینکه ما جدای از متحرک که امری بود که به حرکت متصف می شد به یک حم
ات حرکت که  حتیاج داردرک ابه آن می دهد. بنا بر این آب که خبار می شود و اي سیبی که حرکت می کند و طعمش عوض می شود به یک حم

 امری است تدرجيی را روی موضوع بیاورد.
ا متحرک در ذات ک ابشد زیر حر مت علت احتیاج به حمرک این است که حرکت ممکن الوجود است و احتیاج به علت دارد. علت آن منی تواند خود
ینکه شیء واحد اقابل کما  و هم خودش حرکت ندارد در نتیجه خودش منی تواند به خودش حرکت دهد زیرا شیء واحد منی تواند هم فاعل ابشد
است که آن  آن ن عالمتند ایکمنی تواند به خودش وجود دهد. متحرک چون می خواهد چیزی را قبول کند و در نتیجه به مست آن حرکت می  

اشته ابشد و در دید آن را ابتیجه نشیء را ندارد و اال اگر داشت از ابب حتصیل حاصل می شد. از آن طرف اگر خبواهد آن را اعطاء کند در 
د هم قابل ی توانمنشیء واحد  ر اینابب علت و معلول گفتیم که علت ابید کمال معلول را به حنو اشد داشته ابشد )نه حتی مساوی آن( بنا ب

 ابشد و هم فاعل یعنی هم قبول کند و هم آنی که ابید قبول بکند را خودش به خودش بدهد.
ت و منی قوه اضعف از فعل اسد زیرا ابلاد کنبه تعبري دیگر، متحرک ابلقوه است نسبت به حرکت و آن را ابلفعل ندارد ابلقوه منی تواند فعل را اجي

 ه ابید اقوی ابشد.د ابشد بلکی توانکند و علت منی تواند از معلول ضعیف تر ابشد و حتی مساوی آن هم منتواند فعل را که اقوی است اجياد  
 نتیجه اینکه ما به حمرکی احتیاج دارمي که خارج از ذات متحرک است.

ین مشکل پیش می جياد کند اا ت راحمرک ابید مثل حرکت امری تدرجيی ابشد و اال اگر امری اثبت ابشد و خبواهد حرک حکم دیگر این است که
ت موجود است که علت اس  حمرک آید که چون حمرک امری است اثبت در نتیجه نسبت متامی اجزاء حرکت به آن ابید علی السویه ابشد و چون

ز آن علت است اجزایی ا یارد که وقتنا ندمعنا ندارد که معلولش از بني برود در نتیجه اجزاء سابق حرکت نباید از بني رفته ابشند و مهچنني مع
 ت نگريد و تبدیل بهحرکتی صور  ست کههنوز نیامده ابشد. خالصه اینکه ابید متامی اجزاء حرکت در آن واحد موجود ابشد و این مساوی اب آن ا

فآان بیاید و  آان حرکت ابراه مهیک موجود متصل قار می شود و حال آنکه حرکت امری غري قار است. بنا بر این حمرک ابید چیزی ابشد که 
ني می رود آن بت خودش از ز حرکخودش چون تغیري می کند آن امر تدرجيی به انم حرکت را اجياد کند و به عبارت دیگر چون علت هر جزء ا
 جزء از حرکت هم از بني می رود و فاعل جدیدی که اجياد می شود علت برای جزء دوم حرکت می شود.

 .اثبت نی فاعلی که حرکت مستقیما از آن سر می زند خودش ابید متحرک ابشد نهبنا بر این فاعل مباشر حرکت یع
  

 )فصل هفتم در فاعل حرکت است که مهان حمرک می ابشد.( الفصل السابع يف فاعل احلركة وهو احملرك
تحرك هو الذي یوجد ملإذ لو كان ا ()الزم است که حرکت دهنده غري از شیئی ابشد که خودش حرکت می کند. جيب أن یكون احملرك غري املتحرك،

اد رکت را در خودش اجيابشد که ح چیزی )زیرا اگر متحرک مهان احلركة يف نفسه، لزم أن یكون شئ واحد فاعال وقابال من جهة واحدة، وهو حمال،
اجياد کند  خص حرکت راني شمهمی کند الزم می آید که شیء واحد از جهت واحده یک از جهت اجياد حرکت هم فاعل ابشد و هم قابل یعنی 

اد کند مانند اهرم دیگری اجي ر شیءدو خودش هم مهان را قبول کند. و این حمال است. بله می شود که یک شیء حرکتی را قبول کند و حرکت را 
ل وجدان وحیثیة القبو یة الي حیثهفعل فإن حیثیة ال هایی که وسیله ی حرکت اند که حرکت را انسان می گريند و در چیز دیگری اعمال می کنند.(

ی است می تواند واجد کمال ارد و)علت حمال بودن این است که حیثیت فعل حیثیت اجياد کردن است یعنی چون چیزی را د هي حیثیة الفقدان،
ا داشت حتصیل حاصل ر  ال اگر آناند و آن را اعطاء کند ولی از آن سو، حیثیت قبول حیثیت فقدان است زیرا چون آن را ندارد آن را قبول می ک

د و هم فاقد. م واجد ابشحده ه)و معنا ندارد که شیء واحد، از جهت وا وال معىن لكون شئ واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة. می شد.(
 ی شوند.(ع منوجدان و فقدان عدم و ملکه اند و متقابل می ابشند و خاصیت متقابلني این است که اب هم در یک مکان مج
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بت موضوع حرکت است نس رک که مهانه متح)دلیل دیگر این است ک تحرك هو ابلقوة ابلنسبة إىل الفعل الذي حيصل له ابحلركة وفاقد له،وأیضا امل
 )و وة ال یفید فعال.ما هو ابلقو  ت.(به فعلیتی که برای آن به وسیله ی حرکت حاصل می شود ابلقوه است و آن را ابلفعل ندارد و فاقد آن اس

  لول ابشد.(ی تر از معید قو ابلقوه است منی تواند فعلیت را افاده کند زیرا قوه از فعلیت ضعیف تر است و حال آنکه علت ابآنی که 
رکت امری متغري ریب برای حاعل ق)حکم دیگر این است که واجب است که ف وجيب أن یكون الفاعل القریب للحركة أمرا متغريا متجدد الذات،

ی تعالی است امری ه مهان ابر کلعلل  شد یعنی ذاتش ابید آن به آن نو شود ات بتواند حرکت را درست کند. البته علت اابشد و ذاتش متجدد اب
و و حرکت است که بني اانی اثبت است ولی فاعل بال واسطه که مهان فاعل قریب است واجب است متغري و غري اثبت ابشد. فاعل قریب مه

تا لصادر منه أمرا اثبایالن، كان ري وسإذ لو كان أمرا اثبت الذات من غري تغ یت خدا می تواند فاعل ابشد.(فاعل دیگری واسطه نیست که اب مش
ود هم ابید امری شن صادر می آه از )زیرا اگر فاعل حرکت امری ابشد که ذاات اثبت است و بدون هیچ دگرگونی و جراين ابشد آنچه کيف نفسه،

بت ابشد و نتیجه هم ابید اث لول آنوقتی فاعل اثبت است یعنی موجود است و تغیري نکرده است در نتیجه معابشد که در ذاتش اثبت است زیرا 
ء من فلم یتغري جز  ند..(موجود ابش فعل واینکه جزء اول حرکت نباید بعد از اجياد از بني رود و مهچنني جزء هایی بعدی حرکت هم ابید اآلن ابل

ته من لثبات عل گر بیاید.(د و جزء دیني رو بدر نتیجه جزئی از حرکت به جزءهای دیگر تغیري منی کند که یک جزء از ) احلركة إىل غريه من األجزاء،
 قتی علت تغیري نکند)و  ذا خلف.كة، هفلم تكن احلركة حر  )چون علتش اثبت است بدون اینکه تغريی در حال آن اجياد شود.(غري تغري يف حاهلا،

است در  و این خلف ت است نکند، حرکت دیگر حرکت خنواهد بود بلکه چون اجزایش اثبت است ساکن و اثبو در نتیجه معلول هم تغیري
  نتیجه حمرک ابید خودش در حرکت ابشد.(

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 72جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : ارتباط متغري اب اثبت، مسافت در حرکتموضوع
ید ابرک، خودش حمفتیم ه شش چیز احتیاج دارد و سخن در فاعل حرکت که مهان حمرک است می ابشد که گحبث در این است که حرکت ب

 تدرجيی. ست متغري ومری اامتحرک ابشد و اال اگر اثبت ابشد آنچه اجياد می کند اثبت و غري تدرجيی خواهد بود و حال آنکه حرکت 
 نیست و هیچ چیز هم او علتی  زاالتر که سلسله ی علل به خداوند متعال ختم می شود و ابو آن اینکه: ما قائلیم   در اینجا سؤالی پیش می آید

شد چگونه قابل ابید متحرک ودش ابفاعل حرکت خ  وجود که خارج از حیطه ی قدرت او ابشد و خملوق او نباشد. این اعتقاد اب قول به اینکه
  مجع است زیرا خداوند اثبت و غري متحرک است.

ودش علتی خممکن است  یست ودیگر گفتیم که فاعل قریب ابید متحرک ابشد، واضح است که این فاعل قریب چون واجب الوجود ن به عبارت
 می خواهد و علت آن هم ابید متحرک ابشد و هکذا ات به ابری تعالی می رسد ولی خداوند متحرک نیست.

 در جواب می تواند ارائه شود: سه فرض
ست. واضح علول الف امء هم این حرکت که خودش علت است معلول معلول خودش است یعنی الف، معلول ابء است و اببگوییم که  اول اینکه

 است که این جواب صحیح نیست زیرا به دور می اجنامد
 طل می ابشد.سل است و ابم تسلهحرکت، فاعلی متحرک دارد که متحرک است و آن فاعل هم فاعلی متحرک دارد ات بی هنایت. این  دوم اینکه
ا ید متغري ابشد زیر داوند هم ابختیجه نات بی هنایت این سلسله ادامه ندارد بلکه به جایی ختم می شود که مهان خداوند است که در  سوم اینکه

یک ابر ختصیص  اگر ر حکم عقلیست. داقواعد عقلی قابل استثناء نیست در نتیجه منی توانیم بگوییم حکم فوق در مورد خداوند استثناء خورده 
  وارد شود عالمت آن است که این حکم از ابتدا صحیح نبوده است.
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 اوند هم ابید متغريه اینکه خدبقول  نتیجه اینکه اگر قاعده ی لزوم متحرک بودن فاعل حرکت صحیح ابشد اي به تسلسل می اجنامد اي دور و اي
ست پس روض ابطل افاین  یآنکه خداوند کمال حمض است. حال که مهه  ابشد که حمال است زیرا حرکت برای رسیدن به کمال است و حال

 قاعده ی فوق ابطل می ابشد.
  

  )فصل هشتم در پیوند متغري به اثبت( الفصل الثامن يف ارتباط املتغري ابلثابت
لة متغرية متجددة تجدد إىل ع املإن وجوب استناد املتغري )از کالم ما در فصل گذشته اشکالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه( رمبا قیل:

یوجب استناد  ،(متجدد است غري و)اینکه واجب است معلول متغري و متجدد که مهان حرکت است به علتی مستند ابشد که مانند خودش متمثله،
ودش ستند ابشد به مثل خمی ابشد د ممتجد )موجب می شود که علت مزبور که متغري و علته املتغرية املتجددة أیضا إىل مثلها يف التغري والتجدد،

سل )و این مستلزم تسل ما التسلسللك إویستلزم ذ )و هکذا این سلسله ادامه می ايبد.( وهلم جرا، یعنی فاعلی که آن هم متغري و متجدد ابشد.(
 اینکه )اي )تعاىل عن ذلك(. بدأ األولمل اأو التغري يف )اي دور به این گونه که حرکت اول معلول ابء ابشد و ابء معلول الف ابشد.( أو الدوراست(

دور  ال است و از آن سور خداوند حمد که بگوییم که مبدأ اول که خداوند است هم ابید متغري ابشد و خداوند از تغرّي منزه است. در نتیجه تغرّي 
 .(و تسلسل هم ابطل است نتیجه اینکه قاعده ی مزبور که فاعل حرکت ابید متحرک ابشد هم ابطل است

  
لی این و تغري ابشد رکت محکه بعضی از حرکت ها هست که به علت احتیاج دارند و علت آهنا هم ابید مانند خود  جواب داده شده است

عرضی معلول  ن حرکت هایند ایسلسله قبل از اینکه به خداوند ختم شود به جای دیگری ختم می شود و آن اینکه اگر این جسم حرکت می ک
  ست. بنا بر این اشکال فوق فقط اب حرکت جوهریه جواب داده می شود.جوهر خود جسم ا

اشته ابشد که خمتص ری جوهری دید امما در سابق جوهر را از این راه اثبات کردمي که چون اجسام آاثر و اعراض خمتلف دارند پس هر جسمی اب
  خود آن است که انم آن صورت نوعیه است.

رض و عمق عم و طول و عنی حجیدر ماده مشرتکند یعنی مهه ماده دارند مهچنني مهه صورت جسمیه دارند در سابق گفتیم که مهه ی اجسام 
ص و موارد بسیار دن، شکل خامی بو دارند. ولی چون آاثر مشرتکی ندارند از یکدیگر متمایز می شوند. آاثری مانند رنگ، طعم، حجم خاص، ان

اده مبول کند. از آن سو قبپذیرد و  یزی راچماده ابشد زیرا ماده هنر فعالیت ندارد و فقط می تواند دیگر. این خواص و آاثر منی تواند مستند به 
د واص منی تواند مستنشد. این خابکسان در مهه جا مشرتک است و اگر قرار بود ماده مبدأ برای آاثر خمتلف ابشد ابید آاثر خمتلف در مهه جا ی

الوه بر ماده و عنا بر این برند. و اال مهه می ابیست آاثر یکسانی داشته ابشند زیرا مهه جسم دا به صورت نوعیه که جسم بودن است ابشد
رت نوعیه. صو  صورت صورت جسمه که هر کدام یک جوهر هستند یک امر جوهری دیگری هم در هر جسمی وجود دارد که عبارت است از

می  یب اعراض مهان جوهرین فاعل قر انا بر بکند و اثرهای خمتلف را به وجود می آورد. نوعیه اجسام را تنویع می کند و به انواع خمتلف تقسیم می  
 ابشد.

ی شود و فآان نو م ه آانکبنا بر این جوهر سیب متغري است که موجب می شود رنگ آن که عرض است متحرک ابشد. یعنی جوهر سیب است  
 در نتیجه مزه اش تغیري می کند.

تغري است احتیاج به فاعل ندارد زیرا حرکت جوهری به این معنا است که در جوهر و ذات این شیء تغیري وجود : جوهر که ماما حرکت جوهر
یعنی الزم نیست که خداوند  ذاتی شیء مل یکن معلال دارد. بنا بر این تغیري ذاتی آن است و احتیاج به علت ندارد کما اینکه حاجی می گوید:

و عمق به آن دهد زیرا اجياد جسم به معنای اجياد ابعاد سه گانه ی آن است. ذاتیات شیء به اجياد خود  جسم را خلق کند و بعد طول و عرض
 شیء اجياد می شوند. کما اینکه خداوند مثال در خلق زردآلو آول آن را خلق منی کند ات بعد زردش کند بلکه خلقت آن اب رنگ یکی است. زرد

ما  اول خلق شود و بعد زرد شود دیگر زرد بودن ذاتی آن نبود این مهان است که ابو علی سینا می گوید: بودن ذاتی زردآلو است و اگر قرار بود
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)یعنی خداوند زردآلو را خلق کرد اب متام صفاتش نه اینکه اول آن را خلق کند و بعد تبدیل به زردآلو   جعل هللا املشمشة مشمشة و لکن اوجدها
 کند.(

ه ی کماالت را ی تواند مهکه من  ر که وجودی انقص است ذاتش اب حرکت عجني است زیرا ذات آن به گونه ای استبه هر حال، وجود مادی مزبو 
 اب هم داشته ابشد بلکه ابید حرکت کند ات به کمال برسد.

  
ای عرضی می هدر حرکت ه کغريی  ت)جتدد و  أبن التجدد والتغري ینتهي إىل جوهر متحرك جبوهره،: )و جواب داده شده است به اینکه( وأجیب

دگرگونی ذاتی آن  )و تغیري و له، فیكون التجدد ذاتیا بینیم به جوهری ختم می شود که فاعل این حرکت ها است و خودش ذاات متحرک است. (
 به وجود می آید را ر ذات جوهرکه د  )در نتیجه صحیح است جوهر را مستند کنیم به علت اتبتی فیصح استناده إىل علة اثبتة توجد ذاته،است.(

ذاته عني إجياد  ألن اجياد ارد.(از این رو چون ذاتی آن است دیگر الزم نیست که حرکت را به آن بدهد زیرا ذاتی شیء احتیاج به علت ند
ني طول و دن جسم عه اجياد کر اینک )زیرا اجياد کردن ذات جوهر عني اجياد جتدد است و جتدد آن، دیگر اجياد جمددی منی خواهد کما جتدده.

 ارمي.(رک ندعرض و عمق داشنت است زیرا ابعاد ثالثه ذاتی جسم است. بنا بر این در ما حنن فیه حرکت دارمي ولی حم
  

  : مسافتفصل هنم
به آن  ت که متحرکزی اسگفتیم هر حرکتی به شش چیز احتیاج دارد و اکنون سخن در پنجمني امر است که مسافت می ابشد. مسافت چی

 شود.متلبس می 
د دیگر آن دن است و حوه بو سابقا هم گفتیم که مسافت در حرکت به معنای فاصله نیست بلکه به معنای امر متصلی است که یک حد آن ق

ط فرق خطح، حجم و نند سفعلیت می ابشد. اجزای مسافت ومهی است و اال خودش یک واحد متصل است البته اب واحدهای متصل دیگر ما
  زای فرضی این سه اب هم جمتمع اند ولی حرکت غري قار می ابشد.دارد و آن اینکه اج

رکت ابشد معنایش حی در میان توقف مهچنني وقتی می گوییم که حرکت یک قار غري متصل است معنایش این است که توقفی ندارد بنا بر این اگر
ش ساکن می شود یک ذارد و اپیمی گ ر که گامش را بر زمنياین است که ما دو حرکت جداگانه دارمي مانند اینکه انسان که راه می رود هر اب

 حرکت جداگانه حمقق می شود این سکون ممکن است در یک آن حمقق شود.
سنگی که حرکت  ر این وقتیببنا  بنا بر این مسافت مهان امر سیالی است که حرکت روی آن واقع می شود. گاه أین در امر سیال، مکان است

 د.فت انم دار ه مساکد این حرکت را در مکانی طی می کند این مکان که مهان أین است یک امر سیالی است  می کند ات متوقف شو 
ان تغیري سافت آن مهماست  هکذا سیبی که کوچک است و بعد بزرگ می شود حجمی دارد که تغیري می کند وقتی به حجم هنایی خود رسیده

 حجم آن است.
است که یکی از  ه این معناّیت بیال ممکن الوجود است نه واجب و هر ممکنی ماهّیت دارد. داشنت ماهاین امر س نکته ی بعدی این است که

 د.انتزاع شو  سیال مقوالت ده گانه ابید وجود داشته ابشد )یک جوهر و نه عرض(. بنا بر این ابید یک ماهیّتی از این امر
  است.د متغريو جمدد منی شود ولی موجودی که حرکت می کنمشکلی که اجياد می شود این است که ماهّیت تغیري منی کند 

است که اب  ک که امریز مشرت جواب این است که آن موجود متحرک سیال قابل انقسام است و هر جای آن را که انگشت بگذارمي می شود مر 
قطه در میان اجزاء نشد. مثال اباند گری می تو وحدت خود مبدأ برای دو جزء فرضی است و منتها برای آن دو و مبدأ برای یکی و منتها برای دی

قطه برای شروع نمی تواند  شد وخط، مرز مشرتک است این نقطه می تواند مبدأ برای دو طرف ابشد و می تواند منتهای برای مهان دو خط اب
 یکی و منتهی برای دیگری ابشد.
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قوله و ماهیّتی وانیم یک ممی ت آن امر سیال می شود و از مهان حد در ما حنن فیه هم هر جا که در حرکت تصور شود مرز مشرتک و حدی در
  حجم داشت و آن بعد این مقدار رت ازانتزاع کنیم به این گونه که مثال اآلن حجمی است که پنج سانتی مرت مکعب دارد ولی در آن قبل کمی کم

 رد.صی دارد که دیگری آن را نداکمی بیشرت دارد. هر یک از این حدها آاثر خاص خودش را دارد زیرا حجم خا
 ر حد از آن حرکت کهنیست از ه نفصالنتیجه اینکه ماهّیت تغیري منی کند بلکه آن وجود است که تغیري می کند و ماهّیت هم که از آن قابل ا

  تصور می شود انتزاع می شود و ماهّیت هر حد اب دیگری فرق دارد.
  

 . اگر متحرک در أینمی پیماید آن را )فصل هنم در مسافتی است که متحرکت اب حرکتش املتحرك ابحلركةالفصل التاسع يف املسافة اليت یقطعها 
  د.(ا می پیمایان ر حرکت کند مهان أین را می پیماید و اگر در حجم حرکت کند آن را می پیماید و اگر در جوهر حرکت کند مه

ت است از وجود ست که عبار رکت اح)مسافت حرکت مهان حقیقت  ى املوضوع املتحرك(مسافة احلركة هي: )الوجود املتصل السیال الذي جيري عل
فیلم  شود مانند وم میمتصل )بر خالف عقیده ی بعضی که می گویند حرکت متشکل از وجودات اثبتی است که آن به آن موجود و معد

ه جاری کسیال است   د.( ورود متحرک به نظر می آی سینمایی که حاصل از عکس های اثبت است که چون پشت سر هم سریعا می آید و می
)و از  قوالت،ولة من امللة مقوینتزع منه ال حما می شود روی موضوع متحرک )موضوع متحرک مانند سیب است که حرکت روی آن آمده است((

إنه متصل واحد  ال من حیث لكن ست. (این وجود متصل سیال انچارا )چون ممکن است( ماهّیتی انتزاع می شود که یکی از مقوالت ده گانه ا
خر آن موجود از اول ات ابب که ای ز اینا)ولی ماهّیت از این حیث انتزاع منی شود که این وجود، وجودی متصل واحد و متغري است یعنی نه متغري،

ن ین است که ماهّیت آزمه ی آن اه الا ک)چر  فإن الزمه وقوع التشكیك يف املاهیة، وهو حمال، یک وجود است و در عني حال دارای تغیري است.(
ماهّیت دیگری می  د تبدیل بهري کنتغیري می کند و حال آهنا ماهّیت هرگز تغیري منی کند زیرا ماهّیت خواص خاص خود را دارد که اگر تغی

ود می است که آنی الوجسم به اقسامنق د)بلکه ماهّیت از این حیث انتزاع می شود که وجو  بل من حیث إنه منقسم إىل أقسام آنیة الوجود، شود.(
از این  ریز هم حرکت دارد. ا مهان جزءد زیر می ابشند. البته خمفی مناند که سابقا گفتیم که حرکت هر قدر که تقسیم شود ابز به آّن منتهی منی شو 
قوله از آن طرف  نی است و مرف آو آن ط رو در این عبارت مساحمه ای وجود دارد بلکه ابید گفت که تقسیم می شود به اقسامی که طرف دارد

ري غع مقوله است که اب عی از انوا م، نو )که هر قسمی از آن اقسا كل قسم منه نوع من أنواع املقولة مبائن لغريه، که حد است انتزاع می شود.(
یرد علیه يف   م است(کاز آن در   رکتیو ح)این من فإنه حركة منه يف الكم، )مانند جسمی که رشد می کند( كنمو اجلسم مثال، خودش مباین است.(

مبائن  می شود.( ن جسم واردبر آ )که در هر آن از آانت حرکت نوعی از انواع کم متصل كل آن من آانت احلركة نوع من أنواع الكم املتصل
و فرق ) د علیه يف الالحق.ع الذي سري النو و  )که اب آن نوعی که در آن سابق بر آن وارد شده بود فرق دارد( للنوع الذي ورد علیه يف اآلن السابق

نای )پس مع نواع املقولةن نوع من أآ كل يففمعىن حركة الشئ يف املقولة أن یرد على املوضوع  دارد اب نوعی که در آن الحق بر آن وارد می شود.(
ن نوعیاز آست( در هر بت اکه امری اثحرکت شیء در مقوله که مهان مسافت است این است که وارد شود بر موضوع حرکت که متحرک است )

ی است که در جای البته اینها رد می شود.گر وا)که مباین است اب نوعی که در آن دی مبائن للنوع الذي یرد علیه يف آن غريه. انواع مقوله وارد شود(
ی حجم وض نشود ولمش عر نوع جسواقعا نوع، متفاوت ابشد ولی بعد از آن که حرکت جوهری اثبات شد می گوییم که هر جسمی حتی اگ

یه این عبارت را مه در هنااس عالاآلن اب حجم بعدی آن فرق دارد. در این صورت نوع دیگری در آن بعدی بر آن وارد نشده است. بر این اس
ی مرق دارد بر آن وارد فقبلی ه اب کقوله  اصالح کرده می فرماید: در هر آن، نوعی از انواع مقوله اي فردی از افراد مقوله اي صنفی از اصناف م

ه افتاده در یک گوش گی کهشود. بنا بر این اختالف مهواره نوعی نیست. اختالف نوعی در بزرگ و کوچک شدن و تکامل است ولی در سن
دا می  یپفرد قبلی  ري ازغاست طبق حرکت جوهری، جوهرش در حرکت است و حتی اعراض آن هم در تغیري است ولی در هر آن، فردی جدید 

 کند.(
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 73جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : مقوالتی که حرکت در آهنا واقع می شودموضوع
حرک می که روی مت  ی استحبث در مورد چیزهایی است که در حرکت دخلیند. سخن در پنجمني امر است که مسافت می ابشد که امر سیال

قوالت انتزاع می موله ای از فت مقمی شود و از آن مقوله ای از مقوالت انتزاع می شود. چون آن از حدود آن مسا آید و متحرک به آن متصف
یگر آاي حرکت در ه عبارتی دبند و شود این حبث مطرح می شود که آاي می شود مهه ی مقوالت به گونه ای ابشند که از حدود حرکت انتزاع شو 

 مهه ی مقوالت وجود دارد.
الحق  غري از فرد سابق و زاع شود کهن انتحرکت در مقوله ی أین به این معنا بود که شیء به گونه ای ابشد که در هر آن، فردی از أین از آ مثال

 شد که قبل اي بعدشاب فرد کمی اينوع  ابشد. حرکت در کم به این بود که شیء در هر آن، فردی اي نوعی از کم از آن انتزاع شود که غري از آن
 هست.

ایی از آن انتزاع ر هر آن متدد که حال ابید دید که آاي در متی و سایر مقوالت هم مهني نکته جاری است یعنی شیء در متی به گونه ای ابش
 شود که اب متای سابق و الحق متفاوت ابشد؟

ه حرکت در چهار این است ک شهورمی فرماید: فقط اقوال مشهور فالسفه را بیان می کند و نظر خود را بیان منی کند و م عالمه در این فصل
  مقوله اجنام می شود که عبارتند از:

مانند سنگی که در  ست فرق کندااشته )شیء أین تدرجيی داشته ابشد به طوری که در هر آن أینی داشته ابشد که أینی که در قبل اي بعد د أین
 حال پرت شدن است که آن به آن نسبتش اب مکان عوض می شود.(

 شد نه اینجا( ممکن ت مطرح میمقوال این است که آاي أین یک مقوله هست اي نه )البته هبرت بود که این حبث در مبحث نکته ای که وجود دارد
ع به خارج. هم و جممو  یء بهاست گفته شود که أین یک نوع وضع است زیرا وضع عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از نسبت اجزاء ش

ی دارند مثال ران ابطه ی خاصر ه هم بهم که در نظر گرفته شود به آن وضع می گویند. مثال زید که نشسته است جمموع اجزائش نسبت  این دو اب
 ان.ر ابال و به مست آمسسني ابشد و رف زماب سینه یک زاویه ی خاص دارد. مهچنني این جمموع ابید اب خارج حلاظ شود یعنی ابید اپ اپئني و به ط

ینها خود جزئی از اهر یک از  ر اینع مهان گونه که گفتیم متشکل از دو هیئت است )نسبت اجزاء به هم و نسبت جمموع به خارج( بنا باین وض
اء اب خارج. جمموع اجز  نجیدنسوضع است یعنی هیئت حاصله از اجزاء به هم وضع است ولی وضع جزء املقوله است. واضح است که أین مهان 

نی آب که اب ز سطح بريو ات است بود از نسبت جمموع شیء به مکان و مکان هم مهان خارج است. بنا بر این مکان آب عبار زیرا أین عبارت 
ست هیئتی که اهم عبارت  . أینسطح داخلی کوزه مماس است جای کوزه هم عبارت است از سطح درونی هوا که مماس است اب سطح بريونی کوزه

  ابشد. از وضع می ک جزءیمکان یعنی انتساب کوزه اب آن مکان که مهان هوای بريون آن است. این  حاصل می شود از انتساب شیء اب
نا بر این حرکت می شود. ب ج عوضبنا بر این وقتی می گوییم که در حرکت، أین شیء عوض می شود یعنی آان فآان نسبت جمموع اجزاء اب خار 

 .أینی یک حرکت مستقل نیست بلکه جزئی از وضع است
  
  
  

  .()فصل دهم در مقوالتی که حرکت در آهنا واقع می شود الفصل العاشر يف املقوالت اليت تقع فیها احلركة
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هنا آقوالتی که حرکت در مین است که سفه ا)مشهور بني قدماء فال املشهور بني قدماء الفالسفة أن املقوالت اليت تقع فیها احلركة أربع مقوالت:
ه ن: فوقوع احلركة فی. أما األیالوضعاألین، والكیف، والكم، و  ان آهنا را از حدود حرکت انتزاع کرد چهار مقوله اند(واقع می شود و می تو 

عنی در مکان جسام است یاه در )مانند حرکات مکانی ک كاحلركات املكانیة اليت يف األجسام، )اما وقوع حرکت در أین ظاهر است( ظاهر،
لكن يف   رق می کند.(بل و بعد فقأین  ن آهنا به تدریج عوض می شود و هر آن از آهنا أینی انتزاع می شود که ابحرکت می کنند که در واقع أی
ر چند مشهور این )ه بینهم، هوراوإن كان مش )لکن اینکه أین خودش یک مقوله ی مستقل ابشد حمل حبث است.( كون األین مقولة برأسها كالم

زء دارد که ا وضع دو جت زیر )و گفته شده است که أین یک نوع وضع اس بل األین ضرب من الوضع، ت.(است که أین یک مقوله ی مستقل اس
ألینیة ضرب من اه فاحلركة وعلی عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از نسبت اجزاء به خودش و جمموع به خارج و دومی مهان أین است.(

ل تغیري است که آن جزاء در حااخود  ء از حرکت وضعیه است. بنا بر این گاه هیئت حاصله از)بنا بر این حرکت أینیة یک جز  احلركة الوضعیة.
ست که به امی از وضع ین قساحرکت در وضع است و گاه نسبت جمموع اجزاء به خارج در حال تغیري است مانند سنگی که حرکت می کند که 

 آن أین هم می گویند.(
  

 :اما حرکت در کیف
  سوس.یف حمکقسم تقسیم می شود که عبارت است از: کیف نفسانی، کیف خمصوص به کم، کیف استعدادی و   کیفیات به چهار

 کیف مشموم  ذوق ومکیف حمسوس به تعداد حواس پنجگانه به پنج قسم تقسیم می شود: کیف مبصر، کیف مسموع، کیف ملموس، کیف 
و برودت.  انند حرارتمذارد گعلی چیزی است که در جماور خود أتثري می  کیف ملموس به کیف فعلی و کیف انفعالی تقسیم می شود. کیف ف
 مثال یخ اگر سرد است آنچه کنار خودش است را نیز سرد می کند.

یف انفعالی کلی مؤثر و  یف فعکیف انفعالی چنني نیست مانند یبوست و رطوبت که انفعال و حاصل گرمی و سردی می ابشند. بنا بر این ک
 .متأثر می ابشد

 چند نظریه وجود دارد: در کیف ملموس فعلی
د این بدان شرفت و گرم رار گاگر جسمی به وسیله ی عاملی گرم می شود به حنو نفوذ و خروج است یعنی اگر جسمی روی آتش ق اول اینکه

رود. بنا بر این  م بريون میجس خلمعنا است که اجزای ریزی از آتش در آن جسم نفوذ کرده است. سرد شدن هم به آن است که آن اجزاء از دا
بلکه جوهرهایی   وض منی شودعاست  این نظریه ی حرکت کیفی معنا ندارد زیرا کیف معنا ندارد زیرا اگر چیزی گرم می شود کیفیت آن که عرض

 ست.ده اري کر که مهان امت های آتش است به داخل شیء نفوذ کرده است. در نتیجه در واقع مکان یک سری از جوهرها تغی
جی که مهان ط عامل خار و فق عبارت است از کمون و بروز یعنی اگر جسمی گرم می شود، گرما را خودش در درون خودش دارد نظریه ی دوم

 آتش است کاری منی کند مگر اینکه آن را آشکار می کند و مهني طور است وضعیت سرما.
به تدریج که شیء   دارد زیرا معنا ر جسم وارد می شود. طبق این نظریه حرکتعبارت است از اینکه گرما و سرما عرضی است که ب نظریه ی سوم

 گرمرت می شود کیف آن عوض می شود.
ه طبق آن حرکت  جود دارد کو قوال طبق این نظرايت، حرکت در کیف معنا ندارد. خمصوصا در غري کیف فعلی زیرا در کیف فعلی این شبهات و ا

 کیفی معنا ندارد.
ت یعنی ساقه از استقام ت استدر کیف خمصوص به کم واضح است زیرا اگر هنالی که کم آن عوض می شود کیف آن که عبار  بنا بر این حرکت

ست عوض شده ا ال کهی آن قبال راست بود و اآلن هم راست است تغیري کرده است زیرا آن استقامت خمصوص آن حجم خاص است و ح
م از هبوده است  وی آنر امت روی آن کم خاص بود وقتی آن کم عوض شده است کیفی که استقامت آن هم عوض شده است. زیرا کیف استق

 بني رفته است و اب تغیري کم، کیف آن هم جدید شده است.
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صوص در کیفیات غري و علی اخل ر کیف)پس وقوع حرکت د فوقوع احلركة فیه وخاصة يف الكیفیات غري الفعلیة، )اما حرکت در کیف( وأما الكیف:
کیفیات خمتص به    )مانند ات،لكمیابكالكیفیات املختصة  علیه زیرا در کیفیات فعلی نظرايتی هست که طبق آهنا حرکت در کیف معنا ندارد.(ف

ودن و مایل نند عمود با ما)مانند صاف بودن و کج بودند و مانند آهن كاإلستواء واالعوجاج وحنومها، کمیات که کیف غري فعلی اند(
 که در کم که حجم و  ر این جسمینا ب)ب فإن اجلسم املتحرك يف كمه یتحرك يف الكیفیات القائمة بكمه. رکت در آهنا ظاهر است()حظاهر، بودن(

جم خاص است اب حآلن در آن ای که مقدارش است حرکت می کند، در کیفیاتی که قائم به آن مقدار است تغیري می کند. بنا بر این راست بودن
کم   می شود که قائم به یگری تبدیلدفرد  ن کم از بني رفته است آن کیف که قائم به آن بود نیز از بني می رود و به نوع ايتغیري آن حجم چون آ

 جدید است.(
  

 :حرکت در کم
شد ت. منو و ر ت در کم اسز حرکاین حرکت عبارت است از اینکه اجزاء شیء اب یک حرکت خاصی رو به افزونی اي کمی رود. منو یک منونه ا

ر این اگر دست  یند. بنا بی گو عبارت است از اینکه اجزاء یک شیء اب نسبت منظمی بزرگ می شود. صرف زايد شدن اجزاء یک شیء را منو من
 رق دارد.فز آن اکسی انگهان بزرگ شود به آن منو منی گویند. در چنني جسمی در هر آن کمی وجود دارد که اب قبل و بعد 

ی م چنني چیز در ک می اشکال کند و بگوید در حرکت یک نوع پیوستگی الزم است و حال آنکه در حرکتدر حرکت ک ممکن است کسی
ن آن می شود یی وارد بداجزا نیست زیرا این شیء مانند هنال اي انسان، کمی داشت که عبارت بود از حجمی خاص بعد از طریق جذب غذاء

نی را تشکیل می که ساختما  م استهن اضافه می شود. این مانند اضافه شدن آجرها اب یعنی سلول هایی از قبل داشت و اآلن سلول هایی به آ
آنکه در  یاید و حالبشیء  دهند. این چیدن ها را حرکت کمی منی گویند. حرکت کمی عبارت است از اینکه کم متصلی به تدریج روی یک

ی رود و کم ی از بني مم اولکنار هم چیده می شوند بنا بر این  مثال فوق مهه ی خشت ها و اي سلول ها کم خاص خودش را دارد و فقط ک
 ه یک نقطه ختم شود.ه شروع و بک نقطجدیدی دفعتا اجياد می شود که به آن منو منی گویند زیرا در منو حجم واحد متصلی احتیاج است که از ی

تبار است  فقط به اع ودارد نمورد وحدت حقیقی وجود  که در مثال آجر و بنای ساختمان این حرف صحیح است زیرا در این جواب این است
دارمي که صورت  یک موجودی ست کهکه آهنا را یکی می دانند. یک ساختمان به تعداد اجزایی که در آن است وجود دارد. این بر خالف رشد ا

ک روح دارد یک یت ولی چون ء اسارای اجزانوعیه دارد مانند صورت نوعیه ی گیاهی را حیوانی که به آن موجود وحدت می دهد. بله انسان د
ضم کند می گوید ش غذا را هعده اوحدت خاص دارد و بر مهني اساس اگر اب دستش کاری اجنام دهد می گوید من این کار را کردم و اي اگر م

ه این تغیري در کم ب ريد. بنا برگمی  ر غذامي هضم شد. بنا بر این اجزایی که به تدریج به آن اضافه می شود مهه زیر پوشش آن واحد حقیقی قرا
ین اجزاء یک است. متامی رده امعنای تغیري در مهان امر واحد است یعنی یک انسان است که حجم خاصی داشته است و در آن بعد، تغیري ک

 وجود دارند و هر کدام وجود خاص خود را ندارند.
  

مش کت از اینکه جسم در  ن عبارت اسدر آ )و اما کم پس حرکت  بنسبة منتظمة تدرجيا،وأما الكم: فاحلركة فیه تغرّي اجلسم يف كمه تغرّيا متصال
مانند ) لة منتظمة تدرجيا.زايدة متص حجمه كالنمو الذي هو زايدة اجلسم يف تغیري کند به شکل تغرّي پیوسته ای که اب نسبت منظمی اجنام می شود(

 متصلی منظم و تدرجيی اضافه شود.(منو که عبارت است از اینکه در حجم جسم یک زايدی 
)که منو حمقق می شود اب  أن النمو إمنا یتحقق ابنضمام أجزاء من خارج إىل أجزاء اجلسم، )به حرکت کمی اشکال شده است.( وقد أورد علیه:

هایی را جذب می کند و بزرگرت ضمیمه شدن اجزایی از خارج به اجزاء جسم یعنی یک گیاه که رشد می کند، از هوا، آب و مواد غذایی زمني چیز 
)کم و حجمی است که به جمموع  هو الكم العارض جملموع األجزاء األصلیة واملنضمة، )پس حجم بزرگ بعدی( فالكم الكبري الالحق می شود.(

)و کم   جزاء األصلیة،والكم الصغري السابق هو الكم العارض لنفس األ اجزاء اصلی که از اول داشت که بعدا چیزهایی به آن اضافه شد است.(
)و این دو کم اب هم مباین اند و  والكمان متباینان غري متصلني، لتباین موضوعیهما، کوچک قبلی کمی است که عارض به اجزاء اصلی بود و بس(
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روی دو موضوع  به هم متصل نیستند یکی آن کم قبال موجود بود و این کم در زمان بعدی موجود شده است اینها منفصل و مباین اند زیرا
فال  جداگانه اند. موضوع کم اول عبارت بود از اجزاء اصلی و موضوع کم دوم که بیشرت شده است عبارت است از اجزاء اصلی و اجزاء منضم(

)بنا بر این چیزی به انم حرکت کمی وجود ندارد بلکه کم عبارت است ازت زوال یک حجم و  حركة يف كم، بل هو زوال كم وحدوث آخر.
 دوث حجمی دیگر.(ح

ضافه می ائم به جسم ز ضماا)شکی نیست که یک سری  أن انضمام الضمائم ال ریب فیه، )از این اشکال جواب داده است که( وأجیب عنه:
ه نوعی مهان صورت ه)لکن طبیعت ک صلیة،لكن الطبیعة تبدل األجزاء املنضمة بعد الضم إىل صورة األجزاء األ شود و در نتیجه جسم رشد می کند(

ر این اگر جسم، صلیه بنا باجزاء ااست که وحدت خبش به حیوان و اي انسان است اجزاء منضمه را بعد از ضمیمه شدن تبدیل می کند به صورت 
در  است یعنی اجزاء اجنام شدن ر حالد)و این تبدل مهواره  وال تزال تبدل، انسان بود و بعد اجزایی ضمیمه شد آن ضمائم هم انسان می شود.(

ر چه وارد می ه)بنا بر این  صلیة،الجزاء األاإىل  وتزید كمیة األجزاء األصلیة تدرجيا ابنضمام األجزاء وتغريها حال انضمام به اجزاء اصلی در میآید.(
لعارض افیزداد الكم  د.(ده ی اجنام میء اصلشود حجم اجزاء اصلی را زايد می کند و این کار از را انضمام اجزاء و تغیري پیدا کردن آهنا به اجزا

تصل و تدرجيی ین زايدی مد و ا)بنا بر این کمی که بر اجزاء اصلی عارض می شود اضافه می شو  لألجزاء األصلیة زايدة متصلة تدرجيیة،
  )و مهني را حرکت می انمیم(وهي احلركة. است(

  
 :حرکت در وضع

ره ک)مانند حرکت   لى حمورها،رة عكحركة الك وجود حرکت در آن امری واضح است() فاحلركة فیه أیضا ظاهر، )اما حرکت در وضع( وأما الوضع:
رض طی که در روی کره فش نسبت نقاحمور  )که به سبب حرکت کره روی فإنه تتبدل هبا نسبة النقاط املفروضة علیها إىل اخلارج عنها، روی حمورش(

)و  ا.غري تدرجيي يف وضعهتوهو  دند.(ري کر ن درجه از مشال و جنوب بودند و بعد تغیمی شود اب خارج تغیري می کند. مثال اجزاء کره سابقا در فال
 این تغیري تدرجيی است که در وضع رخ می دهد در نتیجه حرکت در وضع معنا می ايبد.(

  
  

 رس بدایة احلکمة استاد فیاضید

 74جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : حرکت در مقوالتموضوع
ر داخل در ال به انچامر سیاکه امر سیالی است که متحرک به آن متصف می شود و در نتیجه حرکت دارد. گفتیم این   سخن در مسافت است

 ح دادمي.قوله را سابقا توضیز انتزاع مته طر مقوله ای از مقوالت است زیرا ممکن است و ماهّیت دارد و ماهّیت آن ابید یکی از ده مقوله ابشد. الب
هنا واقع می آه حرکت در است ک که حرکت در کدام مقوالت می تواند واقع شود. گفتیم مشهور این است که چهار مقولهسخن به اینجا رسید  

ر غري این چهار ات دارد. یعنی ود ندشود که عبارت بود از أین، کیف، کم و وضع. مهچنني مشهور قائل بود که حرکت در غري این چهار مورد وج
 رد.از هر حدی از حدود آن فعل و انفعالی اي متی و سایر مقوالت را انتزاع ک امر سیالی ندارمي که بتوان

حرکت نیست زیرا فعل و انفعال خودشان تدرجيی اند زیرا فعل و انفعال عبارت است از هیئتی که حاصل می شود برای شیء  اما در فعل و انفعال
زی تدرجيی شد، حرکت در آن معنا ندارد زیرا حرکت عبارت است از امر سیالی که مادامی که در چیزی أتثري می کند اي أتثري می پذیرد. وقتی چی
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غري از امور آنی آن امر سیال که حدود آن می ابشند حرکت انتزاع شوند بنا بر این فعل و انفعال چون تدرجيی اند از حد شیء که امری اثبت و 
 تدرجيی است قابل انتزاع نیستند.

به  ن اقسام مرز مشرتکید که بني آی ابشقوله عبارت است از اینکه امر سیالی داشته ابشیم که قابل انقسام به اقسامبه عبارت دیگر، حرکت در م
نتزاع از امر آنی قابل ا ل و انفعال.( فعانم حد وجود داشته ابشد که خودش زمان ندارد و آّن انم دارد. )مانند نقطه در خط که خودش طول ندارد

کند اي از   ل پنج دقیقه گرم میی که در طو ز آتشآهنا تدریج خوابیده است و ابید از امر تدرجيی انتزاع شود نه آنی. مثال ابید ا نیست زیرا در مفهوم
 آبی که در طول پنج دقیقه دارد گرم می شود انتزاع شود.

که زمان ء به زمان و حال آنانتساب شی د اززاع می شو به مهني بیان منی توان حرکت را انتزاع کرد زیرا متی عبارت است از هیئتی که انت در متی هم
 آمری آنی نیست.

روی ارد. مثال زید و عممستقلی ند وجود اما حرکت در اضافه معنی ندارد زیرا اضافه صرفا امری است انتزاعی که از طرفني انتزاع می شود و خود
 از ارتباط آن دو اب رفني است ول به طمی شود که شیء مستقلی نیست و قائهستند که هر کدام وجود مستقل دارند که از میان آهنا اخوت انتزاع 

وان  ارد در نتیجه منی تتقلی هم ندکم مسهم انتزاع می شود. وقتی اضافه مستقال ما حبذاء ندارد و مستقال قابل اشاره و حلاظ نیست در نتیجه ح
خوت که از آهنا ارکت کنند، حرادر بهنا اضافه هم حرکت کند مثال اگر دو گفت که اضافه حرکت می کند. بله اگر طرفني، حرکت کنند به تبع آ

 و نفر است.د آن انتزاع می شود هم به تبع آهنا حرکت می کند ولی این حرکت در مقوله ی اضافه نیست بلکه حقیقتا در عني
ت کند که به ر حمیط حرکین اگحماط بنا بر ا هم مهني است. ملک هیئتی است که حاصل می شود از احاطه ی حمیط به وضعیت در ملک و جده

د بلکه وقتی زید رکت منی کنحزید  تبع آن حماط هم حرکت کند، آن هیئت حاصله هم ابلتبع حرکت می کند. بنا بر این هیئت احاطه ی لباس بر
ی کند. بنا مهم تغیري  رایتشد سحرکت می کند و حرکت آن در مقوله ی أین است، این حرکت به هیئتی که حاصل است و به انم ملک می اب

  بر این ملک در ملکیت تغیري منی کند.
از اول ات آخر  ست اثبت کهمری اموضوع دارد که ا  نیز گفته شده است که حرکت در آن حمقق نیست زیرا هر حرکتی احتیاج به اما در جوهر

رض آن مانند عسم سیب که ند جمان  ر بود که امری بود اثبتوجود دارد. بنا بر این حرکت در اعراض، دارای موضوع بود و موضوع آن جوه
رود در اینجا بروی جوهر  لی ماحجم و اي طعمش حرکت می کرد حال اگر قرار ابشد حرکت در جوهر واقع شود معنای آن این است که امر سیا

. حال که ر بودن استر جوهشد این خلف دموضوعی وجود خنواهد داشت زیرا جوهر، موضوع ندارد و اال اگر قرار ابشد دارای موضوع اب
 موضوع ندارد و حرکت هم منی تواند بدون موضوع ابشد پس در مقوله ی جوهر، حرکتی نیست.

  
وهي  ز:(ای شود که عبارتند الت واقع منی مقو )مشهور )قبل از صدر املتاهلني( گفته اند که حرکت در ابق قالوا: )وال تقع حركة يف ابقي املقوالت(،

  فعل واإلنفعال ومىت واإلضافة واجلدة واجلوهر.ال
زیرا  تدریج اخذ شده است نای این دور مع)زیرا د فإنه قد اخذ يف مفهومیهما التدریج، )اما در فعل و انفعال حرکت نیست( أما الفعل واالنفعال:

 ن تدریج استفاده میست که از آامانیه ز مادام ظرفیه ی در معنای فعل می گویند هیئتی است که حاصل می شود از أتثري مؤثر مادام یوثر، ما در 
ن است ولی عنی چیزی که در زماییرا تدریج شد ز اب)پس اینها فرد آنی الوجود ندارند زیرا امر تدرجيی منی تواند آنی  فال فرد آين الوجود هلما، شود.(

قتضي االنقسام إىل یركة فیهما احل ووقوع ست و خودش طول ندارد.()آن( فاقد زمان می ابشد بنا بر این سر زمان است مانند نقطه که سر خط ا
سامی تقسیم شود که است به اق ع شده)اگر قرار ابشد که در فعل و انفعال حرکت ابشد، ابید موجودی که در آن حرکت واق أقسام آنیة الوجود،

ام ه فعل و انفعال اقس)و حال آنک لك.ولیس هلما ذ انتزاع شود( آن اقسام اطراف و حدودی دارند که آنیة الوجود ابشد ات از آن فعل و انفعال
  (آنیة الوجود ندارند

)متی  فإنه: )اهلیأة احلاصلة من نسبة الشئ إىل الزمان(، )مهني امر در متی نیز جاری است زیرا در آن تدریج خوابیده است( وكذا الكالم يف مىت،
)بنا بر این امری است تدرجيی زیرا زمان، تدرجيی است و شیی که  فهي تدرجيیة یء به زمان(عبارت است از هیئتی که حاصل می شود از نسبت ش
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)تدرجيی بودن  تنايف وقوع احلركة فیها املقتضیة لالنقسام إىل أقسام آنیة الوجود. در ارتباط به آن است منی تواند غري تدرجيی و آنیة الوجود ابشد.(
  یئت دارد زیرا حرکت اقتضاء می کند که شیء به آنیة الوجودهایی تقسیم شود که تدرجيی نیستند.(در آن، منافات اب وقوع حرکت در آن ه

دارد بلکه حبذاء مستقل ن ام)زیرا اضافه  ركة،فإهنا انتزاعیة اتبعة لطرفیها، فال تستقل بشئ، كاحل )اما حرکت در اضافه وجود ندارد( وأما اإلضافة:
است به هر  ضعف مقوالتاضافه خودش است بنا بر این امر مستقلی نیست )به مهني سبب می گویند که ا امری است انتزاعی و اتبع دو طرف

ن امر آلن آن را ندارد ایینایی که ابر ب حال اضافه مانند عدم در عدم و ملکه امری است انتزاعی یعنی کوری، وجود ندارد بلکه از قابلیت انسان
ضافه  ادارد.( بنا بر این نجود مستقل ارج و خرد. بر این اساس برادری از دو برادر انتزاع می شود و خودش در انتزاع می شود و ما حبذاء مستقل ندا

م به تبع آهنا هدر اضافه  ه هستکه خودش امری انتزاعی است منی تواند مستقل به چیزی مانند حرکت ابشد. بله چون حرکت در دو طرف اضاف
  افه نیست بلکه به طرفني اضافه می ابشد.(حرکت هست ولی این حرکت منتسب به اض

ا )بن لتغري موضوعها، فیها اتبع تغريفإن ال )و مهني طور است در جده که هیئتی است که حاصل می شود از احاطه ی حمیط به حماط( وكذا اجلدة،
ا  النعل أو القدم عم كتغري شند(ی ابحماط م بر این حرکت و تغرّي در جده به تبع تغرّي در موضوع جده است که طرفني آن است که مهان حمیط و

  ی کنند(متند تغیري ه داشک)بنا بر این تغیري تدرجيی اي در کفش است که حمیط است اي قدم که حماط است که از حالی   كانتا علیه.
ر جوهر مستلزم این قوع حرکت د)و  ت،فوقوع احلركة فیه یستلزم حتقق احلركة من غري موضوع اثب )اما جوهر حرکت منی کند چون( وأما اجلوهر:

ضی که روی امر د حرکات عر مانن است که حرکت در غري موضوع اثبت اجياد شود زیرا حرکت احتیاج به موضوع دارد که ابید امری اثبت ابشد
حرکت موضوع  نیا اینجاست که اثبتی به انم جوهر می آیند حال اگر حرکت در خود جوهر واقع شود معنایش این است که جوهر، حرکت کند.

وف است بر اینکه ق حرکت موقه حتق)و در فصل ششم از مهني مرحله گفتیم ک وقد تقدم أن حتقق احلركة موقوف على موضوع اثبت اثبت ندارد.(
 اند.( ابقی مببدون تغیري بت و)که آن امر اثبت ما دامی که حرکت وجود دارد اث ابق ما دامت احلركة. موضوع اثبتی وجود داشته ابشد.(

  
 : بررسی قول مشهورفصل ايزدهم

ت د بلکه جوهر هم حرکرکت می کننحراض، آنچه گفته شد نظر فالسفه ات قبل از صدر املتاهلني بود ولی او این نکته را اثبت کرد که نه تنها اع
ر اي فردی از وعی از جوهدش نحدو  می کند و تغیري می کند یعنی امر سیالی هست جوهری که قابل تقسیم به اقسامی است که از هر حدی از

 مقوله ی جوهر انتزاع می شود.
 حال ایشان ابید ابتدا ادعای خود را اثبت کند و بعد ابید اشکاالت مشهور را حل کند.

  است مدعی این قدمه دارد.مه دو به حرکت در جوهر به اموری استدالل کرده است که واضح ترین آن امور دلیلی است ک ایشان برای استدالل
 که حرکت وقتی در اعراض است حتما در جوهر هم ابید ابشد.

 اما اینکه حرکت در اعراض است از واضحات است و مهه حتی مشهور آن را قبول دارند.
 اما اثبات مالزمه که در جوهر هم ابید حرکت وجود داشته ابشد به دو مقدمه احتیاج دارد:

عاملی می خواهد   واست مبدأ  اجسام می ابشند زیرا قبال گفتیم که اعراض و آاثر خمتلفی که دراین است که اعراض معلول جوهر  مقدمه ی اول
ا در ر گری. )این یز دیچکه موجب آن می شود یعنی عاملی هست که موجب می شود که آن شیء آن بو و طعم و رنگ را دارد و آن شیء 

شد. ابی تواند منشأ آاثر ض است و منی حم دأ این آاثر ابشد زیرا هیولی و ماده قوهاثبات صور نوعیه مطرح کردمي( گفتیم که هیولی منی تواند مب
شد. صورت، جسم  م یکسان اباجسا یمضافا بر اینکه، ماده در مهه اجسام یکسان است و اگر ماده یکسان است و ذو اثر ابشد ابید آاثر مهه 

و طول و عرض و  را مهه جسمود زیبشأ آاثر ابشد و اال آاثر مهه ابید یکی که مهان حجم و طول و عرض و عمق داشنت است نیز منی تواند من
 عمق دارند.
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گر این شیء این ا نا بر این بشد. بنا بر این ابید یک امر جوهری دیگری در اجسام ابشد که او منشأ این آاثر است و آن صورت نوعیه می اب
عراض است. ض و سایر این عر اا دارد. این صورت نوعیه، فاعل و مبدأ برای رنگ خاص را دارد به سبب این است که صورت نوعیه ی سیب ر 

 بنا بر این اعراض به جواهر مستند است.
وض می شود عبه تدریج  گ سیباین است که در دو فصل قبل گفتیم که فاعل قریب هر متغريی ابید خودش متغري ابشد اگر رن مقدمه ی دوم

دش به قوت خو  وهست  ر حال تغیري است که در نتیجه ی آن عرض هم عوض می شود. اگر عاملعالمت آن است که صورت نوعیه ی آن د
 ابقی و اثبت ابشد دیگر عاملی نیست که موجب عوض شدن عرض آن شود.

  
 ه امي.(ه گفت)فصل ايزدهم در تعقیب و بررسی آنچه در فصل گذشت الفصل احلادي عشر يف تعقیب ما مر يف الفصل السابق

 ر شده است یعنی امرقوله ی جوهمکت در )صدر املتاهلني قائل به وقوع حر  املتأهلني )رمحه هللا( إىل وقوع احلركة يف مقولة اجلوهر،ذهب صدر 
لیل )برای این امر د ا:مور أوضحهیه أبواستدل عل جوهری سیال دارمي که از هر حدی از حدود آن فرد اي نوعی از مقوله ی جوهر انتزاع می شود.(

 مقوالت چهارگانه ی دن حرکت دراقع ش)و  أن وقوع احلركة يف املقوالت األربع العرضیة آوردند که واضح ترین آهنا عبارت است از اینکه(هایی 
وهر حرکت در ج ستلزمم)حکم می کند به وقوع حرکت در مقوله ی جوهر یعنی حرکت اعراض  یقضي بوقوعها يف مقولة اجلوهر، عرضی(
ند ست و این تبعیت مانبع جوهر ااتعراض ا)مقدمه ی اولی این است که  عة للجواهر مستندة إلیها استناد الفعل إىل فاعله،ألن األعراض اتباست.(

استناد دارد و  اض به جوهره اعر لباسی نیست که بر تن زید است که زید مستقل و لباسش هم مستقل است بلکه این تبعیت از ابب این است ک
تند به طبائع افعال جسمانیه، مس بنا بر این) یة،فاألفعال اجلسمانیة مستندة إىل الطبائع والصور النوع د معلول به علت است.(این استناد مانند استنا

دهد به سبب صورت  ن بو را مییب ایو صور نوعیه اند که مربوط به اجسام است. )صور نوعیه عطف تفسري طبائع است. بنا بر این اینکه این س
اعراض می ابشند.  یب برای آنلل قر )و صورت نوعیه ع وهي األسباب القریبة هلا، ست که اب صورت نوعیه ی گالبی فرق دارد.(نوعیه ی سیبی ا

اهر این اثرات را ند و آن جو کق می  بله مهه چیز را خداوند خلق می کند ولی اینها واسطه ی فیض هستند یعنی این جوهر را اب چند واسطه خل
در  انگونه که در سابقمهین است که وم اد)مقدمه ی  وقد تقدم أن السبب القریب للحركة أمر تدرجيي كمثلها، غیري می دهند.(دارند که اعراض را ت

ه متغري رکت ابشد کرای حبفصل هفتم گفتیم سبب قریب برای حرکت ابید مانند حرکت، امری تدرجيی ابشد. امری اثبت منی تواند علت 
تیجه می  قدمه ن)از این دو م كأعراضها،  لوجودعیة يف األجسام املتحركة يف الكم والكیف واألین والوضع متغرية سیالة افالطبائع والصور النو  است.(

ن متغري و و وجود ند اعراضشان مانگريمي که طبایع و صور نوعیه ای که در اجسامی که در کم و کیف و أین و وضع شأن تغیري می کنند خودشا
ز این حرکات عرضی ی هیچ یک ا برا)علتی در عامل مل یتحقق سبب لشئ من هذه احلركات. )و اگر چنني نباشد( ال ذلكولو  روان و سیال دارند(

 متحقق خنواهد شد.(
  

ول عقل جمرد و تواند معل هر میکه به این دلیل می شود این است که جوهر که متغري است معلول چه چیزی است؟ چگونه این جو  اشکال اولی
د وجود ض و خداونحمعقل  شد که اموری اثبت هستند. عقل جمرد فعل حمض است و حرکت چون خروج از قوه به فعل است دراي خداوند اب

 ندارد.
یزی ابشد چه خودش یک یست کنکه حرکت، ذاتی امر جوهری است و این را سابقا هم توضیح دادمي و گفتیم جوهر این گونه  جواب این است

ین خداوند ات. بنا بر لق نیسخآن ابشد. یعنی خلقت جوهر به گونه ای است که حدود و اجزاء آن مهه یک جا و حرکت نعت و وصف زائد بر 
 چیزی را حرکت منی دهد بلکه چیزی را اجياد می کند که ذاات متحرک است.

اتی عرض ذاین تغرّي  واست  : ما مهني جواب را در خود اعراض می زنیم و می گوییم مبدأ اعراض جوهر است و جوهر هم اثبتاشکال دوم
 شد. کت در جوهردم حر است. بنا بر این چون تغرّي عرض ذاتی است دیگر احتیاج به علت ندارد. بنا بر این می توان قائل به ع
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ت و چون یء دیگر اسیک ش جواب این است که عرض وجود لنفسه ندارد بلکه وجودش فی نفسه عني وجودش لغريه است. یعنی عرض از آاثر
 ز مستقلی نیست منی توان گفت که ذاتی اش تغیري است.چی
  

طبیعتی   ما سخن را به مهان )که تجددة،ة املأان ننقل الكالم إىل الطبیع )بر دلیلی که صدر املتاهلني آورده است اشکال شده است که( وأورد علیه:
نه این امر که )که چگو  ! ؟جددة ن املبدأ الثابت وهي متكیف صدرت ع که متجدد است و آان فآان نو می شود منتقل می کنیم و می گوییم:(

ده است به واب داده ش)و ج وأجیب عنه: متغري است از مبدأی مانند عقل اول اي خداوند صادر شده است و حال آنکه آهنا اثبت اند.(
دن شرّي و آن به آن نو است پس تغ بیعتطد و ذات )از آجنا که حرکت در هنا ابن احلرکة ملا کانت فی جوهرها فالتغري والتجدد ذايت هلا، اینکه(

فاجلاعل إمنا  هد.(ان منی خواه بره)و ذاتی شیء احتیاج به علت ندارد و خاصیت دیگر آن این است ک والذايت ال یعلل، ذاتی برای آن است.(
تجدد حرکت و جتدد ماینکه به  ت نهمتجدد اس )بنا بر این فاعل و خالق، خلق کرده است چیزی که جعل املتجدد، ال أنه جعل املتجدد متجددا.

ین ن و انطق کند. به اان را حیواه انسداده ابشد. این نکته در مهه ی ذاتیات به مهني شکل است یعنی خداوند انسان را موجود می کند نه اینک
رای ه خداوند جسم را داچنني اینکست. مهاذاتی آن معنا که انسان را خلق منی کند و بعد حیوان و انطق را به آن بدهد. زیرا حیوان و انطق بودن 

 د.(ن بدهابعاد می کند یعنی ذو ابعاد خلق می کند نه اینکه اول جسم را خلق کند و بعد ابعاد سه گانه را به آ
ض متغري به ی کنیم استناد اعرام)ما توجیه  ینه،أان نوجه استناد األعراض املتجددة إىل الطبیعة هبذا الوجه بع )اشکال دوم این است که( وأورد علیه:

عل جمن غري حاجة إىل  (مشا گفتید ست کهطبیعت را به مهني وجه که مشا گفتید. یعنی اینکه اعراض متغري به طبیعت مستند هستند به مهان گونه ا
عراض که حرکت ابت است و اثعت بیط)بدون اینکه احتیاج داشته ابشیم بگوییم طبیعت حرکت می کند. بنا بر این می گوییم  الطبیعة متجددة،

والطبیعة  ود.(شت و نو می دد اس)بنا بر این جتدد ذاتی عرضی است که متج فالتجدد ذايت للعرض املتجدد، می کنند به سبب ذاتشان است.(
ن کرده ابشد و بعد آ  خلق که اوله اینن)و طبیعت این اعراض را به شکل متجدد خلق کرده اند  جعلت العرض املتجدد، ومل جتعل املتجدد متجددا.

ن عراض در وجود خودشا)ا بعة له،ر واتأبن األعراض مستندة يف وجودها إىل اجلوه )و جواب داده شده است.( وأجیب عنه: را آن به آن نو کند.(
ن تتم يف أبد اتیة الفالذ به جوهر مستند هستند و اتبع جوهر هستند و وجودشان لغريه است. یعنی خودشان روی موضوع دیگری هستند(

شد. چیزی که اتبع جوهر می اب اتبع )بنا بر این ذاتی بودن یک چیز فقط در جواهر متام می شود نه در اعراضی که مستقل نیستند و اجلواهر.
 است منی تواند ذاتی داشته ابشد.(

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 75جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 کت جوهری و جواب اشکاالت: استدالل بر حر موضوع
ع ابشد، صدر بدون موضو  حرکت گفتیم هر چند مشهور قائل بود که حرکت در جوهر معنا ندارد و ممکن نیست زیرا الزمه ی آن این است که

دی از مقوله ی  فر آن نوعی اي حدود املتاهلني قائل به حرکت در مقوله ی جوهر شد. یعنی در خارج امر جوهری سیالی دارمي که از هر حدی از
 جوهر انتزاع می شود که اب نوع اي فرد قبلی و بعدی فرق دارد.

شد، نتیجه اینکه یز متغري ابودش نخدلیل بر حرکت جوهری اموری بود که واضح ترین آن این بود که عرض، معلول جوهر است و علت متغري ابید 
 .ابشد  واسطه ی جوهرند پس جوهر ابید متغريوقتی اعراض، حرکت دارند و تغیري می کنند، چون اینها معلول بال
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 ال سوم می رسیم:ه بیان اشکبکنون ا به این کالم اشکاالتی وارد شده است دو اشکال را در حبث قبلی مطرح کرده و جواب آن را ذکر کردمي و 
ک کلی در هر حرکتی ی   و به طور ی کندمتغیري که احتیاج به مبدأ متغري دارند، مبدأ متغري آهنا جوهر نیست. مثال اگر أین اي کم شیئی  اعراض

 .سری امور متغريه ای دارمي که آهنا علت حرکت می ابشند و تغیري اعراض به آهنا مستند است نه به جوهر
 حرکات در مقام دسته بندی به یکی از این سه قسم تقسیم می شوند: توضیح اینکه

عا به مست زمني زن دارد طبو جسام ابعش آن را اقتضاء می کند صادر می شود مثال حرکت : مانند حرکاتی که از جسم مبا اینکه طحرکات طبیعی
 روند.باست از این رو اگر از ابال رها شود به مست زمني می آید و طبع گاز و خبار این است که به مست ابال 

بر  ت ابال کهمسگ به ت مانند حرکت سنکه حرکاتی است که بر اساس عامل خارجی رخ می گريد و بر خالف طبع شیء اس حرکات قسری
 اساس دست من اي عامل دیگری چنني حرکتی را اجنام می دهد.

ها به سبب این رکت در اینهد. حدکه حرکاتی است که مبدأ آهنا نفس است که در موجوداتی که زنده اند و روح دارند رخ می  حرکات نفسانی
 روح است که زابن را حرکت می دهد. است که روحشان آهنا را حرکت می دهد بنا بر این

خارج از حقیقت  متغريی که ه امربدر هر سه نوع حرکت فوق، ما احتیاج ندارمي که اثبت کنیم جوهر متغري است زیرا هر کدام از آن حرکات 
تش به آن ختم دفی که حرکهیت و جوهر است مستند می ابشد. مثال حرکتی که دارد ابلطبع حرکت می کند آان فآان مراتب قرب و بعدش اب غا

بر این اعراض  ی شود. بنابت ممی شود فرق می کند، در اینجا عامل در تغیري أین مهان قرب و بعدها می ابشد و جوهر سنگ در هر حال اث
 سنگ مستند به قرب و بعدها است که احوال سنگ می ابشند و مستند به جوهر سنگ نیستند.

ابید خبشی  در هر آن، ی رودی مواجه است است که آان فآان جدید می شود مثال سنگی که به هوا مهکذا در حرکت قسری، حرکت اب موانع
وت است و مهني ها فآان متفا ا آانخاص از هوا را بشکافد. مهچنني آان فآان از جایی که طبعش اقتضاء می کند دور می شود. این دور شدن ه

 عامل حرکت می ابشند.
سیدن به ر صل حرکت و اچند  ز خود جوهر عومل دیگری وجود دارد. مثال وقتی بدن به مستی حرکت می کند هردر حرکات نفسانی هم غري ا

ر بمی تواند گامی را  ر این اساسرد )بیک نقطه منبعث از یک اراده ی کلی است ولی به تعداد گام هایی که فرد بر می دارد اراده ی مستقلی دا
 ر بدن معلول آن اراده های متجدد است نه جوهر.ندارد.( بنا بر این تغرّي و حرکت د

 دید( می آورمي. اینجمانع های  رد ابصدر املتاهلني در جواب می فرماید: ما سخن را روی مهان حاالت )مثل قرب و بعد و اراده ها و اي برخو 
رض حل کرد ی شود اب عا منر ست که عرض حاالت خودشان اعراض اند و می گوییم آهنا که متغري هستند معلول چه چیزی می ابشند. واضح ا

جوهر  و عامل آهنا که به تغري هستندمعراض ابلکه ابید سرآخر به جوهر منتهی شود. بنا بر این اگر به جوهر رسید، برهان ما اتم می شود زیرا این 
ر حرکات طبیعی داست. این  بیعتمهان ط می رسد هم ابید متغري ابشد. این مهانی است که فالسفه گفته اند که فاعل مباشر در متام حرکات

ه ابال پرت می  بکه آن را   ست منواضح است و اما در حرکات قسری گفته اند که آنی که مباشرات حرکت را اجنام می دهد مهان سنگ است و د
ود بدن است که ست و اال خا بدن کند فقط زمینه را در آن اجنام می دهد ات خالف طبعش حرکت کند. کما اینکه نفس، زمینه ساز برای حرکت

  حرکت می کند و اال نفس جمرد مبا انه جمرد، حرکت ندارد.
  

من طبیعة  -أن القوم صححوا ارتباط هذه األعراض املتجددة إىل املبدأ الثابت  )بر این قول اشکال سومی شده است و آن اینکه( وأورد علیه أیضا:
را قبول ندارند مشکل را حل کرده اند و ارتباط اعراض متغري اب مبدأ اثبت که عبارت است از )کسانی که حرکت در جوهر  بنحو آخر، -وغريها 

أن  )و آن اینکه( وهو: طبیعت اي غري طبیعت مانند نفس اي قاسر را از راه دیگری تصحیح کرده اند که غري از راه اثبات حرکت جوهری است.(
كتجدد مراتب قرب وبعد من الغایة املطلوبة يف احلركات  به اعراض می شود نه از جوهر اشیاء()تغرّي از خارج ملحق  التغري الحق هلا من خارج،

)مانند نو شدن مراتب نزدیکی و دوری از غایت مطلوبه در حرکات طبیعیه یعنی سابقا به مبدأ نزدیک بود اي دور بود و این حالت در هر الطبیعیة،
)و مانند نو شدن حاالتی دیگر )مانند برخورد اب موانع  احلركات القسریة اليت على خالف الطبیعة، وكتجدد أحوال أخرى يف آنی حال تغیري است.(
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وكتجدد إرادات جزئیة منبعثة من النفس يف كل  جدید اي وضع های خاصی پیدا کردن( در حرکات قسریه ای که بر خالف حرکات طبیعیه است.(
)و مانند نو شدن اراده های جزئیه که برخواسته از نفس است که در هر حد از حدود  نفس.حد من حدود احلركات النفسانیة اليت مبدؤها ال

  حرکات نفسانیه که مبدشان نفس است.(
مهني  )ما نقل کالم به ؟ أین جتددت ة، منأبهنا ننقل الكالم إىل هذه األحوال واإلرادات املتجدد )از این قول جواب داده شده است( وأجیب عنه:
فإهنا ال  ان چیست؟(امل تغیريشعستند راده های متجدد می کنیم و می پرسیم اینها از کجا متغري شده اند و اینها که خود، اعراض هحاالت و ا

عی ی گردد چه حرکت طبیبیعیه بر مطرکات )این حاالت متجدده به انچار در ح حمالة تنتهي يف احلركات الطبیعیة إىل الطبیعة، وكذا يف القسریة،
ست و گاه هد طبیعی ادام می چه قسری. یعنی طبیعت است که حرکت می کند و این طبیعت گاه در حال عادی است که حرکتی که اجنابشد و 

تهي نفإن القسر ی (کند.  حتت فشار است که حرکت آن بر خالف طبیعت است. ولی به هر حال مهان طبیعت و جوهر شیء است که حرکت می
باشر نیة، فإن الفاعل امليف النفسا وكذا ، فشار منتهی به طبیعت می شود و طبیعت است که عمل را اجنام می دهد.()در حرکات قسریه إىل الطبیعة،

یرا فاعل مباشر ز ر می گردد یعت ب)حتی در حرکات نفسانیه هم چنني است که حرکات در آهنا به طب للتحریك فیها أیضا الطبیعة، كما سیجئ.
 نیم.(کن می  رکت را اجنام می دهد مهان طبیعت است. و این را در آینده در فصلی بیاحتریک یعنی چیزی که مباشرات ح

  
 بر حرکت جوهری دلیل دوم

وط به عرض. دیگری مرب شد وابسابقا دانستیم که عرض از مراتب وجود جوهر است یعنی در خارج دو وجود ندارمي که یکی مربوط به جوهر 
 نفس است و مهان وجود، شؤون و جتلیاتی دارد که عرض است. بلکه یک وجود واحد دارمي که قائم به

د ل بر یکدیگر نبودنیگر قابل محشند دمثال سیب که بو، حجم و رنگ دارد مهه به یک وجود موجودند. اگر قرار بود اینها اب دو وجود موجود اب
این حال که عرض  ست. بنا بررمز اقتیم بگوییم که سیب، زیرا مفهوم سیب اب رنگش یکی نیست و اگر در وجود هم یکی نبودند دیگر منی توانس

ر جوهر ی ابشد. اگمتغري ماز مراتب وجود جوهر است و وجود مستقل ندارد معنایش این است که اگر عرض متغري شد پس وجود جوهر هم 
حرکت هم به  وجود دارند و یک  هر دو وجود دیگری داشت می توانستیم بگوییم که عرض که در تغرّي است ارتباطی به جوهر ندارد ولی وقتی

م تغیري می  هت پس جوهر کی اسوجود خارجی تعلق گرفته است نه به مفهوم آن، حال که عرض تغیري می کند و از طرفی وجود آن اب جوهر ی
 کند.

  
ستدالل کرد و آن اسوم گذشت  یله رح)می توان به حرکت در جوهر به آنچه در فصل سوم از م وميكن أن یستدل على احلركة يف اجلوهر مبا تقدم

وده فسه عني وجيف ن من حیث كون وجوده )وجود عرض از مراتب وجود جوهر است( أن وجود العرض من مراتب وجود اجلوهر، اینکه(
غريه فت .(ريه آن استود لغ)از این حیث که وجود عرض فی نفسه عني وجود آن برای جوهر است یعنی وجود عرض فی نفسه عني وجللجوهر،

  است.( جوهر )بنا بر این تغرّي و جتدد عرض در واقع مهان تغرّي جوهر و جتدد برای وجتدده تغري للجوهر وجتدد له.
  

 : بر آنچه ات به حال گفتیم مطالبی متفرع می شود.بعد عالمه می فرماید
برود و صورت دیگری به جای آن بنشیند. بنا بر این  کون و فسادی در عامل وجود ندارد یعنی این گونه نیست که یک صورت از بني اول اینکه

وقتی چوب خاکسرت می شود این گونه نبوده است که در طول چندین سال صورت چوبی داشته است و در نقطه ی خاصی این صورت از بني 
که در مهان آن که صورت قبلی می می رود و در مهان حال صورت دیگری به انم خاکسرتی به وجود می آید. برای اینکه الزمه ی آن این است  

رود، ماده ابید بی صورت ابقی مباند. وقتی صورت از بني برود، ماده ای که قوامش به صورت است از بني می رود. از این رو هر چند صورت 
ر این ُصَوری که در خارج چوبی و خاکسرتی هر کدام یک ماهّیت جداگانه است ولی از نظر وجود به هم متصل اند و قابل تفکیک نیستند. بنا ب

پشت هم می آیند به هم متصل می ابشند. مثال سیبی که بر روی درخت است و در طول چند ماه بزرگ می شود آان فآان در حال اضافه کردن 
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بلی حمو شود حجم است و صورت آن حلظه به حلظه هرچند به مقدار بسیار کم که قابل رؤیت نیست تغیري می کند و این گونه نیست که صورت ق
 و بعدی تکوین شود.

چوب  خاکسرت از مثال البته یک نوع حرکت جوهری دیگری است که تکاملی است )بر خالف مثال های فوق که صور بعدی کاملرت نیست
 اینها در خارج ه یمهن می شود. انسا ابالتر نیست.( مانند جایی که نطفه تبدیل به انسان می شود یعنی از مجاد به انمی و بعد حیوان و بعد

انگشت می   ک حد از آنیه بر کیک واحد متصل تدرجيی است و من اگر در جایی از آن مجاد را می بینم و بعد حیوان را به سبب این است  
 گذارم و از آن مفهوم خاصی را برداشت می کنم.

  
ینکه ا)اول  ة على املادة،رة بعد صور لة صو ر الطبیعیة املتبدأوال: أن الصو  )متفرع می شود بر آنچه از حرکت جوهری گفتیم( ویتفرع على ما تقدم:

)اینها  لى املادة،عیالة جتري ساحدة و ابحلقیقة صورة جوهریة  صورت های طبیعی که تبدیل می شوند صورتی بعد از صورت بر ماده وارد می شوند(
نم و اال یک چیز ن انتزاع کآده از من می توامن مفاهیم متعددر واقع یک صورت جوهریه ی واحد است که سیال است و بر ماده وارد می شود و 

نتزاع می شود که ، مفهومی اوجود )و از هر حدی از حدود آن وینتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغایر ملا ینتزع من غريه. بیشرت نیست.(
بعضی دیگر می  ی تبدیل بهی بعضاست که صورت طبیع )این در جایی هذا يف تبدل الصور الطبیعیة بعضها من بعض، مغایر اب حد دیگر است.(

رکت اشتدادی حد دارد که م وجو ه)و حرکت جوهری دیگری  وهناك حركة اشتدادیة جوهریة أخرى، شود مانند تبدیل صورت آبی به صورت خباری(
ت است از )و عبار  االنسانیة. یوانیة، مثاحل یة، مثهي حركة املادة األوىل إىل الطبیعیة، مث النبات است یعنی هرچه جلوتر می شود کامل تر می شود(

یک صورت است   یستند بلکهسته نحرکت ماده ی اولی که صورت مجادی دارد و بعد نباتی و حیوانی و انسانی. اینها هیچ کدام وجود های گس
 که از حدود خمتلف آن گاه مجادی و نباتی و مانند آن انتزاع می شود.(

  
ه یک وجود ند اعراض بند چو اکت جوهری انتزاع می شود این است که اگر جوهر متغري ابشد مهه ی اعراضش متغري که از حر  نکته ی دومی

 تی اگر مثال کم، درا بر این حد. بنموجودند که مهان وجود جوهر است پس اگر جوهر تغیري می کند متامی اعراضی که در آن است تغیري می ايب
غیريی اجياد ر در حجم تتی اگحلی قبل از جوهر بعدی است کمی که در اآلن است اب کم قبلی فرق دارد شیء زايد و کم نشود چون جوهر قب

الوه بر آن عاست یعنی  جوهر نشده ابشد. از این رو اگر حجم آن هم تغیري کند این یک حرکت دیگری غري از حرکت قبلی است که به تبع
 حرکت که به تبع جوهر است حرکاتی اثنوی دارند.

نباشد عالوه بر  ل اگر ساکند. حاچنني اگر سنگ ساکن ابشد چون در مهان حال جوهرش در حال تغیري می کند أین آن اب أین قبلی فرق دار مه
 حرکت جوهری حرکتی اثنوی دارد که حرکت در أین است.

  
ملا مسعت  اب مجیع اعراضش در حرکت است.( )جوهری که جوهرش در حرکت است، واثنیا: أن اجلوهر املتحرك يف جوهره متحرك جبمیع أعراضه،

)به سبب آنچه شنیدی از اینکه اعراض از مراتب وجود جوهری هستند که  من حدیث كون وجود األعراض من مراتب وجود اجلوهر املوضوع هلا.
)و الزمه ی این حرف این   احلركة،و الزم ذلك كون حركة اجلوهر يف املقوالت األربع أو الثالث من قبیل احلركة يف موضوع برای اعراض است.(

یل است که حرکت جوهر در مقوالت چهارگانه )کیف، کم اي وضع و أین( اي سه گانه )بنا بر اینکه أین مقوله ای جدا و مستقل نباشد( مهه از قب
سخن از دو حرکت است، این )حال که  وعلى هذا ینبغي أن تسمى هذه احلركات األربع أو الثالث: )حركات اثنیة(، حرکت در حرکت است.(

)و آنچه برای  وما ملطلق األعراض من احلركة بتبع اجلوهر ال بعرضه: )حركات أوىل(. حرکات وضعی چهارگانه اي سه گاه را حرکات اثنیه می انمند.(
رکت می کنند را حرکات مطلق اعراض است از حرکت، به تبع جوهر است و نه به عرض جوهر یعنی چون جوهر حرکت می کند اینها هم واقعا ح

اولی می انمند. مراد از حرکات ابلتبع این است که اتبع حقیقتا متصف است به چیزی که متبوع به آن متصف است ولی حرکت ابلعرض مانند 
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جوهرشان حرکت  جری املیزاب است که اتبع واقعا حرکت منی کند. بنا بر این حرکت اعراض به تبع جوهر یعنی اعراض واقعا حرکت می کنند زیرا 
 کرده است.(

  
هستند پس   صورت سیال ه یکمهاین است که وقتی در عامل کون و فساد نیست و مهه ی صورت هایی که به هم تغیري می کنند  نتیجه ی سوم

  کل عامل عبارت از یک حرکت می شود و به جایی حرکت می کند که به جترد می اجنامد.
ه ای که انی به ماده ی واحده عامل جسماینک )سوم الواحدة حقیقة واحدة سیالة متحركة جبمیع جواهرها وأعراضهاواثلثا: أن العامل اجلسماين مبادته 

کت در حال حر  هایش دارد )زیرا گفتیم ماده در مهه ی موجودات یکی است( حقیقت واحده ی سیالی است که اب متام جوهر و عرض
و  ی کند که مهان جتردمبتی حرکت اثهدف  و)مهانند یک قافله ی واحدی که به مست غایت  احملضة. قافلة واحدة إىل غایة اثبتة هلا الفعلیة است.(

 فعلیت حمض است که در آن قوه و فعل معنا ندارد.(
  
  
 
 
 
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 76جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : موضوع حرکت جوهریهموضوع
ن جود داشته ابشد. ایوعی اثبت و د موضتاهلني، حرکت در جوهر را حمال می دانستند و می گفتند که در حرکت ابیگفتیم، فالسفه قبل از صدر امل

پس حرکت  وضوع نداردوهر مجموضوع اثبت در حرکت در اعراض وجود داشت که مهان جوهر بود ولی اگر حرکت، در جوهر ابشد از آجنا که 
 ر حتقق خنواهد ايفت.بدون موضوع می شود در نتیجه حرکت در جوه

 یست.هری چبعد در فصل گذشته اثبات شد که حرکت در جوهر وجود دارد. اکنون سخن در این است که موضوع در حرکت جو 
د. آخر حرکت وجود دار  از اول ات ست کهامرحوم صدر املتاهلني و پريوانش گفته اند که موضوع مزبور عبارت است از هیولی و ماده که امر اثبتی 

ع و حرکت روی آن واق قی می ماندتی اببر این وقتی آب تبدیل به خبار می شود و اي نطفه تبدیل به انسان می شود، ماده ی آن به شکل اثب بنا
آن انگشت می   ر یک حد ازبت که می شود. صورتی که روی این ماده می رود یکسان است و اگر ما آن را متفاوت می پندارمي به سبب این اس

ست که گفتیم ارکات عرضی حانند یک صورت جوهری از آن انتزاع می کنیم و اال یک صورت که سیال است بیشرت وجود ندارد. این مهگذارمي و 
م داشت، ه مسافت انکی شد  در جایی که مثال سیب حرکت می کرد و از کّم کوچک به بزرگ تبدیل می شد یک کم بیشرت روی سیب واقع من

رده ی که قبال انتزاع ککه اب نوع  م بودکود به سبب این بود که از هر حدی یک ماهّیت انتزاع می کردمي که نوعی از  اگر سخن از انواعی از کم ب
 بودمي و اي نوعی که بعد انتزاع می شد متفاوت بود.
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ون تغیري. ت و بداثب ی استبنا بر این موضوع در حرکت جوهری مهان ماده است. این موضوع هر چند قوامش به صورت است ولی خودش امر 
ود سیال در بقاء و وج و این امر ه استاین صورتی که روی ماده آمده است خملوق عقلی است که مهواره وجود دارد و این امر سیال را اجياد کرد

 مستند به آن می ابشد.
رند صادر ا قبول ندار هری ت جو نظري مهني حرف که )صورة ما( حافظ ماده است و حافظ )صورة ما( عقل جمرد است حتی از کسانی که حرک
ی شود بعد از میزی متکون عنی چشده است؛ کسانی که می گویند که تغیري و حتول هایی که در عامل رخ می دهد از قبیل کون و فساد است ی

عا سریین امر اود و آنکه چیزی فاسد شده ابشد یعنی در حرکت، یک صورت جوهری فاسد می شود و صورت جوهری دیگری متکون می ش
از بني می  بلی و جوهرورت قپشت سر هم رخ می دهد و به نظر می آید که حرکت دارد. بنا بر این یک صورت واحدی در کار نیست بلکه ص

یند که وجود دوم ینها می گو ار. ارود و چیز جدیدی در ادامه ی آن خلق می شود. بنا بر این یک وجود واحد نیست که گاه آب است و گاه خب
است در ظل  قوه ی حمض ده کهه می آید یعنی بني متکون و فاسد این امر مشرتک است که ماده ای در هر دو وجود دارد. این ماروی ماد

نوز آن هر کار است ده آب صورتی حمفوظ است این صورت نه صورت آبی است زیرا قرار است از بني برود و نه صورت خبار چون زمانی ک
رت آبی ابشد ز اینکه صو است ا سخن از )صورة ما( است یعنی یک صورتی که ماده را حفظ کند این صورت اعمصورت نیامده است بنا بر این 

ده در هر حال، ذارد که ماگمنی   اي هوایی. این صورت مبهم، یک صورت واحد است زیرا موجود جمردی در کار است که آن را اجياد می کند و
 بدون صورت ابشد.

م ر این موضوعی به انباند. بنا  گفته  کون و فاسد می گویند، را قائلني به حرکت جوهری برای اثبات موضوع در حرکت  نظري کالمی که قائلني به
 ود بیشرت نیست.ت که یک وجان گفماده وجود دارد که زیر چرت صورتی وجود دارد که مبهم است ولی چون عقل جمرد آن را حفظ می کند می تو 

کت جوهری را اثبات  ز اینکه حر بعد ا است که دیگران گفته اند و برای تصویر موضوع از ماده سخن گفته اند. ماعالمه می فرماید: این کالمی 
ی  ع است. این را زمانآهنا موضو  کی ازکردمي، به سراغ حبث های قبلی رفته می گوییم: سابقا گفتیم که هر حرکتی به شش چیز احتیاج دارد که ی

رکت احتیاج حموضوع در  ز بهابدیدند. حال که مبنی عوض شده است و حرکت را در جوهر اثبت کردمي آاي  گفتیم که حرکت را در اعراض می
 دارمي اي نه.

 که سخن از احتیاج حرکت به موضوع بود، سر این احتیاج یکی از این دو امر می توانست ابشد: در سابق
مری واحد و اورت، حرکت صاین  ل ات آخر اتصالش حمفوظ مباند. در غريحرکت، به موضوع اثبت احتیاج داشت برای اینکه از او  اول اینکه

دارای اقسام  ی بینیم کهماگر  متصل منی توانست ابشد. مطابق این فرض، می گوییم: حرکت، یک وجود سیال است و اقسام و اجزاء ندارد و
ذهن و وهم  قط در حمیطفست و تقسیم در خارج حمقق نی است این به سبب آن است که ما در وهم خود آن را جتزیه و قسمت کرده امي. این

ین در خارج ت بنا بر اده اساست. آنچه در خارج در از حرکت موجود است فقط یک آن است که قبلش از بني رفته و بعدش هنوز موجود نش
 شیم که چیزی به انمج داشته ابحتیا ت که اچیزی نیست که خبواهیم آن را از چیز دیگر جدا کنیم. بنا بر این حرکت در خارج دارای اجزاء نیس

حرکت به وسیله ی  دارد. وحدتنوضوع مماده داشته ابشیم که خبواهد آن اجزاء را به هم متصل کند. بنا بر این حرکت برای اتصالش احتیاج به 
  ت.د اسخودش است زیرا امری است که در خارج واحد است و از وقتی شروع می شود ات متوقف بشود یک وجود واح
نند از یک کارج تقسیم  خا در ر نظري این را در خط که کم متصل قار است هم گفتیم که یک خط فقط قابل تقسیم ومهی است و اال اگر خطی 

احد را به و یک خط و  گريد  خط بودن خارج می شود و تبدیل به دو خط مستقل می شود. این وهم است که در یک خط نقاطی را در نظر می
ن سکونی به وجود نی که در آ زماسیم می کند. در خارج اگر خط را تقسیم کنند وحدتش از بني می رود. از این رو در حرکت هم اتاجزایی تق

 نیامده است یک حرکت بیشرت نیست و وهم است که آن را تقسیم می کند.
ابید  ی است زیرای وصفرا حرکت یک معناسر احتیاج حرکت به موضوع این است که موضوع، موصوف است و حرکت صفت آن زی دوم اینکه

شد که به یک وجود غريه می ابرکت لحچیزی ابشد که حرکت وصف آن شود و به عبارت دیگر، تغیري احتیاج به یک متغري دارد. بنا بر این وجود 
  لنفسه احتیاج دارد.
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ست ولی در اوع احتیاج ه موضبابشد( واضح است که  طبق این بیان، حرکت اگر در اعراض ابشد )یعنی امر سیالی که وجود دارد امری عرض
متحرک  ور آن حرکت درد و حرکت جوهری که امر سیال، مهان جوهر است واضح است که چون وجود جوهر لنفسه است احتیاج به موضوع ندا
تحد است اب صورت م ست کهایک چیز بیشرت نیست. در این حال اگر به ماده می گوییم موضوع حرکت است به سبب آن است که ماده چیزی 

ز هر فعلیت است و عاری احمض  یاین از ابب اسناد به غري ما هو له صحیح است و اال اگر ماده را فی حد نفسه در نظر بگريمي چون قوه 
 ت.ده اساست منی تواند به تنهایی موجود شود. بنا بر این حکم در واقع روی صورت است که به ماده نسبت داده ش

  
حرکت متصف است   آنی که به یعنی )فصل دوازدهم در موضوع حرکت جوهریه و فاعل آن لثاين عشر يف موضوع احلركة اجلوهریة وفاعلهاالفصل ا

 ننده ی کارکز آن  اکه مهان موضوع است. بنا بر این موضوع و فاعل هر دو یکی هستند و عطف فاعل، عطف توضیحی است و مراد 
  نیست.(

وضوع حرکت جوهری م)که  ملادةهو ا إن موضوع هذه احلركة) ني به بعد که مسأله ی حرکت جوهری مطرح شد گفته اند:()از صدر املتاهل قالوا:
به صورتی  ند مهان ماده ای کهارد گفته اصل ند)البته چون ماده حت املتحصلة بصورة ما من الصور املتعاقبة املتحدة ابالتصال والسیالن، ماده است.(

ند زیرا حرکت سیالن دار  ول اند پشت سر هم می آید حتصل ايفته است؛ صورت هایی که که احتاد دارند به سبب اینکه متصاز صورت هایی که 
  ده یک شخص ماده استنکه این ماو ای )البته وحدت ماده فوحدة املادة وشخصیتها حمفوظة بصورة ما من الصور املتبدلة، امر واحد متصل است.(
)صورة ما ة،كانت مبهم  وإن وصورة ما وظ است به یکی صورت از صورت های متبدله که در حرکت ظاهر می شوند.(که تغیري نکرده است حمف

لوحدهتا و حلافظ هلا امادة جبوهر مفارق هو الفاعل لل )ولی وحدت این صورة ما حفظ شده است( لكن وحدهتا حمفوظة هرچند مبهم است(
جياد کننده ی ماده ه فاعل و ااست ک ماده جدا است و ماده و آاثر ماده را ندارد که مهان عقل)به جوهر مفارقی که از  وشخصیتها بصورة ما،

ان حبث ند. این مهمی ک است و چون وحدت دارد و اثبت است ماده را حفظ می کند و وحدت و شخصیت آن را به وسیله ی صورة ما حفظ
رد می ان عقل جممهر دو هدست عقل جمرد و فاعل اصلی ماده و صورت  است که می گویند: صورت فاعل ماده نیست بلکه ابزاری است در

برای  ورة ما شریکة العلةا بر این ص)بن ،فصورة ما شریكة العلة للمادة ابشد که صورت را اجياد می کند و به وسیله ی آن ماده را حفظ می کند.(
ی  ماده است به وسیله حرکت مهان وضوعم)و  تحصلة هبا هي موضوع احلركة(.واملادة امل ماده است زیرا برای حتقق ماده ابید وجود داشته ابشد.(

ن و ست که قائلني به کو ان چیزی این مه)ا وهذا، كما أن القائلني ابلكون والفساد النافني للحركة اجلوهریة قالوا: صورت ما متحصل شده است.(
وجود است و از مظرف خودش  زی درد که حرکت چیزی نیست جز اینکه هر چیفساد که حرکت جوهریه را نفی کرده اند گفته اند. اینها می گوین

 ند که فاعل ماده نهساد می گویفون و )قائلني به ک إن فاعل املادة هو صورة ما،) بني می رود و در مهان آن چیزی مانند آن متکون می شود.(
ت و اگر ه هم می رفن مادلی بود می ابیست بعد از رفنت آصورت قبلی است و نه صورت بعدی بلکه صورة ما است. اگر فاعل، صورت قب

)صورت  مفارق دهتا جبوهرة وححمفوظ صورت بعدی بود که هنوز نیامده است پس ماده که از قبل بوده و بعد هم هست معلول صورة ما است.(
واسطه ی  ت است و بهصور  ردی که خالق)مهان عقل جم یفعلها ویفعل املادة بواسطتها، مفارقی که وحدتش اب عقل جمرد حفظ شده است(

ای ماده ما شریکة العلة بر  ر این صورةنا ب)ب فصورة ما شریكة العلة ابلنسبة إىل املادة، حافظة لتحصلها ووحدهتا(. صورت، ماده را خلق می کند.(
  است و حتصل و وحدت ماده را حفظ می کند(

)حتقیق این است که نیاز حرکت به موضوعی که شرطش این است که هم اثبت  ت احلركة،والتحقیق أن حاجة احلركة إىل موضوع اثبت ابق ما دام
)اگر این احتیاج به  إن كانت ألجل أن تنحفظ به وحدة احلركة ابشد و هم از اول ات آخر حرکت ابقی ابشد، به دو چیز می تواند مرتبط ابشد:(

شود. یعنی حرکت برای اینکه یک امر واحد ابشد احتیاج به چیزی دارد که حرکت برای این است که به وسیله ی موضوع، وحدت حرکت حفظ 
اتصال خبش ابشد. کأنه حرکت مانند دانه های تسبیح است که وجوداتی جدا از هم است که ابید خنی داشته ابشد که آهنا را به هم متصل  

وعدم اجتماع  به حرکت از هم نباشد بلکه واحد ابقی مباند( )و حرکت به وسیله ی عارض شدن تقسیم وال تنثلم بطرو االنقسام علیها کند.(
)در  فاتصال احلركة يف نفسها وكون االنقسام ومهیا غري فكي كاف يف ذلك، )و به خاطر این اجزاء آن در وجود مجع نیست(أجزائها يف الوجود،
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یزی ابشد و اتصال به آن عارض شده ابشد و مهچنني جواب این نکته کافی است که بگوییم که اتصال حرکت در ذاتش است نه اینکه حرکت چ
اینکه انقسامی که در حرکت تصور می شود ومهی است نه خارجی یعنی در خارج از هم منفک نیست. بنا بر این حرکت در خارج یک چیز 

)و اگر احتیاج حرکت به  وإن كانت بیشرت نیست و وحدت دارد از این رو برای دادن وحدت به آن الزم نیست که به دنبال عامل خارجی ابشیم.(
)این ابشد که حرکت امری وصفی است یعنی چیزی ابید ابشد که به حرکت متصف  ألجل أهنا معىن انعيت حيتاج إىل أمر موجود لنفسه، موضوع(

)ات  حىت یوجد له وینعته، شود بنا بر این حرکت به امری احتیاج دارد که وجود نفسه ابشد که حرکت که وجودش لغريه است بر آن عارض شود(
كما أن األعراض والصور اجلوهریة املنطبعة يف املادة حتتاج  این معنا که حرکت است برای آن امر که لنفسه است ايفت شود و وصف آن قرار گريد(

توجد له  سه ابشد()کما اینکه اعراض و صور جوهریه ای که در ماده منطبق هستند احتیاج به موضوعی دارند که لنف إىل موضوع كذلك،
)پس می   فموضوع احلركات العرضیة أمر جوهري غريها، )ات این اعراض و صور مزبور برای آن موضوع موجود شوند و آن را توصیف کنند( وتنعته،

ش )ولی موضوع حرکت جوهری خود وموضوع احلركة اجلوهریة نفس احلركة، گوییم که موضوع حرکات عرضی امری است جوهری غري خودشان(
)زیرا از موضوع حرکت قصد منی   إذ ال نعين مبوضوع احلركة إال ذاات تقوم به احلركة وتوجد له، است زیرا جوهر وجود لنفسه دارد و وجود نعتی ندارد.(

جوهری چون )و حرکت  واحلركة اجلوهریة ملا كانت ذاات جوهریة سیالة، کنیم مگر ذاتی که حرکت به آن قائم ابشد و حرکت برای آن موجود شود(
)از این رو قائم به ذات است و برای خودش  كانت قائمة بذاهتا موجودة لنفسها، یک ذات جوهری است و اي یک وجود لنفسه سیال است(

)بنا بر این حرکت جوهری در ذاتش هم حرکت است و هم خودش متحرک می  فهي حركة ومتحركة يف نفسها. موجود است نه برای چیز دیگر.(
اليت جتري علیها  )و اما اینکه موضوعیت را به ماده اسناد می دهند و می گویند که موضوع مهان ماده است( ناد املوضوعیة إىل املادةوإس ابشد.(

ملكان احتادها  )و ماده است که صور جوهری به شکل اتصال و سیالن روی آن واقع می شود.( الصور اجلوهریة على حنو االتصال والسیالن
ناد به سبب احتاد ماده اب آن صور است یعنی چون صور، موضوع هستند چون ماده اب آهنا متحد است از ابب اسناد الی غري ما )انی اس معها،

)اگر این احتاد را در نظر نگريمي و ماده را به تنهایی در نظر بگريمي،  وإال فهي يف نفسها عاریة عن كل فعلیة. هو له به ماده نسبت می دهند.(
چ فعلیتی ندارد منی تواند موضوع قرار گريد. زیرا موضوع ابید اثبت و ابقی ابشد و فعلیت و ثبات فرع حتقق است و حال آهنا ماده چون ماده هی

 هیچ فعلیتی ندارد.(
  

 در زمان فصل سیزدهم
 هر حرکتی به شش چیز احتیاج دارد. اکنون به حبث زمان می پردازمي.

د به اینکه یک د تقسیم شو ی توانانقسام می ابشند. یعنی امری که متحرک است و دارای حرکت است ماموری که متحرک هستند ابلوجدان قابل 
د قسم قسم قبلی سپری نشو  ند بلکه اتع ابشقسمی از آن قبال واقع شده بود و قسمی از آن بعدا واقع می شود. این اقسام نیز اب هم منی توانند مج

 بعدی حمقق نشود.
سمت دیگری تقسیم  و به دو قني حنمهدر وهم و ذهن است نه خارجی. بعد می بینیم که هر قسمی را می توان دوابره به  البته این قسمت، قسمت

را به  قسیم کرد و هر کدامته دو نیمه وان بکرد. کما اینکه حرکت هم به این اقسام تقسیم می شد. مثال سنگی که از ابال به اپئني می آید را می ت
  دمي معنایش این بودکون می رسیسگر به این تقسیم به جایی متوقف منی شود زیرا هر چه پیش رومي به سکون منی رسیم و اال ا دو نیمه و هکذا و 

  که جمموعه ای از اقسام که سکونند بتوانند حرکت را تشکیل دهند.
ود که نقطه هایی  بعنایش این ال ماول ندارد و این مهان چیزی است که در جسم و خط می گفتیم که هر چه تقسیم کنیم به نقطه منی رسیم که ط

 که طول ندارند خط را تشکیل داده اند.
ابل تقسیم نباشد شده است ق ر ریزاین تقسیم ها حتی اگر در خارج قابل تقسیم نبود در ذهن تقسیم می کنیم و حتی اگر تقسیم آن چون بسیا

 .عقل حکم می کند که چون طول اي زمان دارد قابل تقسیم است
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شد ات بتواند ار داشته ابی مقدمقدمه ی دیگر این است که تقسیم از صفات ذاتی و عوارض ذاتی مقدار است که کم می ابشد یعنی ابید چیز 
 تقسیم شود، پس حرکت، مقدار دارد که می تواند تقسیم شود. انم این مقدار را زمان می انمیم.

 گری به انم زمان احتیاج ندارمي.: خود حرکت به انم مقدار است و به چیزی دیان قلت
ر لکه آنچه دیست بنقلت: امتدادی که هر حرکت خارجی دارد مقدار مشخصی است و حال آنکه حقیقت حرکت عبارت از مقدار مشخص 

بیشرت  اي ن حرکت کمرتآی از حرکت معترب است امتداد مبهم و غري متشخص است. اگر امتداد حرکت عبارت از حد خاصی ابشد، اگر امتداد
در خارج که مشخص  . اما حرکته استابشد دیگر نباید به آن حرکت بگویند. بنا بر این در حقیقت حرکت، اصل امتداد اي امتداد مبهم خوابید

 است این عرضی است که بر حرکت وارد می شود زیرا در ماهّیت حرکت داخل نیست.
و غري  ه شکل مبهمبینها ااست از چیزی که طول و عرض و عمق دارد و  این مهان است که در جسم و جسم تعلیمی گفتیم که جسم عبارت

باید جسم مرت ابشد ناي ک معني است زیرا اگر قرار بود مقدار آن مشخص ابشد جسمی که غري از آن ابشد و طول و عرض و عمقش بیشرت
  ت آن نیست.ل در ماهیّ ا داخای جسم می شود زیر ابشد. از آجنا که اصل امتداد منی تواند در خارج موجود شود، امتداد خاص، عرضی بر 

ا زمان می انمیم. بن ود شود، رام موجاصل امتدادی که در حرکت است که گفتیم ابید به مقدار خاصی موجود شود و منی تواند به مهان حالت مبه
 بر این عالوه بر امتدادی که در حرکت است، امتداد متعینی دارمي که انم آن زمان است.

  

 س بدایة احلکمة استاد فیاضیدر 

 77جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : زمانموضوع
  ششمني امری که در هر حرکتی وجود دارد عبارت است از زمان.

 برای اثبات زمان مقدماتی احتیاج است:
ر فعلیت وجود دین دو جزء اد و نحوادثی که دارای حرکت هستند وقتی در نظر گرفته می شوند مشاهده می شود که قابل قسمت به دو جزء هست

 ابل قسمت به دو خبشقني می آید ه اپئباب هم مجع نیستند یعنی این گونه نیست که هر دو جزء در یک زمان فعلی ابشند. مثال سنگی که از ابال 
اند ات قطعه ی دوم بتو  ز بني برودا اول یاست که نیمه ی اول و نیمه ی دوم است. این دو نیمه اب هم ابلفعل موجود نیستند یعنی اول ابید قطعه 
 وو نیم دیگر و هکذا دهنا هم به آند و اموجود شود. این تقسیم به این دو نیمه متوقف منی شود و هر یک از دو نیمه ها به دو قسم قابل تقسیم 

ه یی منتهی منی شود کقسیم به جاین تاو  هیچ نیمه اب نیمه ی دوم مجع نیست و ات اولی حمقق نشود و از بني نرود، دومی حمقق منی شود و هکذا
تی حم در آن راه دارد. ست تقسیم هاتداد دیگر قابل تقسیم نباشد زیرا هر چه پیش رومي ابز حرکتی وجود دارد و هرگز به سکون منی رسیم. اگر ام

 اگر از نظر خارجی به حدی ریز شود که قابل تقسیم نباشد ولی در ذهن و وهم قابل انقسام است.
ن امتدادی که مال م نبود. ایهقسیم تگر هر حرکتی قابل تقسیم است عالمت آن است که امتداد دارد و اال اگر چیزی مانند جمردات بود قابل ا 

 حرکت است زمان انم دارد.
ن حرکتی چیزی ای بنا بر متداداکه چرا این امتداد را جدای از حرکت می دانید بلکه خود حرکت هم حرکت است و که  ممکن است کسی بگوید

که خارج از حرکت   چیزی نیست ر ایننیست که چیز دیگری به انم زمان داشته ابشد بلکه امری است تدرجيی که در ذاتش زمان وجود دارد بنا ب
 ابشد که بر حرکت عارض شود.
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یست ولی نباشد حرکت نداد ر امت: این حرف صحیح است ولی در حرکت، امتداد خاص نیست زیرا حرکت اصل امتداد را دارد و اگمی گوییم
ابشد و اي یک  ز یک اثنیهمرت ااینکه این امتداد چه مقدار است در خود حرکت مشخص نشده است برای رخ دادن حرکت، اینکه این امتداد ک
ی یک اثنیه ای در رجيغرّي تداز ت سال فرق ندارد. اگر در حقیقت حرکت امتداد خاصی را دخالت دهیم و مثال بگوییم که حرکت عبارت است از

  این صورت اگر حرکت به دو اثنیه بینجامد آن را نباید حرکت بنامیم.
مل یوجد. آنی   ا مل یتشخصشیء ماصل امتداد که در ذات حرکت است خود به خود موجود منی شود مگر اینکه حتقق خاصی داشته ابشد زیرا ال

هم الزم است بماصل امتداد  حرکت، اثنیه است اي کمرت و اي بیشرت. بنا بر این درکه در خارج موجود است یک امتداد خاص است که مثال یک 
ته این تعني در شد که البابراه ولی برای وقوعش در خارج ابید مقدارش مشخص ابشد این است که می گوییم: حرکت ابید اب امتداد متعني مه

یز دیگری به چن در خارج جود آامتداد و امتداد مبهم است ولی برای و  حقیقت حرکت دخالت ندارد، آنی که در اصل حرکت دخالت دارد اصل
ید ابی شود. بنا بر این مض بر حرکت ه عار انم تعني امتداد الزم است که آن را زمان می انمیم. بنا بر این زمان عبارت است از امتداد متعینی ک

 بني اصل امتداد و امتداد متعني فرق گذاشت.
قت و ذات ت و در حقیع نیسفرق بني جسم و حجم بیان کردمي. جسم، امری است جوهری و چیزی که وجودش در موضو  نظري این مطلب را در

م عبارت ح و خط. حجو سط آن خوابیده است که طول و عرض و عمق دارد. در کنار آن کم قار است که اقسامی دارد که عبارت است حجم
سم است نی که در جآت که د می شود. فرق این دو گونه طول و عرض و عمق در این اساست از طول و عرض و عمق که بر جسم طبیعی وار 

نی که ست و اال آشخص اطول و عرض و عمق مبهم است ولی آنی که در کم است متعني می ابشد یعنی طول و عرض و عمقی که مقدارش م
است. اگر  که حجم آن  دارد طول و عرض و عمق مشخصی را مبهم است چون تشّخص ندارد در خارج منی تواند حمقق شود و آنی که در خارج

سم برای حتقق ا بر این جد. بندر تعریف جسم طول و عرض و عمق خاصی را داخل می کردمي، جسمی که غري از آن را داشت نباید جسم می بو 
 خارجی ابید در حجم خاصی قرار گريد.

قق شود و اجزاء زء دیگر حمجود ات مهان گونه که در حرکت ابید یک جزء از بني بر که زمان مانند حرکت است یعنی  بعد عالمه اضافه می کند
م ابید ن می رود هآروی  وحرکت اب هم در فعل مجع نیستند، زمان هم مهني گونه است. وقتی خود حرکت چنني است عرضی که زمان است 

بر  تصل غري قار است کهزمان کم م ر ایناب هم بتواند مجع شود. بنا ب متغري ابشد و منی شود که حرکت، آن وصف را داشته ابشد ولی اجزاء زمان
ی ايبد ات به مقفه ادامه دون و خالف حجم و سطح و خط است که کم قار هستند. بنا بر این زمان کم متصل است زیرا از یک نقطه شروع و ب

  قار می ابشد.جایی ختم شود )مهانند حرکت( ولی غري قار است زیرا معروضش که حرکت است غري
نی به فندازد که به تعبري افاصله می  بعدی اگر این زمان تقسیم شود، بر اثر تقسیم سری پیدا می کند که بني جزء قبلی و بعد عالمه اضافه می کند

ه خودش امتداد ک  و جزء خطیان دمآن مرز و حد مشرتک می گویند و انم آن را )آن( می گذارند که خودش سهمی از زمان ندارد. مانند نقطه 
خط دیگر  خط و آغاز ای یکندارد و چیزی از طول خط کم منی کند. اگر نقطه، طول داشت دیگر منی توانست مرز مشرتک شود یعنی انته

  شود. آن هم مهني گونه است.
  

 )فصل سیزدهم در زمان( الفصل الثالث عشر يف الزمان
ال  )ما ابلوجدان می ايبیم که حوادثی که متحرک هستند به قطعه هایی تقسیم می شود که( قطعاتإان جند احلوادث الواقعة حتت احلركة منقسمة إىل 

)که قطعه ای از آن اب قطعه ی دیگر در فعلیت وجود و در ابلفعل موجود بودن مجع منی شود  جتامع قطعة منها القطعة األخرى يف فعلیة الوجود،
ملا أن فعلیة وجود القطعة املفروضة اثنیا متوقفة على زوال الوجود  ست، جزء اول از بني رفته است.(بنا بر این اگر جزء دوم در حال موجود شدن ا

)زیرا فعلیت در وجود قطعه ای که آن را قطعه ی دوم فرض کرده امي متوقف بر این است که وجود فعلی قطعه ی اولی از  الفعلي للقطعة األوىل،
)بعد می بینیم که قطعه ی اولی که متوقف علیها بود   املتوقفة علیها منقسمة يف نفسها إىل قطعتني كذلك،مث جند القطعة األوىل بني رفته ابشد.(

یعنی ابید از بني می رفت ات قطعه ی دوم حمقق شود، خودش می تواند در ذات خودش به دو قطعه ی دیگر تقسیم شود که در آن هم ات قسم 
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)یعنی یکی از آن و قسمت اب دیگری منی تواند در فعلیت مجع  ال جتامع إحدامها األخرى، ود.(اول منتقضی نشود، قسم دومش موجود منی ش
)و این تقسیم مهچنان ادامه دارد یعنی هر  وهكذا كلما حّصلنا قطعة قبلت القسمة إىل قطعتني كذلك. من دون أن تقف القسمة على حد.شود.(

ا دارد که به دو قطعه ای مهچنني تقسیم شود )که در آن ات قطعه ی اول منتقضی نشود دومی چه قطعه را به دست بیاورمي آن قطعه این قابلیت ر 
إال بعروض امتداد كمي على  )و این تقسیم بندی ممکن نیست( وال یتأتى هذا حمقق منی شود( بدون اینکه این تقسیم به جایی منتهی شود(

تتقدر به  ت یعنی حرکت ابید امتداد داشته ابشد ات بتواند قابل تقسیم ابشد.()مگر به سبب عارض شدن یک امتداد مقداری بر حرک احلركة،
)که حرکت به سبب آن چیز مقدار پیدا می کند و قابل انقسام می شود. سابقا هم گفتیم که هر چیز که کم دارد قابل تقسیم  وتقبل االنقسام،

  قابل تقسیم هم نیست.( است و اگر چیزی امتداد نداشته ابشد یعنی کم ندارد و در نتیجه
ولیس  اید:(واب می فرمدر ج )ممکن گفته شود که امتداد چیزی نیست که عارض بر حرکت ابشد بلکه حقیقت حرکت مهان امتداد است عالمه

ین )زیرا ا مبهم، متدادايف نفسها  حلركةألنه امتداد متعني، وما يف ا )و این امتداد نفس حقیقت حرکت نیست( هذا االمتداد نفس حقیقة احلركة،
مشخص ابشد  رش هم ابیدمقدا حرکت، موجود است و هر چیزی که موجود است ابید متعني ابشد بنا بر این اگر حرکت، در خارج موجود است

ر یست و اال اگیز مشخصی نارد چو حال آنکه امتدادی که در ذات حرکت خوابیده است امتدادی مبهم است. زیرا اینکه حرکت چقدر امتداد د
و هطبیعي وتعینه الذي  اجلسم اللذي يفنظري االمتداد املبهم ا آن را مشخص کنیم حرکتی که غري از آن مقدار امتداد دارد نباید حرکت ابشد.(

عمق دارد  ول و عرض وطی که )نظري امتداد مبهمی که در جسم طبیعی وجود داشت که گفتیم جسمی که در طبیعت است چیز اجلسم التعلیمي.
می می  ن جسم تعلیآه به کني جسم اگر خبواهد در خارج حمقق شود و تعني ايبد ابید طول و عرض و عمقش متعني و مشخص ابشد  ولی مه

الذي به  - دافهذا االمتد (گویند که مهان حجم است. بنا بر این حجم، طول و عرض و عمق متعني است و جسم، طول و عرض و عمق مبهم.
هم اد حرکت که ذاات مبد یعنی امتد، امتداد حرکت متعني می شو ر این این امتداد متعني و مشخص که به وسیله ی آن)بنا ب -تعني امتداد احلركة 

ود. به آن شر حرکت می ارض ب)عبارت است از کم متصلی که ع كم متصل عارض للحركة، است به وسیله ی آن که متعني است تعني می ابید(
 امتداد الذي به تعني -ي سم التعلیماجل نظري ته است و در میان آن می توان مرز مشرتکهایی را تصور کرد.(متصل می گویند زیرا واحد به هم پیوس

امتداد  ه به سبب آننند رابطه ی جسم تعلیمی اب جسم طبیعی است که جسم تعلیمی چیزی است ک)ما للجسم الطبیعي، -اجلسم الطبیعي 
ملفروضة ض أجزائه امع بعإال أن هذا الكم العارض للحركة غري قار وال جيا شود.( مبهمی که در جسم طبیعی است متعني و مشخص می

یست یعنی اجزاء نت ولی قار ني اس)البته فرق زمان اب جسم تعلیمی در این است که کمی که عارض بر حرکت می شود هرچند امتداد متع بعضا،
الف کمیت در جسم خ)این بر  .جزاءاجلسم التعلیمي فإهنا قارة جمتمعة األ خبالف كمیة مفروضه ی آن آن مهه در آن واحد اب هم مجع نیست.(

 اد که عارض به حرکتو این امتد) ها،وهذا هو الزمان العارض للحركة ومقدار  تعلیمی است که قار است و متام اجزاء مفروضش اب هم مجع است.(
وكل  می کند.( ا نیز مشخصرکت ر حکه عارض بر حرکت می شود و مقدار   می شود و امتداد مبهم در حرکت را متعني می کند را زمان می انمند

است یعنی ات آن  ر آن متوقفیگر بد)که هر جزء از زمان از این حیث که جزء  جزء منه من حیث إنه متوقف علیه اآلخر متقدم ابلنسبة إلیه،
)و مهني  علیه. ىل ما توقفنسبة إحیث إنه متوقف، متأخر ابلومن  منقضی نشود خبش بعد متحقق منی شود در نتیجه متقدم بر جزء بعدی است(

والطرف منه تأخر است.(آن م متوقف بر جزء قبلی است یعنی ات آن جزء منقضی نشود آن جزء متحقق منی شود پس از  جزء از این حیث که
ه در خارج ک، حدی است  . آنآن می انمند )و طرف زمان یعنی سر زمان که حاصل می شود از تقسیم زمان را احلاصل ابلقسمة هو )اآلن(.

 (وجود ندارد بلکه فقط فرض می شود و خودش سهمی از زمان ندارد و مرز مشرتک بني خبش قبلی و بعدی است.
  

 پنج مسأله روشن می شود. از آنچه ات به حال گفته شد
ه به حرکت عارض می کاد متعینی  امتد ان عبارت است از مهانهر حرکتی چون امتداد متعینی دارد دارای زمان نیز می ابشد. زیرا زم اول اینکه

 شود.
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معیار را قرار  ور خودش راور حمداما اینکه یک زمان عامی در نظر گرفته شده است برای حماسبات و کارهای اجتماعی است یعنی حرکت زمني 
ال و قرن حساب می  خبشی را س ند. ايمانند آن تقسیم می کنداده اند و یک دور آن را یک شبانه روز می انمند و آن را به ساعات و دقائق و 

امل چون جوهرش چیزی در ع که هرکنند این زمان ها، زمان فلسفی نیست. این گونه نیست که زمان مربوط به حرکت زمني اي خورشید ابشد بل
 متغري است دارای زمان می ابشد.

ست بنا بر این به رکت جوهر الول حی زمان می دانیم ولی زمني که حرکت می کند معبعد اضافه می کند که ما هرچند حرکت زمني را معیار برا
به حرکت جوهری  نی که قائلن کساجای اینکه زمان را به حرکت وضعی زمني نسبت دهیم ابید زمان را به حرکت جوهری نسبت دهیم. بنا بر ای

 ی دانند.ری مستند مت جوهل به حرکت جوهری هستند آن را به حرکنیستند زمان را به حرکت وضعی مستند می دانند ولی کسانی که قائ
ؤخر مثال به خاطر ست و یکی مقدم اکه تقدم و أتخر در اجزاء زمانی ذاتی زمان است. اگر در میان زید و عمرو یکی م مسأله ی دوم این است

ات زمان است ذست به سبب قدم اان اول بر زمان دوم ماین است که یکی زودتر متولد شده است و یکی دیرتر ولی در مورد خود زمان که زم
 .ی شودزیرا ذات زمان امری است تدرجيی و به گونه ای است که اگر جزئی از آن موجود نشود جزء بعدی موجود من

لکه ومهی بت ارجی نیسخقسیم تکه آن امری است عدمی زیرا در صورتی پیدا می شود که زمان را تقسیم کنیم. این  مسأله ی سوم این است
م را اجنام نیم و تقسیکض می  است زیرا زمان خارجی امری واحد و متصل است که قابل تقسیم نیست. ما در ذهن یک نقطه و یک حدی را فر 

 می دهیم. وقتی اصل تقسیم، تومهی ابشد نقطه ای که در آن تصور می شود نیز فرضی است.
 انت حمال است. برایین تتالی آاا بر ن پشت سر هم داشته ابشیم. چه رسد به بیش از دو. بنمنی توانیم در خارج دو آ مسأله ی چهارم این است

ی سر ارمي بدون اینکه آندست که آنی ااین  اینکه تتالی آانت به این معنا است که دو آن ابشد بدون اینکه بني آهنا زمانی فاصله شود و معنای آن
ر آن ابشد و اگر سشد که آن انی اباست و اگر قرار ابشد که بعدش آن دیگری هم ابشد ابید زم اي انتهای آن ابشد. آن اول انتهای یک زمان

 زمانی بني آن اول و دوم نباشد آن دیگر امکان تصور ندارد.
قابل تتالی ی شود مر آن حمقق دل که بر این اساس تتالی آنیات که چیزهایی هستند که در آن واقع می شودند هم حمال است. بر این اساس، وصو 

ام می شود. بنا در آن اجن وصول نیست. سابقا هم گفتیم که حرکت امری است تدرجيی ولی وقتی به غایت می رسد دیگر زمان متام شده است و
 ق شود.ر حمقبر این منی توان دو وصول پشت سر هم تصور کرد یعنی یک وصول حمقق شود و بدون حرکت و زمان، وصول دیگ

ی مبدأ و منتها ار بود چیز رکت قر مهان گونه که مبدأ و منتهای حرکت از جنس خود حرکت نیستند زیرا اگر از جزء ح استمسأله ی پنجم این 
ست و هکذا و به اجزاء دیگر ات به قرار گريد آن جزء خود قابل قسمت خواهد بود که یک جزء آن می تواند مبدأ ابشد و آن جزء هم قابل قسم

 جایی منتهی منی شود.
ن سهمی ندارد. بله ت و از زماان اسورد زمان هم مهني نکته صادق است و آن اینکه آغاز زمان و انتهای زمان آن است که غري از جنس زمدر م

ان آهنا مهان آخری ت که در میثه اسعرفا می گویند که اثنیه ی آخر، آخر زمان است. ولی مهان اثنیه به دید فلسفی قابل تقسیم به شصت اثل
ی هم ندارد. پس ود و هنایتقسیم شو پنجاه و نه قسمت دیگر آخر نیست. مهان جزء آخر از اثلثه ابز که می تواند به شصت رابعه تآخر است 

 آخر زمان نباید سهمی از زمان داشته ابشد.
  

زمانی دارد که خمصوص آن است )هر حرکتی  أن لكل حركة زماان خاصا هبا، )از حرف های گذشته مشخص شد که اوال( وقد تبني مبا تقدم: أوال:
وقد أطبق الناس على  )که عبارت است از مقدار آن حرکت( هو مقدار تلك احلركة، زیرا هر حرکتی امتداد خاصی دارد که به آن زمان می گویند.(

رده اند که اندازه گريی کنند مهه ی حرکات )البته مردم امجاع ک تقدیر عامة احلركات وتعیني النسب بینها ابلزمان العام الذي هو مقدار احلركة الیومیة،
  و روابط بني آن حرکات را به زمانی عام که مقدار حرکت روزانه است. مردم این مقدار از زمان را که فقط اندازه ی حرکت زمني را مشخص می

رار داده اند چون این حرکت نزد متامی آهنا )حرکت یومیه را معیار ق لكونه معروفا عندهم مشهودا هلم كافة، کند تعمیم داده اند به مهه چیز.(
)و زمان عام را به قرن  وقد قسموه إىل القرون والسنني والشهور واألسابیع واألايم والساعات والدقائق والثواين وغريها، معروف و قابل مشاهده است(
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)و سایر  لتقدیر احلركات ابلتطبیق علیها. تقسیم کرده اند.(ها، سال ها و ماه ها و هفته ها و روزها و ساعت ها و دقائق و اثنیه ها و مانند آن 

والزمان الذي له دخل يف  حرکات را اب این زمان تطبیق می کنند مثال می گویند آن حرکت یک روز طول کشید و اي یک ساعت و مانند آن.(
ی که برای آن در حوادث زمانی دخالت دارد پیش از آنکه زمان برای )زمان احلوادث الزمانیة، عند املثبتني للحركة اجلوهریة، هو زمان احلركة اجلوهریة.

حرکات عرضی ابشد برای کسانی که حرکت جوهری را اثبات می کنند، زمان برای حرکت جوهری است. بنا بر این زمان در اصل مال حرکت 
  حرکت می کنند.( جوهری است و به التبع مال حرکات های عرضی است زیرا حرکات عرضی به تبع حرکات جوهری

یاال غري سن كون وجود الزمان مبعىن أ .(ن است)دوم اینکه تقدم و أتخر ذاتی برای اجزاء زما واثنیا: أن التقدم والتأخر ذاتیان بني أجزاء الزمان،
لى زواله ع فیتوق إىل جزء -لو انقسم  -یقتضي أن ینقسم  )یعنی چون وجود زمان، روان است و سیال می ابشد و ساکن و قار نیست(قار،

 جزئی که ات آن جزء ی است.( بهه ومه)اقتضاء می کند که تقسیم شود )اگر تقسیم شود زیرا این تقسیم خارجی نیست بلک وجود جزء آخر ابلفعل،
أخر و متوقف مهان مت ستاان متقدم مهلیه )متوَقف ع واملتوَقف علیه هو املتقدم واملتوقِّف هو املتأخر. از بني نرود جزء بعدی موجود منی شود.(

  است.(
ر س)سوم اینکه آن که  .، لكون االنقسام ومهیا غري فكيهو أمر عدمي -مان واحلد الفاصل بني اجلزئني لو انقسم وهو طرف الز  -واثلثا: أن اآلن 

مهی است نه و ین انقسام یرا ازمان و حد فاصل بني دو جزء است که هم انتهای یک جزء و هم آغاز جزء بعدی است خود، امری است عدمی ز 
 اینکه در خارج قابل تفکیک ابشد. بنا بر این حاصل این تقسیم که آن است ومهی و عدمی است.(

ن  ینکه مجع شدن چند آا )چهارم حمال، -دین عدمیني أو أكثر من غري ختلل جزء من الزمان فاصل بینهما حوهو اجتماع  -ورابعا: أن تتايل اآلانت 
 )و حمال بودن آن ر،وهو ظاه .(ل استتماع دو حد عدمی اي بیشرت بدون اینکه جزئی از زمان در میان آهنا فاصله شود حماکه عبارت است از اج

لى عاآلنیات املنطبقة  م يف تتايللكالومثله ا ظاهر است زیرا آن، طرف زمان است و ات زمانی نباشد طرف واقع شدن چیزی برای آن معنا ندارد.(
ا نیز حمال است. تالی در آهنتد که )و مهني طور است در چیزهایی که آنی هستند یعنی در آن واقع می شون ول واالفرتاق.طرف الزمان، كالوص

 مانند وصول و افرتاق که منی توان دو وصول و دو جدا شدن بدون فاصله شدن زمان بني آهنا حمقق شود.(
زئی که ج)یعنی  ه أو منتهاه،م من مبتدئ ینقسالمبعىن اجلزء الذي  زمان اول و آخر ندارد()و پنجم اینکه  وخامسا: أن الزمان ال أول له وال آخر له،

د زمان ی تواند از جنس خو منتهای زمان و من قابل قسمت نباشد از خود آغاز زمان را بگريمي و در آغاز اي انتهای زمان قرار دهیم بنا بر این مبدأ
رار ای اول اي آخر آن قان جزئی بر ود زمابلیت برای قسمت داشنت ذاتی زمان است از این رو اگر از خ)زیرا ق ألن قبول القسمة ذايت له. ابشد.(

 دهیم آن هم خودش تقسیم می شود و جزء اول آن تقسیم ابید جزء اول زمان ابشد و هکذا ات بی هنایت.(
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 78جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 و بطء و سکون : سرعتموضوع
هنا سرعت و بطء می ه یکی از آومي کر بعد از آنکه مقّومات حرکت و آنچه هر حرکتی به آن احتیاج دارد را ذکر کردمي به سراغ صفات حرکت می 

 ابشد که مهان تند بودن و کند بودن حرکت است.
شد به این نتیجه اباز دیگری  ت بیشل مسافتی که در یکی اساگر دو حرکت را اب هم مقایسه و ببینیم که اگر زمانشان یکی ابشد و در عني حا

 می رسیم که آنی که مسافتش بیشرت است سریع و آنی که کمرت بوده است بطیء می ابشد.
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ت. به هر حال ز دیگری استر ا مهچنني اگر مسافت ها یکی ابشد ولی زمان ها متفاوت ابشد آنی که زمان کمرتی آن را طی کرده است سریع
 ی سرعت و بطء بدیهی است.معنا

کت سریع، ر نتیجه حر که د  که در این حبث مطرح است این است که حرکتی که کند است آاي مرکب از حرکت و سکون است از مجله مسائلی
 حرکتی خالص است ولی حرکت کند به سبب ختلل سکون در میان آن است صورت می گريد؟

عنی هر یمیخته است هم آ ت زیرا حرکت، یک واحد متصل به هم است که قوه و فعلش ابحرکت کند اب سکون آمیخته نیس حق این است که
سکون در میان  ه کند ابشدهم ک حدی از آن که در نظر گرفته می شود قوه برای حرکت بعدی و فعل برای حرکت قبلی است بنا بر این هرقدر

و حرکت دنا بر این بشود  ده و بعد از سکون حرکت جدید شروع میآن نیست چه اینکه اگر سکون در وسط قرار گريد، حرکت قبلی قطع ش
 کندی اجنام درجيی اش ابرکت تحمقق می شود نه یک حرکت واحد. بنا بر این کندی حرکت به سبب ذاتش است یعنی به گونه ای است که آن ح

 می شود.
شد؟ و اگر و تقابل ابداین  یت ذاتی است که نسبت بنياین است که غري بودن سرعت و بطء چگونه است یعنی آاي این غري  مسأله ی دیگر

 تقابل است کدام یک از اقسام تقابل می ابشد.
دی بود و عدمی گر یکی وجو ا بلني : نظر قوم بر این است که سرعت و بطء ضدین هستند مانند سیاهی و سفیدی زیرا در متقاعالمه می فرماید

 اگر هر دو وجودی ابشند اي ضدان هستند و اي متضایفان.اي از متناقضني هستند و اي عدم و ملکه ولی 
و وجودی اند دو بطء هر  سرعت سرعت و بطء نه متناقضني هستند و نه عدم و ملکه زیرا در این دو یک طرف تقابل امری است عدمی ولی در

ین بود که آن دو اوصیت آهنا ه خصارند چرا کزیرا هر دو کیفیت حرکت موجود می ابشند. این دو متضایفان هم نیستند زیرا خصوصیت آن را ند
ر حالی دم معنا ندارد. این هئني بودن اشد اپمانند ابال و اپئني به گونه ای هستند که اگر یکی موجود ابشد ابید دیگری هم ابشد یعنی اگر ابال نب
رچه ای به  ثال اگر مو ود. مشر کنارش حمقق است که سرعت و بطء چنني نیست و این گونه نیست که اگر سرعت ابشد کندی هم الزم ابشد د

 اند.کندی می رود الزم نیست که در کنارش آهویی هم بدود. بنا بر این از اقسام اربعه فقط تضاد ابقی می م
ی تضاد هم ه نداشت ولطء را: این فرمایش صحیح نیست زیرا هر چند سه اتی دیگری از اقسام تقابل در سرعت و بلکن عالمه می فرماید

 نند سیاه و سفید کهاد ابشد ماو عن یست زیرا شرایط تضاد هم موجود منی ابشد. از شرایط تضاد این است که ابید بني متضادین منتهای ضدیتن
د چنني وصفی وجود سرعت و کن لی درروشن تر از سفید و تريه تر از سیاه رنگی قابل تصور نیست. از این رو بني این دو تضاد وجود دارد. و 

ست و دومی بطیء و ارود سریع  عت میمثال اتوموبیلی که صد کیلومرت در ساعت می رود در مقایسه اب اتوموبیلی که نود کیلومرت در سا ندارد
  حال آنکه از اولی سریع تر و از دومی کندتر هم تصور دارد.

ه شتاب و که این است  بحرکت  می ابشند. قوامحق این است که سرعت و بطء از ابب تقابل ها مشهور نیست بلکه هر دو حنوه ای از حرکت 
اه زايد است و  گعف دارد و  ت و ضسیالن داشته ابشد یعنی ثباتی در آن نباشد بلکه حرکت و تغرّي و جراين و طی مسري است. این سیالن شد

. این سرعت و ن می ابشدجراي انگاه کم. بنا بر این سرعت و بطء از یک چیز سرچشمه می گريند که مهان سرعت به معنای مطلق است که مه
کت کند ست و هم حر رکت اجراين مطلق دارای شدت و ضعف است و در مقابل حرکت سریع، حرکت کند قرار ندارد زیرا هم حرکت سریع، ح

 است که در مبحث زاین مهان چی ريند.حرکت می ابشد بنا بر این آهنا اصال از ابب متقابلني نیستند زیرا متقابلني از یک چیز سرچشمه منی گ
ند جع است. مهچنني مانالشرتاک رابه ا وحدت و کثرت گفتیم که تقابل بني آهنا از ابب تقابل مصطلح نیست زیرا ما به االختالف در آهنا به ما

ست سرعت و ایگری دخود وجود که هر چه هست هستی است ولی بعضی شدید و بعضی ضعیف اند یعنی سهم بعضی از هستی شدیدتر از 
ی اگر یکی شدت کی است یعناق یء هم مهچنني است و اختالف در آهنا اختالف تشکیکی است که ما به االشرتاک در آهنا اب ما به االفرت بط

 دارد این شدت در حرکت است و اگر یکی کندتر است این کندی در خود سرعت است.
  

 رکت است.()فصل چهاردهم در سرعت و کندی ح الفصل الرابع عشر يف السرعة والبطء
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مان این ز )اگر  تساوات زماان فإن کنیم(  قایسهم)وقتی ما دو حرکت را فرض می کنیم و نسبت بني آن دو را  إذا فرضنا حركتني واعتربان النسبة بینهما،
بیشرتی را در  تنی که مساف)آ ا،فأكثرمها قطعا للمسافة أسرعهم دو حرکت مساوی ابشد مثال هر دو، مسري را در یک ساعت طی کرده ابشند(

ر )آنی که آن را د ا،اان أسرعهما زمفأقلهم )اگر مسافت هر دو حرکت مساوی ابشد( وإن تساوات مسافة آن زمان پیموده است سریع تر می ابشد.(
ن مسافتی پیمود ارت است ازعت عب)بنا بر این سر  فالسرعة قطع مسافة كثرية يف زمان قلیل، زمان کمرتی طی کرده است سریع تر می ابشد.(

 )و کندی نیز بر خالف آن است.( والبطء خالفه. زايدر زمانی کم(
این نیست که  رکت به سببندی ح)حکم اول این است که فالسفه گفته اند: ک قالوا: )إن البطء لیس بتخلل السكون، )اما احکام این دو.(

ه کرکت این گونه ابشد  ح)به اینکه  بطأ،لل السكون فیها أكثر كانت أأبن تكون احلركة كلما كان خت سکون هایی در میان آن فاصله انداخته است(
کت سریع تر  ابشد، حر ل کمرت)و هرقدر این ختل وكلما كان أقل كانت أسرع، هرچه سکون بیشرتی در حرکت فاصله شود سرعتش کمرت شود.(

وه و فعل در آن قتصل است و می که تی عبارت است از امر )علت آن این است که حرک وذلك التصال احلركة ابمتزاج القوة والفعل فیها،ابشد.(
 )بنا بر این وقتی .سكون فیها(لل الفال سبیل إىل خت خملوط است یعنی هر حدی از حرکت که تصور شود برای قبل فعلیت و برای بعد قوه است.(

  حرکت، یک واحد متصل است راهی نیست بر اینکه در میان آن، سکون واقع شود.(
ابل تقابالن هستند و تقمطء از ابب بت و )سرع إن السرعة والبط ء متقابالن تقابل التضاد،) )حکم دوم این است که فالسفه گفته اند که( وقالوا:

نای حرکت موجودند  ر دو به معیرا هز )دلیل آن این است که سرعت و بطء دو امر وجودی اند  وذلك ألهنما وجوداين، آهنا از قبیل تضاد است.(
نیست  ناقض اي عدم و ملکهتا از قبیل  آهن)بنا بر این تقابل بني فلیس تقابلهما تقابل التناقض، أو العدم وامللكة، ان طی مسري می ابشد.(که مه

  وإال و وجودی اند.(دهرچند هر  یستندن)مهچنني از ابب متضایفان هم  ولیسا ابملتضائفني، زیرا طرفني در این دو مورد بني وجود و عدم است.(
 ابال و اپئني که ات ی شد مانندجود م)و اگر متضایفني بودند هر وقت یکی موجود می شد ابید دیگری هم مو  كاان كلما ثبت أحدمها ثبت اآلخر،
ین نیست که بطئی امتوقف بر  خارج )ولی در سرعت و بطء چنني نیست. زیرا وجود سرعت در ولیس كذلك، ابال نباشد اپئني بودن معنا ندارد.(

ما هم مهني  )و مطلوب .لوب(وهو املط )پس چیزی ابقی منی ماند مگر تقابل تضاد( فلم یبق إال أن یكوان متضادین، در کار ابشد.( هم
ه ین شرط وجود دارد کار متضادین )د ف،أن من شرط املتضادین أن تكون بینهما غایة اخلال )در این قول این اشکال وجود دارد که( وفیه: است.(

یت خالف وجود ت و بطء غا سرع)و بني ولیست مبتحققة بني السرعة والبط ء، آهنا هنایت خالف ابشد که بیش از آن تصور نشود.(ابید بني 
گر مرا هیچ سریعی نیست )زی أ منه.و أبطهإذ ما من سریع إال وميكن أن یفرض ما هو أسرع منه، وكذا ما من بط ء إال وميكن أن یفرض ما  ندارد.(

واحلق:  صور کرد.(تند تر است کا که  چیزی را تصور کرد و که از آن سریع تر ابشد و هیچ کندی نیست که از آن می توان چیزی ر  آنکه می توان
عنا پیدا می  می شوند م نجیده)حق این است که سرعت و بطء دو وصف اضافی اند یعنی وقتی اب هم س أن السرعة والبط ء وصفان إضافیان،

سبت ن)پس سرعت حرکتی  ة،ة إىل اثلثلنسبابفسرعة حركة ابلنسبة إىل أخرى بط ء بعینها  ز انواع چهارگانه ی تقابل نیست.(کنند و بني آهنا هیچ ا
یلومرت در کنی که نود  ماشی به حرکتی دیگر کند است به نسبت به حرکت سوم. یعنی ماشینی که صد کیلومرت در ساعت می رود و نسبت به

ني گونه )و مه لبط ءيف ا وكذلك األمر نسبت به ماشینی که دویست کیلومرت در ساعت می رود کند است.(ساعت می رود سریع است خودش 
بت و سیالن دارد و اث ست و جرايناراه  )و سرعت به این معنا که شیء در والسرعة مبعىن اجلراين والسیالن خاصة ملطلق احلركة، است در کندی.(

عت گاه شدید )مهني سر  ،تضعفمث تشتد و  بنا بر این قوام حرکت به جراين و سیالن داشنت است.( نیست این معنا خمصوص مطلق حرکت است.
ی از این سرعت اب ه کردن بعضاضاف )بنا بر این اب فیحدث إبضافة بعضها إىل بعض السرعة والبط ء اإلضافیان.می شود و گاه ضعیف می شود.(

بیشرتی  ت سریع سهمقط حرکفاین یک حقیقت بیشرت وجود ندارد که هر حرکتی هست و دیگری سرعت و بطء اضافی به دست می آید. بنا بر 
ید غريیت ذاتی ر تقابل ابند. داز آن دارد و حرکت کند کمرت. این در حالی است که در متقابلني، طریفني از یک حقیقت سرچشمه منی گري 

 ابشد. اختالف بني آهنا تشکیکی است.(
  

 در سکون فصل اپنزدهم
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عدم است یعنی  معنا امری ه اینبه دو معنا اطالق می شود گاه به معنای عدم حرکت در چیزی است که می تواند متحرک ابشد. سکون ب سکون
د مانند سنگی  رکت را دار نیت ححرکت نداشنت. البته این عدم، عدم حمض نیست بلکه عدم ملکه می ابشد یعنی حرکت نداشنت از چیزی که شأ

معنای اصلی  ملکه است. عدم و حال پرت شدن به اپئني نیست. بنا بر این رابطه ی این سکون اب حرکت، از ابب تقابلکه ساکن است و در 
  سکون مهني معنا است

اشت، قهرا در کردن را د  حرکت معنای دوم سکون چیزی است که و الزمه ی معنای اول است و آن اینکه اگر چیزی حرکت نکرد اب اینکه شأن
عنای وجودی قبلی یک م ر جایدست یعنی در آن دوم و آن سوم و بیشرت در مهان جایی است که در قبل بوده است. حمقق بودن زمان اثبت ا

 است.
 ست.ااطالق سکون در مقابل حرکت که می گویند حرکت و سکون، به مهان معنای اول اطالق می شود که عدم حرکت 

ثال اکن است. مسصیتش است یعنی اگر چیزی ساکن است نسبت به یک حالت و خصو  بعد عالمه اضافه می کند که سکون در عامل، نسبی
یست که نن یاولی معنایش  اگر حرکت در سیب متام شود یعنی حرکت کمی اي کیفی که حجم اي رنگش عوض شده است به امتام رسیده است.

ی اعراض آن ی کند متامرکت ماین است که وقتی جوهر ح هیچ حرکتی ندارد زیرا چون اثبت کردمي که جوهر اشیاء در حرکت است الزمه اش
ر کم اي کیف که به ات موجود دی حرکحرکت کند بنا بر این، هرچند حرکت در خود کم اي کیف که آن را حرکات اثنویه می انمند وجود ندارد ول

یء تغیري نکرده ست و حجم شاقبل  نند کم در آنتبع حرکت جوهر است هم چنان در مهه حال ادامه دارد. بنا بر این کم در آن بعد هرچند ما
ه هستند کر هر زمان  دمانی است ولی وجود آن غري از وجود قبلی آن است که از بني رفته است و وجود دیگری موجود شده است. امور ز 

ر است اثبت ه وجود جوهبدش جو وجودشان غري از وجود قبلی و بعدی است. امکان ندارد که جوهر متغري ابشد ولی کم که اتبع آن است و و 
 مباند.

ا شود که البته اینه ن حمقق منیر زمابنا بر این هیچ چیز در عامل نیست که حرکت نداشته ابشد. بله چیزهایی مانند وصول و انقطاع است که د
 ه ابشد.شدقق چیزهایی هستند که در انتهای حرکت حمقق می شوند. هکذا پیدایش دایره زمانی است که آخرین جزء سطح حم

  
 )فصل اپنزدهم در سکون( الفصل اخلامس عشر يف السكون

بل از حرکت است قتی که گاه ز حرک)سکون گاه اطالق می شود بر خالی بودن جسم ا یطلق السكون على خلو اجلسم من احلركة قبلها أو بعدها،
ق می شود بر ثبات و گاه اطال) ها،م على حاله اليت هو علیوعلى ثبات اجلس و گاه بعد از حرکت. سکون بر اساس این معنا امری است عدمی.(

ن معنا امری است کون طبق ایشد. سو قرار داشنت جسم بر حالی که دارد. یعنی اگر قبال در مکانی است در حلظه ی بعد هم در مهان مکان اب
کون به معنای دوم سکت است. و بل حر اول ابلذات مقا )سکون بر اساس معنای والذي یقابل احلركة هو املعىن األول، والثاين الزمه، وجودی.(

 - يموهو معىن عد (تقابل نیست. الزمه ی معنای اول است از این رو ابلطبع الزم املقابل برای حرکت می ابشد و رابطه ی خودش اب حرکت،
عی که قابل رکت بر موضو ی اینکه صفت حاول سکون معنایی عدمی است. به معنا )و معنای-مبعىن انعدام الصفة عن موضوع قابل هو اجلسم 

سمی که شأن جنباشد در  حرکت )بنا بر این سکون یعنی فیكون هو عدم احلركة عما من شأنه أن یتحرك،حرکت است که جسم است ابر نشود.(
  (ابل عدم و ملکه است.حرکت تقو  سکون )بنا بر این تقابل بني فالتقابل بینه وبني احلركة تقابل العدم وامللكة. آن این است که حرکت کند.(

إال ما كان آين  .(ی منی ماندت خال)هرگز هیچ جسم اي اعراض آن که امر جسمانی اند از حرک وال یكاد خيلو عن احلركة جسم أو أمر جسماين،
)مانند رسیدن  افة،حد املسىل ول إكالوص )فقط چیزهایی که آنی الوجود هستند زمان و حرکت ندارند. آن در رأس حرکت حمقق می شود( الوجود،

)و مانند  ن شئ،مانفصال شئ و  تد(به مرز مسافت مثال ماشني که حرکت می کند در مهان حلظه که مبدأ می رسد آن در غري زمان اتفاق می اف
ن اجنام می آ رای ساخنترکت ب)اي مانند حدوث اشکال هندسی که مقدمات آهنا مانند ح وحدوث األشكال اهلندسیة، انفصال شیء از شیئی(

 )و مانند آن( وحنو ذلك. شود ولی خود شکل در آن حمقق می شود.(
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 79جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : انقسامات حرکتموضوع
 .از آجنایی که حرکت متوقف بر شش امر است به مناسبت هر یک از آهنا تقسیماتی برای حرکت اجياد می شود

هی در نقطه ی خاصی ه ای و منتر نقطدو به این اعتبار تقسیماتی بر حرکت وارد می شود و آن اینکه اگر مبدأ  حرکت مبدأ و منتهی دارد مثال
م به اصفهان یک ق زمثال حرکت ا ابشد این یک حرکت را تشکیل می دهد و اگر مبدأ و منتها در حرکت تغیري کند، حرکت نیز تغیري می کند.

 مشهد به کاشان، حرکت دیگری است.حرکت و از 
ن است و  ه در گیاهاگ، گاتقسیم می شود یعنی گاه حرکت در موجودات طبیعی بی جان است مانند حرکت سن گاه حرکت به اعتبار موضوع

  گاه در انسان و حیوان.
ا. مشهور گفته ر کم و هکذاه دوضع و گ )مسافت( تقسیم می شود که در نتیجه گاه حرکت در أین است و گاه در گاه حرکت به اعتبار مقوله

 اند که حرکت در چهار مقوله است و حق این بود که در مهه ی مقوالت واقع می شود.
 م و هکذا.رن دهنیز تقسیم می شود مانند حرکت روزانه اي شبانه. اي حرکت در قرن هنم و حرکت در ق حرکت به حلاظ زمان
ست که ان آ حرکت ابلذات ت که حمرک است تقسیم می شود به حرکت ابلذات و حرکت ابلعرض.و اجياد کننده ی حرک حرکت به حلاظ فاعل

ت ابلعرض آن است  ی کند. حرکرکت محمرک در درون متحرک ابشد و حقیقتا آن را به حرکت در آورد مانند کشتی اي هواپیما و اي انسانی که ح
به چیز  را ابلعرض ا حرکتمدیگری است که آن را ابلذات حرکت می دهد و که فاعل، متحرک را ابلذات حرکت منی دهد بلکه متحرک امر 

را حرکت می دهد  ه، هواپیمافاعل دیگری نسبت می دهیم. مانند کسی که در هواپیما نشسته است که می گویند حرکت می کند. در اینجا نريوی
 د.ولی این حرکت ابلعرض به سبب عالقه ی حال و حمل به فرد نسبت داده می شو 

 به سه قسم تقسیم می شود: طبیعی، قسری و ارادی. حرکت ابلذات
مقصدی حرکت می   نزل به مستاز م اگر حمرک، اب شعور و آگاهی حرکت را اجنام می دهد به آن ارادی می گویند. مانند انسانی که اب آگاهی

می دهد. به  راده اجنامروی ا آگاه است و کار را ازکند. این حرکت به سبب آن است که نفس، بدن را حرکت می دهد و نفس به کار خودش 
 حرکت ارادی اي نفسانی می گویند.

ت مزبور بر طبق طبیع . گاه فاعلم استگاه حرکت از مبدأ آگاه و اب اراده بر منی خیزد بلکه فاعل موجودی فاقد شعور است. این خود بر دو قس
کند. به این نوع   ال حرکت میت ابمس به مست اپئني می آید و اي دود و خبار که به خودش آن حرکت را اجنام می دهد مانند سنگی که از ابال

 حرکت، حرکت طبعی می گویند.
ه آن حرکت بی کنند که مپرت  گاه فاعل مزبور آگاهی ندارد و بر خالف طبع خودش حرکت می کند مانند سنگی که کسی آن را به مست ابال

 قسری می گویند.
سه قسم اخري فاعل، عبارت است از مهان طبیعت. یعنی در حرکت نفسانی هرچند حرکت دهنده نفس است که شعور و حرکت در مهه ی این 

آگاهی دارد ولی حرکت مال بدن است یعنی طبیعت بدن است که حرکت می کند. هکذا در حرکت قسری و طبعی مهان طبیعت سنگ است که 
البته طبیعت این حرکت را به سبب میل اجنام می دهد. مثال در حرکت طبعی، سنگ به حرکت می کند که گاه حتت فشار است و گاه نیست. 
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سبب وزنی که دارد میل به حرکت به مست اپئني دارد ولی در حرکت قسری این میل در طبیعت اجياد می شود هکذا در حرکت ارادی، میل را در 
 ه منی رود و اي منی پرد بلکه مانند سنگ میل به مست اپئني دارد.طبیعت اجياد می کند مثال بدن در حالت طبیعی، به شکل افقی را

  
 )فصل شانزدهم در تقسیمات حرکت( الفصل السادس عشر يف انقسامات احلركة

ست ارکت متعلق به آهنا ی که ذات حانه اگ)حرکت تقسیم می شود به اعتبار امور شش   تنقسم احلركة ابنقسام األمور الستة اليت تتعلق هبا ذاهتا.
منتهی  وقسام حرکت به مبدأ )اما ان هىاملنتو فانقسامها ابنقسام املبدأ  یعنی قوام حرکت به آهنا است و اگر آهنا نباشند حرکتی هم در کار نیست.(

کت از )و حر  ذاكا إىل لون  ون كذواحلركة من ل )مانند حرکت از یک مکان به مکانی دیگر( كاحلركة من مكان كذا إىل مكان كذا واضح است(
م فقط به مبدأ و ر این تقسییگر دد)و حرکت گیاه از یک مقدار به مقداری  وحركة النبات من قدر كذا إىل قدر كذا. یک رنگ به رنگی دیگر(

ابنقسام املوضوع   وانقسامها وند.(منتهی کار دارمي هرچند در اینکه حرکت در کم است اي أین و اي چیزی دیگر به تقسیم دیگری مربوط می ش
انسان. حتی  وت و حیوان ت نبا)و انقسام حرکت به حلاظ موضوع که متحرک است مانند حرک كحركة النبات وحركة احلیوان وحركة االنسان.

قوله سام حرکت به حلاظ مني امر انق)سوم وانقسامها ابنقسام املقولة حرکت مجاد هم مهني است و عالمه فقط چند مورد را از ابب مثال ذکر کرد.(
ان  سامها ابنقسام الزموانق د آن(مانن )مانند حرکت در کیف و کم و وضع و جوهر و كاحلركة يف الكیف واحلركة يف الكم واحلركة يف الوضع.است(

اتبستان  ت در)و حرک ركة الشتویة.صیفیة واحلة الواحلرك )و انقسام حرکت به حلاظ زمان مانند حرکت شبانه و روزانه( كاحلركة اللیلیة واحلركة النهاریة
فعل سر می زند به  بیعی که ازرکت طح)و انقسام حرکت به انقسام فاعل حرکت مانند  وانقسامها ابنقسام الفاعل كاحلركة الطبیعیة و زمستان(

یگر فشار چیزی د ست ولی حتتیعت ا)که در آن، فاعل طب واحلركة القسریة حلاظ طبیعتش بدون اینکه حتت تدبري اي فشار چیزی قرار بگريد.(
)و  احلركة ابلعرض، ق هبا بوجهویلح )که در آن فاعل، طبیعت است ولی حتت تسخري یک موجود اب اراده ی دیگر است.( واحلركة اإلرادیة،است.(

آن می شود. بنا  ن چیز فاعلکه آ  به این حرکت اخري، حرکت ابلعرض هم به نوعی وارد می شود زیرا حرکت ابلعرض را به چیزی نسبت می دهیم
ند و کاعل واقعا حرکت می  زیرا اي ف لعرضابر این می توان این تقسیم را این گونه بیان کرد که انقسام حرکت به حلاظ فاعل اي ابلذات است و اي ب

ت است به سه ی که به ذاو آن اي واقعا حرکت منی کند بلکه چیز دیگری است که حرکت می کند ولی حرکت آن به دیگری نسبت داده می شود
ن سه سیم حرکت ذاتی به آ)اما تق ،، أم الفإن الفاعل إما أن یكون ذا شعور وإرادة ابلنسبة إىل فعله طبیعی، قسری و ارادی تقسیم می شود.(قسم 

 ولی را فاعل نفسانی)ا نفساين،عل الواألول هو الفا قسم به سبب این است که فاعل اي دارای آگاهی و اراده نسبت به کار خودش است اي نه.(
رکت را نفسانی اي )و آن ح ة(سانیواحلركة )نف ی انمند که موجودی است جمرد که علم و اراده دارد و نفس است و حرکت را اجياد می کند.(م

می  اجنام هنا آن را اب ارادهکه فاعل آ  ن است)مانند حرکات ارادی که در انسان و حیوا كاحلركات اإلرادیة اليت لإلنسان واحلیوان،ارادی می انمند(
ی است که حرکت از ا به گونه ايدارد ن)و دومی که فاعل، آگاهی به کارش  والثاين إما أن تكون احلركة منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه، دهد.(

 )و اي ه على احلركة،اعل آخر إايقهر فلوإما أن تكون منبعثة عنه  خود او اگر خودش ابشد و خودش بر می خیزد. یعنی طبعش آن را اقتضاء دارد(
می شود که به سبب  ه ابال پرتکه ب  اینکه حرکت بر خواسته از آن است به سبب اینکه فاعل دیگری آن را بر حرکت وادار می کند. مانند سنگی

ت اعل طبیعی و حرکفسم اول را )ق (،واألول هو الفاعل الطبیعي واحلركة )طبیعیة دست من است آن را به ابال و بر خالف طبعش پرت می کند.(
ا قسری ل قاسر و حرکت آن ر عا)و دومی را ف والثاين هو الفاعل القاسر واحلركة )قسریة( كاحلجر املرمى إىل فوق. را در آن حرکت طبیعی می انمند(

 می انمند مانند سنگی که به ابال پرت شده است.(
ه گفته اند که فاعل قریب حرکت در مهه ی این حرکات مهان )فالسف قالوا: )إن الفاعل القریب للحركة يف مجیع هذه احلركات هو طبیعة املتحرك،

)این طبیعت که حرکت می کند گاه به سبب این است که حتت تسخري نفس است بنا بر این  عن تسخري نفساين، طبیعت موجود متحرک است(
أو قهر  ودش آن حرکت را اقتضاء دارد()اي اینکه طبیعت خ أو اقتضاء طبیعي، هرچند نفس فاعل است ولی این بدن است که حرکت می کند.(

)اي اینکه طبیعت فشار دهنده این طبیعت مقسور را وادار به حرکت کرده. از این رو سنگی که به ابال  الطبیعة القاسرة لطبیعة املقسور على احلركة
فسانی و قهر طبیعی این است که در پرت شده است در آن طبیعت سنگ است که حرکت می کند. البته ابید توجه داشت که فرق بني تسخري ن
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تسخري نفسانی عاملی که حرکت را اجياد می کند صورت خود آن موجود و داخل در طبیعت آن است. یعنی بدن بودن بدن مهان نفس است و 
ه وسیله ی آن، این مهان است که می گویند که نفس، صورت برای موجودات زنده است یعنی آخرین صورتی که موجودات زنده می گريند که ب

تبدیل به آن موجود می شوند نفس آهنا می ابشد. ولی در فاعل قاسر، فاعل چیزی کامال بی گانه است و داخل در وجود و طبیعت شیء 
ل الذي و )املبدأ املباشر املتوسط بني الفاعل وبني احلركة هو مبدأ املی نیست. به هر حال فاعل قریب در مهه ی انواع حرکات مهان طبیعت است.(

)و عامل بدون فاصله ای که حرکت از آن بر می خیزد که آن بني فاعل و حرکت واسطه می شود مهان میل است   یوجده الفاعل يف طبیعة املتحرك(
و این که فاعل حرکت آن را در طبیعت متحرک اجياد می کند. بنا بر این فاعل حرکت برای اینکه حرکت را اجياد کند ابید آن میل را اجياد کند 

میل است که بدون واسطه به حرکت می اجنامد. حال این میل گاه در ذات طبیعت هست مانند جایی که سنگی از ابال به اپئني پرت می شود و  
یل وتفص گاه فاعل این میل را اجياد می کند مانند سنگی که به ابال پرت می شود و گاه این میل را وجود اب شعوری به انم نفس اجياد می کند.(

 )تفصیل این کالم در طبیعیات مطرح است.(الكالم فیه يف الطبیعیات.
  

  :خامتة
ر ه می شود به چهاتوقتی قوه گف ماید:چون این مرحله در قوه و فعل است به این مناسبت عالمه اطالقاتی که قوه دارد را ذکر می کند و می فر 

 چیز اطالق می شود که دو اطالق آن را قبال خواندمي.
 د.اده می ابشممهان  که به معنای مهان امری جوهری است که مهه ی توان ها و پذیرش ها مال آن است که قوه گفته می شودگاه 

ی این استعداد مهه طلق است ولمعداد آن مهان کیفیتی است که ماده دارد که آن را کیف استعدادی می انمند. یعنی هرچند ماده است معنای دوم
اده می شود. در فته مگر هر جا یک نوع خاص از آن است. این استعداد که کیف است و امری است عرضی قوه  جا یکسان نیست بلکه د

 اصل پذیرش وجود دارد ولی پذیرشی که اآلن از ان سخن می گوییم نوع خاصی از پذیرش می ابشد.
ار قوه و شدت د که این کگوین  دید بود به آن میاین است که به حیثیت فعل گفته می شود. یعنی اگر کاری اجنام شد و ش معنای سوم قوه

 معنای قدرت است. داشت. قوه در این معنا به
وه ی ابصره یعنی ود مانند قمی ش این است که به مبدأ فعل اطالق می شود یعنی به چیزی که فعل از آن بر می خیزد گفته معنای چهارم قوه

 قوه در این قسم به ول است ولیدأ قباب قسم اول این است که ماده که قوه است یعنی مب نريویی که عمل ابصار از آن نشئت می گريد. فرق این
 معنای مبدأ فعل می ابشد.

نگی  ی شود از این رو سمنه آن گفته درت بقاین قسم چهارم از قوه اگر اب علم و اراده مهراه شود به آن قدرت می گویند ولی اگر بدون علم نباشد 
 .ری را داردام کااجنام دهد چون آن کار را از روی علم اجنام منی دهد منی گویند که سنگ قدرت اجنکه می تواند کاری را 

 بعد عالمه به مناسبت این مطلب وارد تعریف قدرت می شود.
  

ا اینکه به حیثیت پذیرش )کم كما تطلق على حیثیة القبول، )بدانید که قوه اي چیزی که دارای قوه است( خامتة: لیعلم أن )القوة( أو )ما ابلقوة(
كذلك تطلق على  اطالق می شود مانند اینکه وقتی می گویند هسته قوه ی درخت شدن را دارد یعنی می تواند صورت درختی را قبول کند.(

شدید ابشد.  )مهچنني اطالق می شود بر حیثیت فعل که مقابل قبول است. البته در صورتی است که حیثیت فعل، حیثیة الفعل إذا كانت شدیدة،
)و مهان گونه که  وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك، مانند ضربه ای که شدید ابشد که می گویند این ضربه قوه و قوت داشته است.(

كذلك  ارد.(اطالق می شود بر مبدأ قبول که قبول به آن قائم است )مراد ماده است که مبدأ قبول مهه چیز است و جبز قوه بودن هیچ حیثیتی ند
كما تطلق )القوى النفسانیة( ویراد هبا  )مهچنني اطالق می شود بر مبدأ فعل یعنی چیزی که فعل از آن صادر می شود.(تطلق على مبدأ الفعل،

هستند که آاثر  )کما اینکه اطالق می شود بر قوای نفسانیه که مراد از آهنا مبادی ای مبادئ اآلاثر النفسانیة، من إبصار ومسع وختیل وغري ذلك،
نفسانیه مانند دیدن، شنیدن و ختیل و مانند آن از آن بر می خیزد. بنا بر این قوه ی ابصره یعنی چیزی که قدرت دیدن از آن بر می 
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ه ی جاذبه یعنی )و مهچنني است نريوهای طبیعی که آاثر طبیعی از آهنا بر می خیزد. مثال قو  وكذلك القوى الطبیعیة ملبادئ اآلاثر الطبیعیة. خیزد.(
)این قوه ی فاعله یعنی چیزی که مبدأ  وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم واملشیة، مسیت: )قدرة احلیوان(، چیزی که جذب از آن بر می خیزد. (

ان هم مهني قدرت را فعل است و فعل از آن بر می خیزد، اگر مهراه اب علم و آگاهی و مشیت و اراده ابشد به آن قدرت حیوانی می گویند. انس
دارد چون خبشی از حیوان است. به هر حال این قدرت در انسان علت انقصه است مثال من قدرت دارم ابالی پشت ابم روم ولی به نردابن هم 

وهي  ند نه اتمه(احتیاج دارم و قدرت کاشنت زراعت را دارم ولی ابید زمني و آب و سایر چیزها مهیا ابشد به این سبب به آن علت فاعلی می گوی
)و قدرت مزبور، علتی فاعلی است که برای علت اتمه شدن که وقتی اتمه شود  علة فاعلة حتتاج يف متام علیتها ووجوب الفعل هبا إىل أمور خارجة

، تصري ابجتماعها كحضور املادة القابلة وصالحیة أدوات الفعل وغريها فعل واجب است از آن سر زند، به اموری خارج از خودش احتیاج دارد.(
ی قابل ابشد مثال من توان کتابت دارم ولی چیزی ابید ابشد که بتوامن در آن بنویسم. مهچنني   )مانند حضور ماده علة اتمة جيب معها الفعل.

ابشد که وقتی اینها مهه شایسته ابشد مثال قلم، جوهر داشته ابشد و اي نوکش شکسته نباشد و مهچنني عوامل دیگر طبیعی ابید   ابزارهای کار ابید
 اب هم مجع شوند علت اتمه حمقق می شود و در نتیجه واجب است که فعل که معلول است از آهنا سر زند و حمقق شود.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 80جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : معنای قدرت و احتاد علم و علم و معلومموضوع
اعل عل است و که مهان فکه مبدأ ف  ز چیزیاکه قوه اي ما ابلقوه به چهار معنا اطالق می شود و معنای چهارم عبارت بود عالمه در خامته فرمودند  

 هد.دم می و کننده ی کار است و فعل از آن بر می خیزد. مانند قوه ی ابصره که نريویی است که کار دیدن را اجنا
روی  ی که کاری از آن ازت از نريویرت اساه ابشد به آن قدرت می گویند. بنا بر این قدرتی عبااین معنای چهارم اگر مهراه اب علم و اراده مهر 

وان و ته ابشد. )مانند حین معنا داشورد آآگاهی و اراده سر می زند. بنا بر این قدرت مربوط به موجودی است که حیات دارد ات علم و اراده در م
 انسان(

جنام د که سنگ قدرت بر ای منی گوینید ولاراده است که کاری اجنام می دهند مثال سنگ از ابال به اپئني می آ این در مقابل فاعل های بی علم و
 این کار دارد.

علی را اجنام دهد فمی تواند  ابشد که بعضی که در تعریف قدرت گفته اند: قدرت چیزی است که اگر کسی آن را داشته از اینجا معلوم می شود
 م صحیحی نگفته اند.اي ترک کند، کال

 ترک را ايه اگر فعل یست کتعریف فوق صحیح نیست زیرا لفظ صحت در تعریف قدرت به )ما یصح معه الفعل و الرتک( در مقابل بطالن ن
ک عل و اي تر فکه اب آن   چیزی اختیار کند صحیح است و ابطل نیست. صحت در فلسفه به معنای امکان است. بنا بر این تعریف مزبور یعنی
یح ابشد. اگر ی تواند صحیست مممکن است. اشکال آن این است که تعریف فوق از قدرت، در موجوداتی که قدرت آهنا علت اتمه برای فعل ن

ایر اجزاء و سن قدرت اب آد که قدرت اب شرایط دیگر که اجزاء دیگر علت اند مهراه شود، فعل اجنام می شود و ترک هم هنگامی رخ می ده
 نشود. شرایط مهراه

ولی اگر سخن در علت اتمه ابشد تعریف فوق از قدرت صحیح نیست زیرا وقتی علت، اتمه ابشد قدرت علت اتمه برای فعل است مانند قدرت 
ه خداوند نسبت به موجودات جمرد )اولني موجودی که خلق می شود.( خداوند قدرت دارد که آن را اجياد کند ولی این قدرت به این معنا نیست ک

اوند ممکن است آن را اجياد کند و ممکن است ترک کند. موجود جمرد، اولني موجود است یعنی قبل از آن هیچ چیز دیگری خلق نشده است و خد
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ه جبز قدرت ابری هیچ چیز دیگری وجود ندارد بنا بر این چیز دیگری نیست که خلقت موجود جمرد دخالت داشته ابشد نه ماده ای نه ابزاری و ن
وقتی چنني چیزی علت اتمه برای فعل شد، فعل نسبت به آن رابطه ی امکان ندارد بلکه رابطه ی مزبور وجوب است و این مهان چیزی زمانی. 

 است که در حبث علت اتمه گفتیم که وقتی علت اتمه موجود شد، واجب است که معلول موجود شود.
 ست.ار نیند سر زند معنایش این است که خداوند خمتکه اگر واجب ابشد که فعلی از خداو  ممکن است کسی اشکال کند

د در خود الی است و منی توانثر ابری تععل، افهیچ الزام و اجباری الزم منی آید زیرا جمبور کننده منی تواند خود فعل ابشد زیرا  جواب این است که
 ند خود مؤثر ابشد.عل منی تواني فست و خداوند مؤثر و مهفاعل که خداوند است اثر بگذارد و اال دور الزم می آید زیرا فعل اثر خداوند ا

  از آن سو فاعل دیگری هم متصور نیست که بگوییم آن، خداوند را جمبور کرده است.
 بور واجب است و اینعنی فعل مز یه( یبنا بر این این فعل واجب است ولی اجبار کننده ای نیست و به تعبري ابن سینا، )جيب عنه( نه )جيب عل

 جوب از انحیه ی خود خداوند آمده است.و 
  

ی مدرت می گویند مشخص قشد به آن ابعلم  )از اینجا که معنای قدرت را بیان کردمي و گفتیم که نريوی فاعله اگر مهراه اب ومن هنا یظهر: أوال:
کان رتی چیزی است که امه اینکه قدرت بی از قد)تعریف بعض عدم استقامة حتدید بعضهم للقدرة أبهنا )ما یصح معه الفعل والرتك(، شود که اوال(

زءا من جواإلمكان إذا كان  كون ابلصحةمنا تإفإن نسبة الفعل والرتك إىل الفاعل  دارد اب آن فعل را اجنام داد و اي ترک کرد تعریف صحیحی نیست.(
ه ال جيب الفعل ب نی(مه ابشد یعلت اتعفاعل، جزئی از  )زیرا نسبت فعل و ترک به فاعل، در صورتی به حنو صحت و امکان است که العلة التامة،

ک جزء از علت اتمه یانقصه که   علتاب)یعنی فعل تنها به وسیله ی آن واجب نباشد زیرا فاعل در اینجا علت انقصه است نه اتمه و فعل  وحده،
 آهنا بقیه ی اجزاء که اب آن فاعل و سیله یواجب می شود به و )بلکه فعل  بل به وببقیة األجزاء اليت تتم هبا العلة التامة، است واجب منی شود.(

لة علیة، الذي هو وحده لتام الفاعااعل وأما الف علت اتمه متام می شود. بنا بر این این تعریف برای قدرت امثال ما است که علت انقصه هستیم(
لت اتمه می عه است و به تنهایی م الفاعلیاتی که )و اما در رابطه اب فاعل .اتمة كالواجب ) تعاىل ( فال معىن لكون نسبة الفعل والرتك إلیه ابإلمكان

ل ، واجب است که معلو ه حمقق شودت اتمابشد مانند خداوند معنا ندارد که بگوییم که نسبت فعل و ترک در مورد او ابالمکان است زیرا وقتی عل
ادر ا على الفعل غري قوَجبا جمربَ كون میوال یوجب كون فعله واجبا أن  جب است.(از آن صادر شود. بنا بر این رابطه ی فوق امکان نیست بلکه وا

ود که خداوند توسط شموجب منی  ب است)اشکال نشود به اینکه پس خداوند ابید کاری را اجنام را اجنام دهد زیرا اینکه فعل خداوند واجعلیه،
إذ هذا الوجوب  د.(ر فعل ندار درت به در نتیجه بگوییم چون جمبور است دیگر ققدرتی دیگر حتت اجبار قرار گرفته ابشد و جمبور شده ابشد ک

جب کرده است نه فعل را وا ه این)زیرا این وجوب از انحیه ی خود خداوند به فعل ملحق شده است یعنی خودش است ک الحق ابلفعل من قبله،
ین فعل منی تواند )پس وجوب ا فعل،فال یضطره إىل ال اثر واجب است( )و این فعل، وهو أثره، اینکه عاملی خارجی آن را واجب کرده ابشد.(

مهچنني در ) مضطرا إىل الفعل. فیه جبعله یؤثر وال أن هناك فاعال آخر خداوند را به اجنام فعل مضطر کند زیرا اثر منی تواند در مؤثر اثر بگذارد.(
 رد و او را مضطر به فعل کند.(اینجا فاعل دیگری فوق خداوند نیست که در خداوند أتثري بگذا

  
ید در زمانی کن ابشد ابرکش ممکه از تعریف قدرت روشن می شود این است که بعضی گفته اند که اگر فعلی خبواهد فعل و ت مسأله ی دومی

ش ه فاعل دارد که خودبیاج زی احتنی چیمعدوم ابشد و در زمانی دیگر خبواهیم آن را اجياد کنیم. زیرا علت احتیاج به علت حدوث زمانی است یع
 ندارد. بنا بر این یاج به علتت احتحادث زمانی ابشد یعنی در زمانی مسبوق به عدم ابشد زیرا چیزی که حادث زمانی نیست و از اول بوده اس

شد. منی تواند معلول اب نباشدمانی ادث ز حواجب الوجود احتیاج به علت ندارد و ممتنع الوجود هم علت در آن أتثري ندارد. بنا بر این اگر چیزی 
ر هین قول میگویند که ائلني به اساس قاحال چون غري از خداوند واجب الوجودی ندارمي، اگر چیزی حادث زمانی نباشد ابید ممتنع ابشد. بر این 

  چیزی که حادث زمانی نیست ممتنع الوجود است.
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ر سابق هم  دمانی است. دوث ز حما قبول ندارمي که قوام معلول بودن به  که این کالم مبتنی بر یک مبنای انصحیح است و جواب این است
 گفتیم که مالک احتیاج به علت امکان است نه حدوث زمانی.

باشد و نی تواند در زمانی من نزیرا کل زما اثنیا از قائلني به این قول می پرسیم که در زمان چه می گویند: زمان امکان ندارد حادث زمانی ابشد.
نایش این است که ست زیرا معبوده انحادث شده ابشد. اگر کل زمان را در یک حمدوده فرض کنیم معنا ندارد که بگوییم که این در زمانی بعد 

ماع به اجت اشته ابشد زیرا اینمان وجود دز مان، قبل از اینکه زمان به وجود آمده ابشد زمانی بوده است که این زمان نبوده یعنی ابید قبل از اجياد ز 
 نقیضني می اجنامد.

 بنا بر این زمان هم ابید ممتنع ابشد و حال آنکه موجود است و در مبحث حرکت هم اثبات شده است.
  

ت  )بطالن چیزی اس ين،لعدم الزماقا اببطالن ما قال به قوم: )إن صحة الفعل متوقفة على كونه مسبو  )مسأله ی دومی که روشن می شود( واثنیا:
ی زمانی نباشد و ی ابشد یعنزمان د و آن اینکه صحت فعل یعنی اینکه فعل ممکن ابشد متوقف بر این است که مسبوق به عدمکه بعضی گفته ان

 وهو مبين لوجود است.(ایست ممتنع نمانی )بنا بر این فعلی که مسبوق به عدم ز  فالفعل الذي ال یسبقه عدم زماين ممتنع(، بعد حادث شده ابشد.(
علت حدوث است نه  احتیاج به م علت)این قول مبنی بر این است که بگویی ة االحتیاج إىل العلة هي احلدوث دون اإلمكان،على القول أبن عل

است و اي ممتنع  اجب الوجودو ت که امکان. از این رو اگر چیزی حادث زمانی نبود احتیاج به علت ندارد. عدم احتیاج آن به علت اي این اس
نتیجه چیزی ابقی  ود نیست درالوج ا واجب الوجود نیست زیرا ادله ی توحید می گوید که چیزی غري از خداوند واجبالوجود. چنني چیزی یقین

عه  شتم از مرحله ی رابه)و در فصل  دوث،وقد تقدم إبطاله وإثبات أن علة احلاجة إىل العلة هو اإلمكان دون احل منی ماند مگر ممتنع الوجود.(
س منقوض بنف أنه على ست و اثبات کردمي که علت حاجت معلول به علت امکان است نه حدوث زمانی.(گفتیم که این قول ابطل ا

ر مورد زمان منی یست زیرا دنمانی )مضافا بر اینکه این حرف به زمان نقض می شود زیرا زمان چیزی است که موجود است ولی حادث ز  الزمان.
 توان حدوث زمانی را فرض کرد.(

  
قق می شود. بنا د بیاید حمه وجو بین است که بعضی گفته اند که قدرت قبل از حدوث شیء نیست بلکه مهان زمان که می خواهد ا سومني مسأله

ل قبل از فعل جماز درت به فاعقسناد بر این قدرت بر کتابت مهان زمانی است که کار کتابت اجنام می شود و قبل از آن قدرتی وجود ندارد. ا
 است.

 علم و اراده و این ی فاعله ابنريو  ید: این حرف صحیح نیست اما طبق تعریفی که ما از قدرت کردمي، قدرت عبارت بود از وجودعالمه می فرما
وم  ما بر اساس مبنای قاجود دارد. و چنان تعریف عام است و قبل از شروع به فعل و قبل از آن را شامل می شود زیرا قبل از فعل، نريوی مزبور مه

گفت که او   ست می تواناشسته نریف می کنند به ما یصح معه الفعل و الرتک آن هم عمومیت دارد زیرا زیدی که در گوشه ای که آن را تع
  نريویی دارد که اب آن هم می تواند فعلی را اجنام دهد و اي ترک کند.

  
فعل  ىوال قدرة عل لفعل،اة إمنا حتدث مع بطالن قول من قال: )إن القدر  )مسأله ی سومی که روشن می شود عبارت است از( واثلثا:
درة : أهنم یرون أن القوفیه ارد.(ود ند)بطالن قول کسی است که گفته است که قدرت اب فعل اجياد می شود و قبل از اجنام فعل قدرتی وج قبله(.

ه گونه ای ابشد  بت فاعل آن ی اسدرت چیز )جواب آن این است که مطابق تعریف اینها از قدرت، ق هي كون الشئ حبیث یصح منه الفعل والرتك،
دیگر ترک   ر اجنام دهد و ابرلی را یک ابل فع)پس اگر فاع فلو ترك الفعل زماان مث فعل، که که اب آن هم بتواند فعلی را اجنام دهد و هم ترک کند.(

ي وه هد و اي ترک کند(درا اجنام  فعلی او می تواند)در مورد او صادق است که گفته شود  صدق علیه قبل الفعل أنه یصح منه الفعل والرتك، کند(
 )و قدرت نیز مهني است.( القدرة
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 : علم و عامل و معلوممرحله ی ايزدهم
ا ابلفعل ا دارا است و مهه ر شته ابشد ر ند داسابقا گفتیم که موجود گاه ابلقوة است و گاه ابلفعل. موجود ابلفعل متامی آاثر و کماالتی که می توا

 ر خالف موجود ابلقوة.دارد ب
ت که ام را ندارد. مادايفسه هیچ کدنه فی موجود ابلقوة مانند ماده است که می تواند صورت نباتی داشته ابشد و اي حیوانی و اي انسانی ولی ماد

را  د و می تواند کمالیی ابشرّي مبل تغموجودات خارجه هستند، به متامه می تواند کمالی را داشته ابشند زیرا مادامی که موجودی مادی است قا
اآلن  نند داشته ابشند راکه می توا  االتیداشته ابشد که اآلن ندارد. بنا بر این مادايت هر چند یک سری کماالت را ابلفعل دارند ولی مهه ی کم

 .لفعل دارداب ت راندارند و از این رو ابلقوه اند. در مقابل آن موجود ابلفعل است که مهه ی کماالتی که برایش ممکن اس
ه بعضی از کماالت بدايت نسبت ت، مابنا بر این موجود، تقسیم می شود به ماده و مادايت و جمردات. ماده نسبت به مهه ی کماالت ابلقوه اس

 ابلقوه اند و جمردات مهه را ابلفعل دارند.
 ابشد. وم میاست و هم خودش معل بنا بر این از خصوصیات جمرد این است که هر موجود جمردی خودش هم علم است و عامل

 بنا بر این این مبحث را ابید در فلسفه مطرح کنیم زیرا وجود است که تقسیم به مادی و جمرد می شود.
 : آاي علم وجود دارد اي نه و اگر هست تعریفش چیست؟بعد عالمه در فصل اول می فرماید

ی تواند ست و کسی منادیهی ببد. مفهوم آن یعنی اینکه علم چیست آن هم وجود علم از بدیهیات است زیرا هر کس در خودش آن را می اي
قبل آن را  است که از ی اینشناخت و علم را تعریف کند زیرا تعریف علم به این هدف است که شناخت حاصل شود و حاصل شدن شناخت برا

ین رو کسی که به ان مؤخر از آا از د فعل مقدم است و وجودمی شناسم و اآلن به دنبال آن هستم زیرا قبال گفتیم که علت غایی تصورا بر خو 
ا فرد می تواند ل فهمیدن ر ین اصادنبال تعریف علم است از قبل می داند که اگر تعریف شود چه می شود و این خود نوعی علم است. بنا بر 

 تصور کند و این دیگر قابل تعریف نیست.
ود و اال وجود شرد ذهن می ات واارج علم دارمي به این معنا است که ماهّیات خارجی موجوددر حبث وجود ذهنی نیز گفتیم که اگر ما به خ

 خارجی آهنا منی تواند وارد ذهن شود. این علم که علم به ماهیّات اشیاء است علم حصولی انم دارد.
ا مفهوم من را  مخود ماست  ا بهآهنا علم م یک نوع علم دیگر هم وجود دارد که به جای ماهّیت معلوم، وجود آن وارد ذهن می شود یکی از

  م.ی کنیکامال می فهمیم. به بیانی دیگر ما چیزی را در ذهن خود می فهمیم و بعد اب کلمه ی من به آن اشاره م
این مفهوم برد.  به کار می خودش البته اشتباه نشود چیزی که کلمه ی من به آن رجوع می کند مفهومی است کلی که هر فردی آن را در مورد

از آن حکایت  ه مفهوم منیزی کارتباطی به حبث ما ندارد زیرا کلی است و علم به آن حصولی است حبث ما در مورد مصداق من است یعنی چ
ز خودش می داند اامال آگاه کد را  می کند. عالمه می فرماید: من چیزی است که هیچ گاه از انسان غائب منی شود. اگر انسان بیدار است خو 

چار ترس می شود هد، مثال ددم می و در نتیجه به دنبال کماالت و أتمني منافع خودش است. اگر در حال خواب است ابز هم کارهایی را اجنا
 و اي کارهایی را اجنام می دهد.

د قابل انطباق بر  اهّیت بو م وفهوم ماین من که مفهوم برای ماست به این معنا نیست که ماهّیتی از من ابشد که نزد من حاضر است زیرا اگر 
جزئی است، وجود  ّخص دارد وون تشچکثريین بود و حال آنکه این چیزی که من می ايمب قابل انطباق بر خود من است نه دیگران. بنا بر این 

 خود من است که من به آن علم دارم نه ماهّیت.
حاضر است.  در نزد من ز درختهم جاری است. مثال اگر مفهومی ااین حالت نه تنها در خود من بلکه در آاثری که از من نشئت می گريد 

ن ابز به آن مفهوم مه نیست که ن گوناین مفهوم به این اعتبار که علم است کیفی است نفسانی که نزد من حاضر است. علم من به آن مفهوم، ای
است ولی از آنچه  زد من حاضرکه ن  رخت خارجی صورتی دارميعلم داشته ابشم بلکه این مفهوم بوجوده نزد من حاضر است. به بیانی دیگر از د

 .از آن صورت حاضر است دیگر صورتی ندارمي که آن نزد ما حاضر ابشد بلکه به مهان وجود صورت علم دارمي
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وجودش و  می آید اي زد مابنا بر این تقسیم علم به حصولی و حضوری تقسیمی است حصری یعنی هر چیزی که تصور می شود اي ماهیتش ن
د به آن علم ودش حاضر شگر وجا چیزی ندارمي که نه وجود ابش و نه ماهّیت. اگر ماهّیت نزد ما حاضر شد به آن علم حصولی می گویند و 

 حضوری می گویند.
  

  است.( ر آن آن دوازده فصلمعلوم و د امل و)مرحله ی ايزدهم در علم و ع املرحلة احلادیة عشرة يف العلم والعامل واملعلوم وفیها اثنا عشر فصال
ی ما ابلفعل تقسیم م ا ابلقوة ومد به )از آنچه گذشت مشخص می شود که موجو  قد حتصل مما تقدم أن املوجود ینقسم إىل ما ابلقوة وما ابلفعل،

نزد او حاضر  ن ابلفعلآ ماالتکشود. ما ابلقوة آن است که مهه ی کماالتش ابلقوة نزد او حاضر نیست ولی ما ابلفعل آن است که مهه ی  
رتباط است مانند ا ماده در ابت که )قسم اول که ابلقوة است ماده و مادايت می ابشند )مادی چیزی اس واألول هو املادة واملادايت، است.(

ه ی  .( مادی نسبت به مهده می آیندوی مار متامی جواهر و چیزهایی که جسم دارند بنا بر این صورت نوعیه ای که اجسام دارند مهه مادی اند زیرا 
غري  )و ما ابلفعل جملرد،اريمها وهو غاين والث کماالت ابلقوة است و مادايت نسبت به بعضی از کماالتشان و بعضی را نیز ابلفعل دارا می ابشند.(

عنی عوارض ذاتی جمرد ی )یکی از ،امعلومو ومما یعرض اجملرد عرضا أولیا أن یكون علما وعاملا  از مادی و مادايت است و به آن جمرد می گویند.(
حضور وجود  -نه اكما سیجئ بی  - ألن العلم چیزی که بال واسطه به جمرد عارض می شود این است که جمرد هم علم است و هم عامل و معلوم.(

ن نبحث عن ذلك يف احلري أمن ف ت.()زیرا علم مهان طور که بیانش می آید به معنای حضور وجود جمرد برای وجود جمرد اس جمرد لوجود جمرد،
این وجود جمرد از  ث می کند وود حب)بنا بر این شایسته است که از آن در فلسفه ی اولی حبث شود زیرا از عوارض ذاتی وج الفلسفة األوىل.

ا وفیها اثن جود است.(مو  ز اقسامرد اجمعوارض ذاتی اش علم است. بنا بر این ابید از علم در فلسفه حبث شود زیرا از عوارض ذاتی جمرد است و 
 )در این مرحله ی ايزدهم دوازده فصل وجود دارد.( عشر فصال

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 81جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تعریف علم و انقسام اولی آن و احتاد علم و عامل و معلومموضوع
جمرد تقسیم می  وه به مادی است ک جمرد هم از اقسام وجود می ابشد زیرا وجودبه مناسبت اینکه علم از عوارض ذاتیه ی موجود جمرد است و 

 شود ابید از علم در فلسفه حبث کرد.
 یزهایی را می فهمیمارد و ما چجود دو عالمه در فصل اول می فرماید: تصور علم بدیهی است و هم تصدیق به وجود آن. یعنی اینکه علم برای ما 

نیم علم اینکه بدا یعنی ی است و هر کسی این را در وجود خودش حس می کند. کما اینکه تصور مفهوم علمچیزی است که تصدیقش بدیه
 به وسیله ی آن اتشته ابشیم فی داچیست آن هم بدیهی است. بنا بر این مفهوم علم، نظری و پیچیده نیست ات برای تعریف آن احتیاج به معر 

وع به ا بر این قبل از شر لم است. بننای عر صدد بر بیاید که علم را تعریف کند، هدف از آن فهمیدن معبتوانیم علم را بشناسیم. زیرا اگر کسی د
بت به ابید فهم و علم نس تعریف علم برای تعریف ابید هدف از تعریف را در نظر بگريد بعد تعریف را اجنام دهد ات به آن غایت برسد. بنا بر این

ین رو غایت از ان است. از آد از شد زیرا علت غائی مهواره از حلاظ تصور قبل از فعل است و وجودات بعآن معلوم ابشد و در ذهن حاضر اب
ین حمال است ام است. از وع علتعریف علم، فهمیدن علم است. واضح است که فهمیدن علم ابید قبل از علم ابشد و حال آنکه خود آن یک ن

 بتوان علم را تعریف کرد.
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ز کند و فضای چشم را اب کودک  هر کسی فهم را در حد خودش دارا است بعضی در مهني حد از علم هبره دارد که مانند البته واضح است که
 اطراف را ببیند و بعضی بیش از آن.

نوع ه علم چند علوم شود کمت ات سپس عالمه اضافه می کند که مراد ما از تعریف علم، تعریف حقیقی نیست بلکه بیان خصوصیاتی از علم اس
 است، قابل تقسیم هست اي نه، حرکت در علم است هست اي نه و مانند آن.

ج بر آهنا ابر می ه آاثر خار کارند  مهان است که در حبث وجود ذهنی خواندمي. در آجنا گفتیم که ماهّیاتی که وجود خارجی د یک قسم از علم
ذهن است  لی وقتی درو عمق  ود. مثال جسم در خارج طول و عرض وشود، وجود دیگری در ذهن دارند که آن آاثر خارج، بر آن ابر منی ش

ن دیگر ولی در ذه ه استدیگر خاصیت جسم خارج را ندارد. اي مثال جسم حساس متحرک ابالراده در ذهن نیز حساس و متحرک ابالراد
د عامل حاضر نیست ارجی اش نز جود خمعلوم اب و حساسیت آن به این گونه نیست که بتواند ببیند. انم این علم را علم حصولی می گویند. یعنی 

 بلکه ماهیتش نزد عامل حاضر می شود.
جود است. هر و ت بلکه به ت نیسعلم دیگری هم هست و آن علمی است که هر فرد نسبت به خودش دارد. این علم، علم به ماهیّ  در مقابل آن

ی اول علم من. یعن ه می گوید:نتیج ول خود را می فهمد و بعد علمش را درفرد، قبل از اینکه دیگری را درک کند، از خودش آگاه است. حتی ا
ی ر بیداری. در تنهایدب ابشد اي ر خواخودش را اثبت می کند و بعد علم را به خود اضافه می کند. این آگاهی، هرگز از بني منی رود چه فرد د

 و در مجع و هر حالی این علم از بني منی رود.
ريین ابشد. زیرا طباق بر کثابل انقوسیله ی مفهوم بود و خود وجود، نزد من حاضر نبود می ابیست آنچه من درک می کردم اگر علم مزبور به 

 وعلی کثريین فجزئی  ع فرض صدقهامتن مفهوم به هر حال کلی است و قابل انطباق بر کثريین می ابشد. آنچه در منطق گفته اند که: املفهوم ان
فهوم است و به م جایی که اتفهوم مت که اب یک قید صحیح می شود. یعنی مفهوم را ابید مقید به غري خودش کرد و اال اال فکلی، تعریفی اس

گر در خارج یک است حتی ا  ر ذهنوجود خارجی وابسته نشده است چیزی است کلی و هرگز منی تواند جزئی ابشد. بنا بر این هر مفهومی که د
دارد ولی کماکان  رد بیشرت نیک ف انطباق بر کثريین است. در منطق هم گفته شده است که کلی گاه در خارج مصداق بیشرت نداشته ابشد قابل

 کلی است. بنا بر این قابلیت انطباق بر کثريین مالک است که یک چیز کلی شود نه مصداق خارجی.
ه و ادراک مال کار اندیش  فس کهنی که جمرد است مانند بنا بر این اگر علم انسان به خودش علم به مفهوم خودش بود مانند علم به موجود

 اوست، این مفهوم دیگر خمصوص به من منی شد بلکه هر انسانی را شامل می شد.
علوم در این جا، منا بر این بیست. ناین در حالی است که ما در خودمان می ايبیم که فقط خودمان هستیم و این درايفت قابل انطباق بر غري 

 ت بلکه وجود است زیرا وجود است که اب تشّخص و عدم انطباق بر غري یک فرد سازگار است.مفهوم نیس
آاثر و افعال  خودش و به ه نفسباین علم که متعلقش فقط وجود است نه مفهوم و ماهّیت را علم حضوری می انمند. بنا بر این علم انسان 

علم دارم این  حاصل است( زد منکه علم من است )مانند مفهومی که از درخت ن  نفسش حضوری است. بنا بر این اگر من به یکی از آاثر نفس
ارجی به درخت خ لم منعلم حضوری است. بله علم من به درخت خارجی به واسطه ی مفهومی است که نزد من حاضر است بنا بر این ع

شد ست حصولی ابازد من من به مفهومی که در نحصولی است ولی علم من به مفهومی که نزد من است حضوری است. اگر قرار بود علم 
 لم من به آن آاي بهعمی گوییم  ومي ور معنایش این است که علم من به آن به واسطه ی یک مفهوم دیگری است. بنا بر این به سراغ آن مفهوم می 

ی ايبد که حمال مایت ادامه ی هنبلسله ات واسطه ی مفهوم دیگری است اي علم من به آن حضوری است اگر به واسطه ی مفهوم دیگر ابشد این س
  است.

دارمي زیرا معلوم نصور بیشرت دو ت نکته ی دیگر این است که تقسیم علم به حضوری و حصولی حصری است و شق اثلثی ندارد زیرا ما از هر چیز
 ما اي وجود است اي ماهّیت در صورت اول، علم ما حضوری و در صورت دوم حصولی است.

م انسان است. بنا م مهان، علت و ه: علم، عني معلوم ابلذات است. یعنی آنچه نزد فرد حاضر است هم معلوم ابلذات اسمی فرماید بعد عالمه
 بر این علم چیز جدایی و وصفی برای آن نیست.
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د بلکه به لوم می زننعوی مر علت آن این است که علم به معنای حصول معلوم نزد عامل است. حصول و حضور معلوم مانند رنگی نیست که 
ه معنای وجود بصول معلوم یگر حدمعنای وجود آن است. بنا بر این حصول معلوم برای عامل به معنای وجود آن برای عامل است و به عبارت 

 معلوم است. وجود هر شیء هم خود مهان شیء است. بنا بر این علم مهان معلوم است.
ست، وجود معلوم ود معلوم اای وجاست زیرا علم یعنی حصول معلوم و حصول و حضور معلوم به معن به عبارتی دیگر: علم مهان معلوم ابلذات

 هم یعنی خود معلوم پس علم هم یعنی خود معلوم.
 د می ابشد.امل هم متحعت اب که عبارت است از احتاد عامل و معلوم. بنا بر این علم که مهان معلوم اس بعد این مسأله مطرح می شود

  
ولی م دارد مثال علم حصهمات دیگری تقسی )فصل اول در تعریف علم و انقسام اولی علم. البته علم ل األول يف تعریف العلم وانقسامه األويلالفص

  و علم حضوری خود به تقسیمات دیگری تقسیم می شوند.(
شود که علم  ود ات مشخصامه شای آن برهان اق)اینکه علم برای ما حاصل است امری است ضروری و الزم نیست بر  حصول العلم لنا ضروري،

 صور و مفهوم علم هم)یعنی ت ،عندان وكذلك مفهومه وجود دارد. زیرا اگر خبواهد برهانی اقامه شود هم صغری و هم کربای آن خودش علم است.(
و أظهر هذا الفصل معرفة ما نرید يف ه إمناو  رد.(نزد ما بدیهی است. بنا بر این هر کسی می داند که مراد از فهم چیست و منی توان آن را تعریف ک

ات به وسیله ی این ) وصیاهتا.ه وخصلنمیز هبا مصادیق )مهاان ما در این فصل اراده می کنیم که روشن ترین خواص علم را بشناسیم.( خواصه،
خلارجة النا علما ابألمور  الذهين أن وجوديف حبث ال فنقول: قد تقدم خواصی که ايفته امي مصادیق علم را متییز دهیم و خصوصیات آن را بشناسیم.(

ت یعنی به مهه چیز اجلمله اس لم فیع)در حبث وجود ذهنی گذشت که ما نسبت به اموری که در خارج است علم دارم. البته این  عنا يف اجلملة،
ضر عندان صل لنا وحتا حتمبعىن أهن است.( علم ندارمي ولی اگر حتی به یک درخت هم علم داشته ابشیم در کفایت وجود این علم کافی

)و  آلاثر،االيت ترتتب علیها  ا اخلارجیةداهتال بوجو  )علم ما به خارج به این معنا است که خارج نزد ما حاصل و حاضر است اب ماهیاتش.( مباهیاهتا،
وع از علم است که ن)این یک  .ولیا(سمى: )علما حصفهذا قسم من العلم، ویاال وجود خارجی منی تواند اب مهان خصوصیات خارج در ذهن بیاید(

  به آن علم حصولی می گویند.(
)و این مهانی است که از  )أان(، اليت یشري إلیها ب )یک قسم از علم هم مهان است که هر کس به خودش دارد.( ومن العلم علم الواحد منا بذاته

یرا فرد، بدن را هم به خودش اضافه می کند و می گوید: بدن من و اي دست من. او آن به من تعبري می کند. مراد از آن حتی بدن هم نیست ز 
مهان طور که لباس را به خودش اضافه می کند که نشان می دهد که خودش لباس نیست، بدن را هم به خودش اضافه می کند پس خودش، بدن 

هیچ حالی از احوال از خودش غافل منی شود. در خواب نیز حتی اگر  )هیچ یک از ما در فإنه ال یغفل عن نفسه يف حال من األحوال، نیست.(
)و در این علم داشنت به خود، فرقی منی کند که  سواء يف ذلك اخلالء واملالء، ارتباط به بدن کاسته می شود ولی فرد از خودش غافل منی شود.(

ولیس ذلك حبضور ماهیة  ابشد اي بیداری و در هر حال دیگری که ابشد.()در خواب  والنوم والیقظة، وأیة حال أخرى. فرد تنها ابشد اي در مجع(
)به این گونه که  حضورا مفهومیا وعلما حصولیا، )و این علم ما به ذات خودمان، به حاضر شدن ماهّیت ذامتان نزد خودمان نیست(ذاتنا عندان

)زیرا اگر قرار بود  اضر يف الذهن كیفما فرض ال أيىب الصدق على كثريینألن املفهوم احل مفهومی از ما در قالب علم حصولی نزد ما حاضر ابشد.(
ند علم من به خودم مفهومی ابشد هر گونه که آن مفهوم را فرض کنیم و هزاران قید به آن بزنیم مهچنان کلی است و می تواند بر کثريین صدق ک

)و فقط به وجود خارجی است که مفهوم متشخص می  جود اخلارجي،وإمنا یتشخص ابلو  حتی اگر در خارج یک مصداق بیشرت نداشته ابشد.(
)ولی آنی که ما از  )أان( أمر شخصي لذاته ال یقبل الشركة، وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعرب عنه ب شود و فقط بر یک فرد تطبیق می کند.(

 شخصی است و هرگز قابل انطباق بر غري من خودمان مشاهده می کنیم و از آن به من تعبري می کنیم امری است شخصی که ذاات
)شخص بودن از خصوصیت وجود است نه ماهّیت و اال ماهّیت که مفهوم است قابل انطباق بر کثريین  والتشخص شأن الوجود، نیست.(
که ذوات ما برای خود ما به وجود )بنا بر این علم ما به خودمان به این معنا است   فعلمنا بذواتنا إمنا هو حبضورها لنا بوجودها اخلارجي است.(
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)مهان وجود خارجی که مالک شخصیت و مالک ترّتب آاثر  الذي هو مالك الشخصیة وترتب اآلاثر، خارجی آن ذوات برای ماست.(
  )و این یک نوع دیگر از علم است که به آن علم حضوری می گویند.( وهذا قسم آخر من العلم، ویسمى: )العلم احلضوري(. است.(

ز حصری است یعنی ن تقسیم نیو ای )این دو قسم از علم است که علم به آهنا تقسیم می شود هذان قسمان ینقسم إلیهما العلم قسمة حاصرة،و 
 اي به  به ماهّیت آن استاينزد عامل  علوم)زیرا حصول م فإن حصول املعلوم للعامل إما مباهیته، أو بوجوده، فرد سومی برای آن قابل تصور نیست.(

 د.(ری می انمنم حضو )و اول را علم حصولی و دومی را عل واألول هو العلم احلصويل، والثاين هو العلم احلضوري. وجود آن.(
ا ست که معلوم برای معنای این ابه م )مسأله ی دیگر این است که حصول علم برای ما مث إن كون العلم حاصال لنا، معناه: حصول املعلوم لنا،

 نعين ابلعلم إال الإذ  است.( لذاتاب)زیرا علم، مهان معلوم  ألن العلم عني املعلوم ابلذات، عنی معلوم و علم یکی است.(حاصل شده است. ی
)و حصول  ه نفسه.وده، ووجودال وجوحصول الشئ وحضوره لیس إ )زیرا مراد از علم چیزی نیست مگر حصول معلوم برای ما( حصول املعلوم لنا،

ت که شیء ن گونه نیسو ای گی نیست که به شیء بزنند بلکه مهان وجود شیء است و وجود شیء نیز مهان شیء استو حضور شیء مانند رن
 یک چیزی ابشد و وجودش چیزی دیگر.(

  
  ی.ی است اي حصوله علم حضور بعلوم مکه این معلوم که مهان علم است اب عامل نیز احتاد دارد و آن اینکه معلوم، اي  نکته ی دیگر این است

لغريه مانند  وهر اتم ايجانند ماما در جایی که به علم حضوری نزد من حاضر است. این خود از دو حال خارج نیست. اي وجودش لنفسه است 
 اعراض.

یء هم وجود شوست که آن انفس  ، وجودش لنفسه ابشد و فرض این است که این معلوم برای عامل وجود دارد پس عامل مهاناگر معلوم حضوری
گر ، غري خودش ابشد. ا شد و عاملشته ابنفسه دارد هم للعامل است. زیرا منی شود که شیء هم وجود لنفسه داشته ابشد و هم وجود برای عامل دال

تضاد هستند و در سیم هم و مقن دو عامل غري خودش ابشد الزم می آید که شیء مزبور هم وجود لنفسه داشته ابشد و هم لغريه و حال آنکه ای
م حضوری ما دمان. معلو به خو  شیء مجع منی شوند. بنا بر این اگر آن علم برای عامل حاضر است پس عامل، خودش است. مانند علم مایک 

ستم. یعنی هود آن چیز من خ عبارت است از موجود لنفسه که مهان نفس است که هم برای خودش وجود دارد و هم برای من وجود دارد. پس
ست  انند جوهر و عرض نیم و معلوم ن عاملابشد ات یک وجود بتواند هم برای عامل موجود ابشد و هم برای نفسش. بنا بر ای عامل ابید اب نفس یکی

 که ترکیب احتادی دارند بلکه عني هم هستند.
از آن طرف معلوم  وست حاضر ا ن حملامری عرضی و لغريه ابشد. معنای لغريه این است که حملی دارد که برای آ اما اگر معلوم به علم حضوری

 ی تواند در دو حملمنه یک وجود جنا کآاست یعنی برای عامل هم حاضر است. بنا بر این یک وجود هم برای حملش وجود دارد و هم برای عامل. از 
  حلول کند عالمت آن است حمل آن اب عامل متحد است. از آن سو، هر عرضی اب حمل خودش احتاد دارد.

 ن قسم سخن از احتاد عامل اب معلوم است نه وحدت عامل اب معلوم.بنا بر این در ای
  

سواء كان  .(اب معلوم متحد است گوییم عاملنکه ب)و حصول معلوم برای علم معنایی ندارد جز ای وال معىن حلصول املعلوم للعامل إال احتاد العامل معه،
  ی.()خواه معلوم، حضوری ابشد اي حصول معلوما حضوراي أو حصولیا،

)معلوم حضوری اگر جوهری ابشد که قائم به خودش  فإن املعلوم احلضوري إن كان جوهرا قائما بنفسه، كان وجوده لنفسه، )اما در معلوم حضوری(
 فقد )و در عني حال، معلوم برای عامل است و برای عامل هم وجود دارد.( وهو مع ذلك للعامل، است معنایش این است که وجودش لنفسه است(

)و اگر معلوم حضوری چیزی ابشد که وجودش برای  وإن كان أمرا وجوده ملوضوعه، )بنا بر این عامل اب خود آن متحد است( احتد العامل مع نفسه،
موضوعش است یعنی وجودش لغريه ابشد مانند صورت ذهنی ما که ما به علم حضوری دارمي ولی آن صورت ذهنی قائم به خودش نیست بلکه 

)و فرض این است که وجودش برای عامل هم هست زیرا معلوم است و هر معلومی برای عامل  واملفروض أن وجوده للعامل، فس من است.(قائم به ن
والعرض  )پس عامل اب موضوع آن شیء متحد است زیرا یک عرض منی تواند در دو حمل حلول کند.( فقد احتد العامل مع موضوعه، حضور دارد.(
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)عرض هم یک وجود مستقل ندارد بلکه از مراتب وجود موضوعش است و از آن خارج نیست.  د موضوعه غري خارج منه،أیضا من مراتب وجو 
بنا بر این معلوم من که امری است عرضی اب عامل که نفس است متحد می ابشد زیرا عرض از مراتب وجود جوهر است و اب آن متحد می 

مهني گونه عرض از مراتب وجود چیزی است که اب موضوعش متحد است. زیرا وقتی موضوع اب آن )به  فكذلك مع ما احتد مع موضوعه، ابشد.(
وكذا  شیء یک وجود بیشرت ندارد پس عرض هم از مراتب وجود موضوعش است و هم از مراتب وجود چیزی که اب موضوعش یکی است.(

ولی هم جاری می شود و آن اینکه معلوم به علم حصولی برای عامل وجود )هر آنچه گفتیم در معلوم به علم حص املعلوم احلصويل موجود للعامل،
)خواه جوهر ابشد که وجودش لنفسه است و اي عرض ابشد که برای غري موجود می  سواء كان جوهرا موجودا لنفسه أو أمرا موجودا لغريه، دارد.(

 ه وجود دارد برای عامل این است که عامل اب آن متحد ابشد.()و الزمه ی اینک والزم كونه موجودا للعامل احتاد العامل معه. ابشد.(
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 82جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیم علم و جمرد بودن آنموضوع
م هم حصول املعلو  لوم،ل املعی حصو بعد از تقسیم علم به حصولی و حضوری این مسأله مطرح شد که علم، عني معلوم ابلذات است زیرا علم یعن
وم ابلذات برای که هم معل  ماست به معنای وجود معلوم است و وجود معلوم عبارت است از خود معلوم. بنا بر این علم ما مهان صورت ذهنی

 ماست و مهان علم ماست.
ند آن ه علم حصولی هم مانعد گفتیم کو ب ردميمسأله ی بعد عبارت بود از اینکه علم اب معلوم و عامل احتاد دارد. این را در علم حضوری اثبات ک

 است.
است. زیرا  علم حضوری مهان اکنون عالمه اضافه می کند که وجه دیگر این است که بعدا اثبات می کنیم که هر علم حصولی ابزگشتش به
هن بیاید، ذد خارج در ه وجو اینکحصولی بودن علم حصولی به این اعتبار است که ماهّیت برای شیء خارجی است به این معنا که به جای 

واره علم به مهنا بر این شد. بمفهوم آن وارد ذهن شده است. ولی مهان مفهوم از این جهت که وجودش نزد من حاضر است علم حضوری می اب
فی است که بگوییم ت کاتحد اسلوم ممعلوم ابلذات حضوری می ابشد. بنا بر این مهان بیان که اثبت کرد که در علم حضوری عامل اب علم و مع

 حتی در علم حصولی هم امر چنني است زیرا علم حصولی نیز خود علم حضوری می ابشد.
یع جهات ل که از مجز حصو این است که علم عبارت است از حصول معلوم برای علم ولی نه هر گونه حصولی بلکه نوعی ا مسأله ی دیگر

غیري ابقی مباند. تشد و بدون ان ابنباید از هیچ جهت قوه ابشد بلکه ابید هر چه هست مه ابلفعل است یعنی امری که برای ذهن حاصل می شود
است و  زد من حاضرنن در آیعنی وقتی صورتی وارد ذهن شود دیگر قابلیت تغیري ندارد و حتی اگر درخت خارجی خشک شود، صورت قبلی 

وییم این نیم و می گه می کوقتی این وضعیت را اب صورت قبلی مقایساین صورتی که از درخت جدید وارد می شود صورت دیگری است ولی 
درخت نزد من  ت قبلی اینر صور درخت سابقا سرسبز بود این بدان معنا است که صورت قبلی اش در نزد من بدون تغیري حاضر است و اال اگ

یسه  اب آن مقا ن راد درخت خشک شده ی اآلحاضر نباشد و فرض هم این است که درخت سرسبز قبلی اآلن خشک شده است دیگر منی ش
یسه منی ماند. بنا ی برای مقاو وجهکرد زیرا در خارج که دو درخت نیست در ذهن هم فرض بر این بود که آن صورت از بني رفته است از این ر 
در حال تغیري  لول های آنن و سبدبر این حتی اگر صد سال هم بر وجود ذهنی بگذرد هیچ تغیريی در آن رخ منی دهد. این در حالی است که 

  است ولی آن صورت تغیري منی کند. امری که در آن قوه نباشد جمرد انم دارد.
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ه ن مسأله به آن گوناشتم که فالدتقاد حتی در علم غلط هم صورت ذهنیه حاصله از علم غلط ابقی می ماند به مهني دلیل می گوید که من قبال اع
قبلی برای او  ست که صورتآن ا آن معلوم غلط بوده است. مهني که او از آن صورت ذهنیه خرب می دهد عالمت است ولی اآلن متوجه شدم که

انند مر علمی واقعی ابشد این رو اگ د. ازابقی مانده است. از این رو تکامل در علم معنا ندارد به این معنا که صورت علمی منی تواند تکمیل شو 
ی شود نه اینکه مبلی اضافه قن علم شود هرگز تغیري منی کند. پیشرفت علم به این است که چیزهای دیگری به آاینکه دو ضرب در دو چهار می 

 علم قبلی که ساده است خودش پیچیده شود.
جمرد  اگر علم د ابشد زیرام ابید جمر آن ه ، جمرد است این علم برای عامل حاصل است از این رو امکان ندارد که عامل، مادی ابشد بلکهحال که علم

اده ابید قابل ه تبع آن مبتیجه برای شیء مادی که منسوب به ماده است حاصل شود خودش هم مادی می شود زیرا اب ماده مرتبط است و در ن
م جمرد م و معلو یز مانند علکه عامل ن  ی شودتغرّي ابشد در نتیجه ابید دارای قوه ابشد و حال آنکه گفتیم علم، هیچ حالت قوه ندارد. نتیجه این م

 می ابشد.
  

 )که بعدا  احلقیقة.لم حضوري يفويل ععلى أنه سیجئ أن العلم احلص )دلیل دیگری مبنی بر اینکه علم اب عامل و معلوم متحد است این است که(
ء خارج رای شیت بماهیّ  اثبت می کنیم که علم حصولی در حقیقت یک نوع علم حضوری است. زیرا حصولی بودن آن از این جهت است که

 ست نهااست ولی از این جهت که امری است که در ذهن من حاضر است حضوری است زیرا خودش و وجودش نزد من حاضر 
لم چیزی است  عاست یعنی  ص علم)پس وجود پیدا کردن و حاصل شدن علم برای عامل از خوا فحصول العلم للعامل من خواص العلم، مفهومش.(

ی هر چیزی ر چیزی براهلی که )ولی نه اینکه هر حصو  لكن ال كل حصول كیف كان، عامل ابشد و اال علم نیست.(که منی تواند مستقل از 
)بلکه علم  ابلفعل ل حصول أمرب د.(داشت علم انمیده شود. مثال میز برای کتاب حاضر است یعنی در کنار هم هستند ولی به آن علم منی گوین

جه آغشته اب قوه و ی به هیچ و ت یعن)و فعلیت آن هم حمض اس فعلیة حمضة ال قوة فیه لشئ مطلقا، ابشد( عبارت است از حصول امری که ابلفعل
غیري اجياد منی تت ذهنی هم ک صور یماده نیست. کما اینکه هر موجود مادی می تواند به موجود مادی دیگر تبدیل شود. ولی در علم، حتی در 

ی ی کند و مهواره امر ز تغیري منشه هرگگویند که در فکر، حرکت وجود دارد کالم غلطی است. زیرا اندیشود. بنا بر این اینکه در دايلکتیک می  
گفته اند    رکت در فکربه ح است اثبت. آنی که غلط است، غلط است مطلقا و آنی که درست است برای مهیشه درست می ابشد. ولی قائلني

 )ما ابلوجدان لى شئ آخر،قوى عی نشاهد ابلوجدان أن املعلوم من حیث هو معلوم ال فإان که حتی دو در دو می تواند غري چهار ات شود.(
)و قابل  و علیه،هلتغري عما بل اوال یق مشاهده می کنیم که صورت ذهنی از این حیث که صورت ذهنی است توان بر شیء دیگر شدن را ندارد.(

ز اصولی امری که جمرد حرت است از عبا )پس علم رد عن املادة خال من غواشي القوة،فهو حصول أمر جم تغرّي از حالتی که بر آن است را ندارد.(
د است که حضور ور امر جمر نی حض)و این را حضور می انمیم. یع ونسمى ذلك: )حضورا(.ماده است و از پريایه های و آاثر قوه خالی است.(

م اته معلوم، در فعلیت کاء می کند  اقتض )پس اگر معلوم، حاضر است این امر یتهفحضور املعلوم یستدعي كونه أمرا اتما يف فعل انمیده می شود.(
حیث كماالته اليت  م متامه منه وعدالذي یوجب نقص )بدون اینکه وابستگی به ماده و قوه داشته ابشد.( من غري تعلق ابملادة والقوة ابشد(
ی ل ندارد و ابلقوة می را ابلفعماالتکز حیث کماالت ابلقوة می شود یعنی اگر  )که این تعلق و وابستگی موجب نقص و عدم متامیت آن ا ابلقوة.

ومقتضى حضور  ارد.(ا ابلفعل دارد ر تواند داشته ابشد یعنی اآلن انقص است و حال آنکه هیچ کمالی برای معلوم تصور منی شود زیرا هر چه د
ین است  انی حضور امر جمرد( نای خاص یعان مع)و مقتضای حضور معلوم )به مه لفعلیة،املعلوم أن یكون العامل الذي حيصل له العلم أمرا فعلیا اتم ا

)و  التعلق ابلقوة، قص من جهةانغري  که عاملی که علم برای او حاصل می شود هم امری ابشد فعلی که فعلیتش اتم است یعنی ابید جمرد ابشد.(
ود و قابل تغرّي شم مادی می هعلم  دی ابشد و علم برای امر مادی حاصل شود، خودآن عامل، از جهت تعلق به ماده انقص نباشد. زیرا اگر ما

  شد.(وه ابق)یعنی ماده جمرد از ماده و خالی از  وهو كون العامل جمردا عن املادة خالیا عن القوة. خواهد بود.(
سواء  ت است از حصول موجودی جمرد برای موجودی جمرد()بنا بر این واضح شد که علم عبار  فقد ابن أن العلم حضور موجود جمرد ملوجود جمرد،

كما يف علم الشئ  )خواه معلوم که حاصل شده است عني آنچه ابید که برای عامل حاصل شده است.( كان احلاصل عني ما حصل له
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)و اي  م الشئ ابملاهیات اخلارجة عنه.أو غريه بوجه، كما يف عل )مانند علم شیء به خودش که در این حال معلوم و عامل عني هم می ابشند.(بنفسه،
علم که حاصل شده است غري عامل ابشد مانند علم شیء به ماهیّات که این ماهّیات از ذات شیء خارج اند. زیرا ماهّیت مزبور در ذات من 

 رای من حاصل شده است.(دخالت ندارد به مهني دلیل زمانی من بودم و آن ماهّیت برای من حاصل نبود و بعد به عنوان کیفی نفسانی ب
لم به عمهان چیزی است که  ه معلوم کهود کش)و واضح می  وتبني أیضا: أوال: أن املعلوم الذي هو متعلق العلم جيب أن یكون أمرا جمردا عن املادة،

و هم داد که مادی مبا وضیح خواهیتعدا ب)و  وسیجئ معىن تعلق العلم ابألمور املادیة. آن تعلق گرفته است الزم است امری جمرد از ماده ابشد.(
 علم دارد صورتی از ان به چیزیی انسمادی هرگز نزد عامل حاضر منی شود بلکه صورتی مثالی از آن که جمرد است نزد انسان حاضر می شود. وقت
برای صورت  دی در خارجن وجو آن در ذهن شکل می گريد و بعد عقل می گوید که این معلول منی تواند بدون علت ابشد بنا بر این علت آ

  ذهنی است.(
جمرد از ماده  ه او قائم است ابید که علم به عامل)مسأله ی دوم این است ک واثنیا: أن العامل الذي یقوم به العلم جيب أن یكون جمردا عن املادة أیضا.

 ابشد.(
  

 تقسیم علم حصولی به کلی و جزئی است. فصل دوم
یقی کلی و . )علم تصدم شودر و تصدیق تقسیم می شد و بعد علم حصولی تصوری به کلی و جزئی تقسیالبته اول ابید علم حصولی به تصو 

 جزئی به این معنا که حمل حبث است ندارند.(
راد کثري منطبق واند بر افته می علم حصولی کلی علمی است که فرض صدقش بر کثريین ممتنع نیست یعنی نزد من، مفهومی مانند انسان است ک

ی نزد من حاضر کتاب خارج  تی ازبنا بر این هر چیزی که مفهوم است یعنی معنی است و نه صورت، کلی می ابشد. بنا بر این گاه صور  شود.
  رت نیست.وی صو است ولی گاه مفهوم کتاب یعنی چیزی که از ورق هایی که حاوی مطالبی است تشکیل شده است این مفهوم حا

صوص خم این صورت که است. ند علم من به زیدی که در مقابل من است که صورتی از آن نزد من حاضرولی گاه علم حصولی جزئی است مان
 مهان موجود خارجی است فقط صورت مهان کتاب است و صورت کتاب دیگر، صورتی دیگر است.

 در حبث نفس گفته اند که نفس در علم حصولی سه مرتبه علم دارد:
ارجی اش هم خی که وجود ر حال ماده اش نزد عامل حاضر است و صورتی از آن نزد عامل حاضر است دعلم احساسی که زمانی است که شیء اب

 حاضر است مانند اینکه زید را می بینم و اي صدایی را می شنوم
خارج نزد ما  راحب صورت دصخود  اگر رابطه اش اب ماده ی خارجی قطع شود انم آن را ختیل می انمند یعنی صورتی در ذهن است بدون اینکه

 ابشد مانند اینکه کسی که از فرزندش دور است صورت فرزندش در ذهنش وجود دارد.
قل می انمند. این ا تعقل و عر ه آن کگاه علمی است که صورت ندارد که مهان علم به مفهوم است مانند علم به انسان به یکی از افراد انسان  

 قسم کلی است ولی قسم اول و دوم جزئی می ابشد.
حد نفسه می تواند  رت ذهنی فیلی صو البته جزئی بودن این علم به سبب پیوندش به خارج است و به مهني دلیل قابل انطباق بر کثريین نیست و 

قیقا مانند زید یت مصداق دی هنامصادیق کثريی مانند هم داشته ابشد در نتیجه کلی می ابشد. مثال صورت ذهنی از زید خارجی می تواند ب
ند یقا مانند او خلق کد دیگری دقا موجو جابشد. بنا بر این اگر زمانی که من زید را می بینم خداوند او را کامال انبود کنی و در مهان داشته 

قط وقتی اب وجود ی ابشد و فد جزئصورت ذهنی قبلی من قابل انطباق بر او هم می ابشد. بنا بر این صورت ذهنی که علم است هرگز منی توان
 یوند پیدا می کند جزئی می شود و اال فی حد نفسه هرگز جزئی نیست.خارجی پ

ست و وجود مهواره سان حاضر ازد انالبته خمفی مناند که علم حضوری مهواره جزئی است زیرا در آجنا سخن از انطباق نیست بلکه وجود شیء ن
 جزئی است و تشّخص دارد.
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نع والكلي: ما ال ميت م می شود.(تقسی )فصل دوم در این است که علم حصولی به کلی و جزئی ئيالفصل الثاين ینقسم العلم احلصويل إىل كلي وجز 
ویسمى:  انسان.( به ماهّیت د علم)کلی علمی است که فرض صدقش بر کثريین حمال نیست مانن فرض صدقه على كثريین كالعلم مباهیة االنسان،

قل ننده ی آن را نیز عريوی درک کنینکه . در اینجا خود آن علم، عقل انمیده می شود کما ا)که آن را عقل و تعقل می انمند )عقال( و )تعقال(.
االنسان بنوع من  العلم هبذاك ست()جزئی چیزی است که فرض صدقش بر کثريین ممتنع ا واجلزئي: ما ميتنع فرض صدقه على كثريین می گویند.(

 ویسمى: ر است دارد.(ر خارج حاضدن که ی که علم به آن، یک نوع ارتباطی اب ماده ی انسا)مانند علم به انسان خارج االتصال مبادته احلاضرة،
ه رد انسان بدون اینکلم به یک فعنند )و ما وكالعلم ابإلنسان الفرد من غري حضور مادته، )و آن را علم احساسی می انمند.( )علما إحساسیا(،

 ذا متام شده است. اتغد از آنکه ذا بعغر زمانی که او نزد ما نیست. اي مانند علم به طعم ماده اش نزد انسان حاضر ابشد مانند علم به زید د
وعد  الی می انمند.(یخ )و آن را علم ویسمى: )علما خیالیا(. زمانی که غذا متام نشده علم مزبور احساسی است و بعد از آن ختیلی می ابشد.(

لى عوقف العلم اخلیايل حساسي، وتعلم اإلمن جهة اتصال أدوات اإلحساس ابملعلوم اخلارجي يف الهذین القسمني ممتنع الصدق على كثريین إمنا هو 
بزارهای احساس الم احساسی در ع )و مشردن این دو قسم یعنی علم احساسی و خیالی را جزء علوم جزئیه برای این است که العلم االحساسي،

 خیالی شود. بنا بر دیل به علمعد تبعلم خیالی نیز اول ابید علم احساسی حاصل شود و ب مانند چشم، به معلوم خارجی پیوند خورده است و در
اب   اطو اال اگر این ارتب) كثريین.  صدق علىتال أتىب أن  -كیفما فرضت   -وإال فالصورة الذهنیة  این در علم خیالی هم پیوند به خارج وجود دارد.(

گر ین منطبق شود حتی ا کثري    ه بردارد کدر نظر گرفته شود، صورت ذهنیه در هر حال کلی است و ااب نماده از بني رود و صورت ذهنیه به تنهایی 
ه کعریف کلی می گویند  ین رو در تاد از در خارج یک فرد بیشرت نداشته ابشد. زیرا در کلی بودن الزم نیست که مصادیق کثري در خارج فعلی ابشن

ز جزئی هر دو جمرد ا )قسم کلی و ادة،والقسمان مجیعا جمردان عن امل نکه در خارج کثريین هم ابشند.(فرض صدقش بر کثريین ممتنع نیست نه ای
ت و ر ذات خودش فعلی اسدورت علمیه صم که )زیرا در فصل قبل گفتی ملا تقدم من فعلیة الصورة العلمیة يف ذاهتا وعدم قبوهلا للتغري. ماده است(

 (غرّي و تبدیل است.ادی نیست زیرا از خواص ماده تقابلیت تغرّي ندارد بنا بر این م
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 83جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : جمرد بودن صورت علمیموضوع
نیست  زئی فی ذاتهجیت در علم ه جزئبعد از آنکه مشخصاتی از علم بیان شد می گوییم: علم چه کلی ابشد و چه جزئی )البته اب توجه به اینک

علم چه  وین است.( ر کثري بلکه به سبب این است که ارتباطش اب خارج حلاظ می شود و اال علم جزئی فی حد نفسه کلی و قابل صدق ب
رت فتیم برای اینکه صو گن کردمي و  ل بیااحساسی ابشد و چه خیالی و عقلی مهه جمرد اند و توان و قوه در آهنا نیست. یک دلیل آن را در حبث قب

 واند آهنا را اب آنتانسان می  وشود  یه را منی توان تغیري دارد و خودش هم تغیري منی کند هر چند صورت های جدیدی برای انسان حاصل میعلم
  قایسه کرد.بلی مقصورت قبلی مقایسه کند که این عالمت آن است که صورت قبلی ابقی است و اال منی شد صورتی را اب صورت 

تند. یعنی اگر خود کثريین هس  اق بردن صورت علمی و علم این است که این صور علمیه کلی است یعنی فی ذاته قابل انطببر جمرد بو  دلیل دوم
یک صندلی  عنی اگر ازیشد. صورت ذهنیه تصور شود و ارتباطش اب خارج را در نظر نگريمي آن صورت می تواند مصادیق متعددی داشته اب

ورت ذهنی ما صد. اگر هم جی ان می تواند مصادیق بسیاری داشته ابشد که مهه مانند مهان صندلی خار خارجی یک صورتی را در نظر بگريمي
ی که مادی یرا هر چیز یست ز نمفهوم ابشد تطبیق آن بر کثريین واضح تر است. اینکه این صورت ذهنیه کلی است عالمت آن است که مادی 

 .ن استت و بس. بنا بر این کلّیت صورت ذهنی عالمت جترد آاست شخص خاص است و فقط قابل انطباق بر یک فرد اس
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ست. اگر این بل قسمت نییه قااین است که آاثر مادی بر صور ذهنی ابر منی شود مثال هر مادی قابل قسمت است ولی صورت ذهن دلیل سوم
قسیم شود.  بتواند تارد اتعمق و حجم ندصورت ذهنی مفهوم ابشد واضح است که قابل تقسیم نیست مانند مفهوم انسان که طول و عرض و 

اي متخیله ابشد  ه حمسوسه وذهنی تقسیم از خواص اولیه ی کم است و حال آنکه صورت ذهنیه کم ندارد ات بتواند تقسیم شود. اما اگر صورت
م نیست. قابل انقسا ذهنر هرچند این صورت طول و عرض و عمق دارد زیرا مثال شکل کتاب خارجی نزد من حاضر است ولی در عني حال د

و خبش از آن ابقی شد و فقط دده اببله می توان دو نیمه کتاب هم در ذهن تصور کرد ولی این تصور جدیدی است نه اینکه تصور قبلی انبود ش
ن ابقی است و اکامل مهچن  کتاب  مانده ابشد. مهچنني وقتی دو نیمه کتاب را اب آن کتاب مقایسه می کنیم این عالمت آن است که صورت یک

  اال چیزی به انم کتاب کامل در ذهن نبود که دو نیمه اب آن مقایسه شود.
را به ايد آورمي  وجود ذهنی مبحث مهچنني هر مادی مکانی را اشغال می کند ولی صورت ذهنی جایی ندارد. این مسأله موقعی روشن می شود که

ان مهدر این حال  ر می کنیم.ت تصو ی ایستیم و دشت وسیعی را اب هر آنچه در آن اسو آن اینکه گفتیم گاه در کنار منظره ای بسیار وسیع م
زرگی از بینیم صورت با می ر چیزی که در خارج است را درک می کنیم و وسعت دشت را مهان گونه که هست درک می کنیم. حتی وقتی عکسی 

 نطباق کثري در قلیلازمه ی آن ريد الگر ابشد که این تصویر در ذهن جای  آن که در واقع و در خارج است را از آن نزد خود می سازمي. اگر قرا
 یست.ادی نماست. بنا بر این مفهوم در ذهن امری نیست که مکانی را اشغال کند. چون این تصویر ذهنی جا ندارد پس 

رت ذهنیه شود آن صو  ا عوضمغزش ابرهعالمت دیگر صورت ذهنی این است که زمان ندارد حتی اگر فرد تصور کننده پري شود و سلول های 
قتی و ی کرد. بنا بر این ان تغیري مول زممهان گونه که بوده است به ايد انسان می آید. اگر قرار بود آن صورت ذهنی زمانی ابشد می ابیست در ط
 صورت ذهنی این خواص و آاثر ماده که عبارت است از قسمت، مکان و زمان را ندارد پس مادی نیست.

م به هنگامی عل حساسیاکه اگر علم، زمانی نیست پس چرا من در زمان خاصی عامل می شود مثال در علم  است کسی اشکال کند ممکن
 ني حمال است و هکذاجتماع نقیضکه ا  ساختمان پیدا می کنم که آن را ببینم و قبل از آن علم به آن ندارم. اي اینکه در زمانی خاصی فهمیدم

 نکه فلزات بر اثر حرارت ذوب می شوند و مانند آن.مسائل نظری مانند ای
نا بر این اینکه بمانی است. مری ز که علم، زمانی نیست ولی آماده شدن یک وجود مادی برای اینکه اب علم رابطه پیدا کند ا جواب این است

 اجتماع نقیضني حمال است از ابتدا هم بود ولی من اب آن امر جمرد رابطه نداشتم.
رد ی بینم امری است جمه اب چشم مر آنچکه اگر علم، جمرد است پس چرا به ابزار مادی برای حصول آن احتیاج دارمي مثال اگ سی بگویداما اگر ک

 پس چشم چه کاره است؟
وقتی چشم  م. مثالبرقرار کن رتباطاکه اینها مهه برای استعداد نفس است یعنی موجب می شود که اب آن امر جمرد که علم است  جواب این است

مواجی ارتعاشات و اشکل  من صندلی را می بیند صورتی از آن در چشم منعکس می شود که ات شبکیه به شکل صورت ابقی است و بعد به
راک در نفس شود که اد جب میاست که به مغز منتقل می شود که بعد حتلیل می شود بنا بر این صورت خارجی که اب چشم دیده می شود مو 

 هیچ ارتباطی به چشم و اعصاب و سلول های مغزی ندارد و اینها مهه برای استعداد است. حمقق شود که
یست که یعنی مانند کند این ن  ید میبنا بر این معنای مجله ی مشهوری که می گویند ذهن آنچه را در مرحله ی احساس و ختیل فهمیده است جتر 

ین  که از زید دارمي ا  صورت ذهنی ر اینی کند و یک چوب صاف و متییز در می آورد بنا بابغبانی نیست که شاخه را از تیغ ها و برگ ها جترید م
را اوال چون این ان شود. زیم انسگونه نیست که خصوصیات زید مانند شکل و رنگ و قد و سایر خصوصیات خاص آن را بزنیم ات تبدیل به مفهو 

ده امي و دیگری را اجياد کر  صورت ذهنی ر واقعاجياد کرد و اگر در آن تغیري اجياد کنیم دتصور از زید خارجی امری است جمرد منی توان در آن تغیري 
کلی را تصور کند   د و مفهومیه ابشاولی مهچنان به قوت خود ابقی است. بلکه مقصود از مجله ی فوق این است که اگر کسی خبواهد تعقل داشت

آن  ک امری ذاتی بود بهن امر مشرت آه اگر ابشد ات بتواند وجه اشرتاک بني آهنا را بفهمد کاین مبنی بر این است که افرادی مادی را تصور کرده 
رجی صورت ذهنیه ن افراد خا دیدابنوع می گویند و اگر از ذاتیات نبود عرض خاص اي عام می شود و در هر حال امری است کلی. در این حال 

 ی جدیدی در ذهن که کلی است حمقق می شود.
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بوهلا قمیة يف ذاهتا وعدم لصورة العللیة املا تقدم من فع )یعنی علم جزئی و کلی هر دو از ماده جمرد است.( ن مجیعا جمردان عن املادة،والقسما
  ری تبدیل شود.(ه صورت دیگبواند )یکی را قبال خواندمي و آن اینکه صورت فعلی ذاات امری است ابلفعل و هرگز قوه ندارد ات بت للتغري.
ض شود یعنی چه )دلیل دوم این است که صورت علمیه هر گونه که فر   متتنع عن الصدق على كثريین،ال -یفما فرضت ك  -الصورة العلمیة  وأیضا

ید من شخص لى أز عوكل أمر مادي متشخص ممتنع الصدق  احساسی ابشد و چه خیالی و عقلی فرض صدقش بر کثريین ممتنع نیست.(
اش فقط  وجود مادی ید بهت متشخص است و ممتع است که بر بیشرت از یک شخص صدق کند. بنا بر این ز )و هر امری که مادی اس واحد.

  زید است و نه هیچ کس دیگر.(
 نوع من االنطباع يفبیة منطبعة ة مادوأیضا لو كانت الصورة احلسیة أو اخلیالی )و دلیل سوم که فقط در حسی و خیالی جاری است این است که(

زء بدنی ابشد بع در یک جی منطاگر صورت حسی و خیالی مادی ابشد )البته در صورت عقلی اتفاق است که جمرد می ابشد.( یعن) جزء بدين،
 بر این چون بدن که )بنا لها،حمقسام لكانت منقسمة ابن و در جایی از بدن شکل گرفته ابشد مانند اینکه در سلولی از مغز جای گرفته ابشد.(

ه را دید و بعد ک ختته سیایکسی   سام است آن تصویر هم ابید قابل تقسیم ابشد و حال آنکه قابل تقسیم نیست. اگر همجسم است و قابل انق
ست و به خلق شده ا ت اولآن را تقسیم کرد، آن تصویر تقسیم نشده است بلکه دو صورت که هر کدام نصف ختت سیاه است در کنار صور 

ن اده ی خارجی در مکارت مانند من صو آ)و ابید  ولكان يف مكان وزمان، اب آن صورت کامل مقایسه کنیم.( مهني دلیل می توانیم این دو نیمه را
ر این علم قابل )بنا ب سمةل القفالعلم ال یقب )و حال آنکه نه منقسم است و نه در مکان است و نه در زمان.( ولیس كذلك،و زمان ابشد(

نیه است یعنی در ضعیه ی مکاه ی و )مهچنني مکانی نیست زیرا منی توان به علم اشار  یة مكانیة،وال یشار إلیه إشارة وضعقسمت شدن نیست.(
است ولی در اشاره  د توجه عقلا مور وضع خاص و در مکان خاصی نیست ات بتوان به آن اشاره کرد. بله می توان به آن، اشاره ی عقلی کرد زیر 

ط ن خاصی اب آن ارتبامن در زما ر چنده)و علم مقید به زمان هم نیست  وال أنه مقید بزمان (ی عقلیه هم مشري و هم مشار الیه جمرد می ابشد.
رتی صحیح است که ما صو  )از این رو یها،فلصحة تصوران الصورة احملسوسة يف وقت بعد أمد بعید على ما كانت علیه من غري تغري  برقرار می کنم.(

ولو   کرده است.(نرگز تغیري ت و هد از مدتی طوالنی تصور کنیم در حالی که به مهان صورت اسرا که در وقتی تصور شده است را بتوانیم بع
اوی به مادی بود، ماده مس ا اگر امری. زیر )و حال اینکه اگر مقید به زمان بود، اب گذر زمان تغیري می کرد كانت مقیدة ابلزمان لتغريت بتقضیه.

  بود و حال آنکه صورت ذهنی تغیري منی کند.( حرکت بود از این هر آنش اب آن قبل متفاوت
مانی خاص اجياد می ا علم در ز ت زیر )و آنچه توهم می شود از اینکه حصول علم اب زمان مقارن اس وما یتوهم: من مقارنة حصول العلم للزمان

اب زمان یعنی اگر  ول علم استد حصاستعدا )مقارنت اب زمان به معنای مقارنت شرایط حصول إمنا هو مقارنة شرائط حصول االستعداد له،شود.(
دارد و در زمانی نای فهمیدن اد بر در من استعداد حصول علم خبواهد شکل گريد این در زمانی خاص اتفاق می افتد یعنی نفس در زمانی استعد

آن  جود دارد ولی من ابشم، علم و ته اباش)و اال خود علم در زمان حاصل منی شود از این رو حتی اگر من به چیزی علم ند ال نفس العلم، دارد.(
دوات احلس يف أوأما توسط  ند؟(ارتباط ندارم.( )بعد عالمه می فرماید: اگر صورت علمی جمرد است پس چشم و گوش در این وسط چه کاره ا

گوش و چشم در   حسی مانند ایاره)و اما اینکه می گوییم در صور حمسوسه، ابز  حصول الصورة احملسوسة، وتوقف الصورة اخلیالیة على ذلك،
بزار حسی حمتاج به مهان ا حساسیاپیدایش آهنا دخالت دارند و هکذا در علوم خیالیه اول ابید احساس شوند و بعد خیال حمقق شود و صورت 

)جوب این  لعلمیة،ا ل الصورةمتثی فإمنا هو حلصول االستعداد اخلاص للنفس لتقوى به على است. بنا بر این چرا صورت حاصله مادی نباشد؟(
 صورت علمیه ی جمرد کند ات آن  پیدا است که اینها مهه برای این است که برای نفس استعداد خاصی حاصل شود ات به وسیله ی آن استعداد توان

ل وتفصی لم پیدا کنم.(عی کنند ات مماده آرا بتواند متثیل کند و نزد خود حاضر سازد. بنا بر این چشم و گوش من را عامل منی کنند بلکه من را 
  )و تفصیل این مطلب در علم نفس بیان می شود.( القول يف علم النفس.

)فالسفه که  أن قوهلم: )إن التعقل إمنا هو بتقشري املعلوم عن املادة واألعراض املشخصة له )و از مطالب قبلی واضح می شود که( ومما تقدم یظهر
اک است به معنای پوست کردن و عاری کردن معلوم است از ماده و اعراض مشخصه ی آن مانند رنگ می گویند تعقل که مهان مرتبه ی سوم ادر 
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)ات جایی که هیچ چیز جز  حىت ال یبقى إال املاهیة املعراة عن القشور، زید، صورت زید و طول و عرض و عمق آن و سایر خصوصیات آن(
كاإلنسان اجملرد  ابقی مناند یعنی مهان ماهیّتی که هیچ چیزی به جز ماهّیت ندارد.(ماهّیت انسان که جسم حساس متحرک ابالراده ی انطق است 

)مانند انسانی که جمرد از ماده ی جسمیه است و از مشخصات زمانی و  عن املادة اجلسمیة واملشخصات الزمانیة واملكانیة والوضعیة وغريها،
خبالف اإلحساس املشروط حبضور املادة  که در این صورت آن را تعقل می انمند.(  مکانی و وضع خاصی که دارد مانند نشسته بودن و مانند آن

)بر خالف احساس که مشروط به این است که ماده حاضر ابشد و اینکه اعراض و هیئات مشخصه ی  واكتناف األعراض واهلیئات الشخصیة،
)و بر خالف صور خیالیه که مشروط است  املشخصة، من دون حضور املادة(،واخلیال املشروط ببقاء األعراض واهلیئات  آن، آن را فرا گرفته ابشد.(

قول على سبیل التمثیل  به بقاء اعراض و هیئات مشخصه اب این تفاوت که بر خالف صور احساسیه، ماده در خارج حاضر نیست.(
را به معانی حمسوسه متثیل کند ات تقریب به ذهن پیدا   )این تعریف از صورت عقلیه بر اساس روش متثیلی است برای اینکه معانی معقوله للتقریب،

 کند و قابل تصور شود. و اال ما در تعقل، ما حقیقت شیء را متوجه می شومي نه اینکه اگر حمسوس را عاری از هر چیز کنیم تبدیل به معقول
واشرتاط  رد علمی است تو قابل تقشري نیست.()حمسوس مانند زیدی که احساس کرده امي صورت جم وإال فاحملسوس صورة جمردة علمیة، شود(

)گفته نشود که اگر جمرد است پس چرا احتیاج به ماده دارد  حضور املادة واالكتناف ابألعراض املشخصة حلصول االستعداد يف النفس لالحساس،
وكذا  ه نوعی ادراک است را پیدا کند(زیرا اشرتاط حضور ماده و حمفوف بودن به اعراض مشخصه برای این است که نفس استعداد حس کردن ک

)و مهچنني است اشرتاط اکتناف به مشخصات برای ختیل یعنی اگر می گوییم که ابید مشخصاتی ابشد ات  اشرتاط االكتناف ابملشخصات للتخیل،
اشرتاط تقشري در تعقل به معنای حقیقی )و مهچنني  وكذا اشرتاط التقشري يف التعقل بتوانیم ختیل کنیم برای این است که نفس آماده ی ختیل شود.(

يف حصول استعداد  )برای داللت بر این است که ابید بیش از یک فرد را ختیل کرد( للداللة على اشرتاط ختیل أزید من فرد واحداش نیست بلکه(
ر این برای تعقل ماهّیت انسان ابید زید، عمرو، بکر )ات نفس بتواند استعداد پیدا کند ات ماهّیت کلیه را تعقل کند. بنا ب النفس لتعقل املاهیة الكلیة

رو و مانند آن ختیل شود ات بعد از میان آهنا جامعی که مهان ماهّیت است تعقل شود که این ماهّیت یک علم جدید است نه اینکه اول زید و عم
)که از آن به  املعرب عنه ابنتزاع الكلي من األفراد. د.(و مانند آهنا تصور شود و بعد ذهن آهنا را از عوارض و حواشی جدا کند ات تعقل شکل گري 

ن افراد را از حواشی انتزاع کلی از افراد تعبري می کنند. بنا بر این انتزاع به این معنا نیست که آن کلی را از داخل افراد انتزاع کنند به این معنا که آ
 (یگری است را تعقل می کند.ه علم دعاری کنند بلکه نفس اب دیدن افراد، یک ماهّیت کلی ک

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 84جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیم عوامل و تقسیم دیگری از علمموضوع
مند مانند درک حساس می اناد را گفتیم علم تقسیم می شود به علم احساسی، خیالی و عقلی. در جایی که ادارک اب حضور ماده اجنام می شو 

مند و اگر علم انا ختیل می ارد ر ددرخت هنگامی که آن را می بینم. اگر ارتباط اب ماده قطع شود و حال آنکه صورت آن در من وجود  من از
 عبارت از مفهومی ابشد که نه ماده در آن است و نه آاثر آن مانند مفهوم انسان آن را عقل می انمند.

 مت آن است که جهان نیز بر سه قسم تقسیم می شود:به این سه قسم تقسیم می شود عال حال که ادارک
 است. جهان ماده که ما جزء آن هستیم و موجودات مادی در آن وجود دارند. برای احساس به اشیاء مادی احتیاج
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 این وقتی صورتی بر  است. بنان عاملجهانی که در آن ماده ای وجود ندارد ولی آاثر و عوارض ماده وجود دارد. جایی که صورت خیالی من از آ
ین عامل را امی ابشد.  عامل از درخت درک می کنم که متام خصوصیات درخت در آن هست ولی ماده ی درخت در آن نیست این مربوط به این

 ر گرفته است.و عقل قرا ماده عامل مثال و اي برزخ می انمند. برزخ یعنی چیزی که حد وسط بني دو چیز است زیرا عامل مثال وسط عامل
 ند از آن عامل نشئته درک می ککهیمی  عامل سومی هم وجود دارد که عامل عقل انمیده می شود که معقوالت من از آن عامل است بنا بر این، مفا

 می گريد و در نتیجه من می فهمم.
اشنت صورت هایی از دل حقیقی و ثا مالبته یک مثال متصل هم دارمي که بر خالف مثال قبلی که مثال منفصل است و آن اینکه بعد از ارتباط اب

خود من است. این  یلکه ساخته یست بنآن عامل حقیقی این قوه را پیدا می کنیم که صورت هایی را بسازمي. این صورت ها مربوط به عامل مثال 
ن صورت می کند ای عملی صور گاه صوری است شایسته و حق مانند صورت هایی که یک مهندس و اي یک نقاش تصور می کند و بعد آن را

ت هایی از قبل داشنت صور  ثال ومخملوق خود فرد است و هر چند موجود است ولی در عامل مثال موجود نیست بلکه فرد اب برخوردش به عامل 
می   ودش درسته فرد از خاتی کترکیب هایی اجياد کرد و صورت جدیدی را خلق می کند و گاه صورت هایی است که شایسته نیست مانند تصور 

 کند که هرگز در زندگی اش به درد منی خورد مانند ااتقی پر از سکه و مانند آن.
 عقل از مهه ال و بعد ماده. عاملد و بعد مثر دار این سه عامل که از راه علم به آهنا رسیده امي ترّتب طولی دارند یعنی اول عامل عقل قرا دیگر اینکه

شد یعنی موجود ابر جا ماده د و هد هستند و هم از آاثر ماده. ماده یک نوع نقص حمسوب می شو ابالتر است زیرا موجوداتش هم از ماده جمر 
 اشته ابشد.داده شباهت امل ممزبور انقص است و می تواند کماالتی داشته ابشد که اآلن ندارد. حتی آاثر ماده را هم ندارد ات اب ع

 .نند آنآاثر ماده را دارد مانند شکل، حجم، رنگ و مابعد عامل مثال قرار دارد که هرچند ماده را ندارد ولی 
 د.بعد عامل ماده است که مرکز هر نوع شری که بر اثر تزاحم بوجود می آید و نوع نقصی در آجنا وجود دار 

  
أن الوجود  ی شود که(مرند روشن ود داخ)از آنچه گفته شد که علم به سه قسم تقسیم می شود و هر یک از آهنا جایی برای  وتبني مما تقدم أیضا

می  ه سه عامل کلی تقسیمب)که هستی از حلاظ جترد از ماده و عدم جترد از ماده  ىل ثالثة عوامل كلیة:إ -ن حیث التجرد عن املادة وعدمه م -ینقسم 
 شود.(

 ماده مهان رار گرفته اند. عاملقايت در آن ماد ع)عامل اول، عامل ماده است که آن را جهان ماده می انمند که مهه ی انوا  أحدها: عامل املادة والقوة.
ان عامل مل مثال است که مها)عامل دوم ع ،-ملقدار والوضع وغريها من الشكل وا -والثاين: عامل التجرد عن املادة دون آاثرها  عام قوه و پذیرش است(

واايت است که اهل ر اینکه در  مانند گاه روبروی هم هستندجترد از ماده است ولی آاثر ماده را مانند شکل و مقدار و وضع )در آن دو موجود  
انی وجود دارد مصورت های جس امل،ع)در این  ففیه الصور اجلسمانیة برزخ روبروی هم می نشینند و ابهم سخن می گویند.( و امثال آن دارد.(

ورت است ولی ص ماده سم عبارت از مهانیعنی صورت نوعیه و صورت جسمیه ی افراد وجود دارد. صور جسمیه اب جسم متفاوت است ج
بوط به صور نوعیه مهواره مر  عراض)ا وأعراضها جسمیه یعنی صورت هایی که اب آن جسم در ارتباط اند که مهان صور نوعیه انمیده می شوند.(

دة من غري ما ود دارد.(ارند هم وجده ی ک)هیئت های کمالیه و شکل های وهیئاهتا الكمالیة است در نتیجه این اعراض در عامل مثال وجود دارند.(
وه به فعل ین چیزی در آن از قارد بنا بر د ندا)اب این فرق که در عامل مثال، ماده ای که حامل قوه و پذیرش ابشد در آن وجو  حتمل القوة واالنفعال،

ین ختیل در ی را ختیل می کند اقتی من چیز را و ار دارد زی)این عامل را عامل مثال می انمند که علم ختیلی در آن قر  ویسمى: )عامل املثال( منی رسد.(
عقل وعامل الربزخ بني عامل الو ) مند.(انل می عامل ماده منی تواند ابشد از این رو ابید در جهان دیگری غري از جهان ماده ابشد که آن را عامل مثا

مل التجرد عن والثالث: عا ه ماده(ی ارتباط بامال بکدارد زیرا نه جمرد است و نه  )و عامل برزخ می انمند زیرا بني عامل عقل و عامل ماده وجود  املادة(.
)و آن را  ل(.ویسمى: )عامل العق آاثر آن.( و نه )عامل سوم هم عامل جمرد بودن و منزه بودن از ماده است که نه ماده در آن راه دارد املادة وآاثرها،

  این عامل وجود دارد.( عامل عقل می انمند. بنا بر این علم عقلی در
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ودش است و خنی است که قائم به عظم که جهاثال ام)و عامل مثال را تقسیم کرده اند به عامل  وقد قسموا عامل املثال إىل املثال األعظم القائم بذاته،
 مثال اصغر است  وم آن، عاملدسم ق) واملثال األصغر القائم ابلنفس، و متامی صور جسمانی اب مهه ی اعراض و خصوصیاتش در آن وجود دارد.(

ا درست ورت هایی ر صند و ک)که نفس در آن هر گونه که خبواهد تصرف می   الذي تتصرف فیه النفس كیف تشاء که مهان جهان ذهن ماست(
عا وجود دارد قت در آن واک درخمی کند. این برخالف عامل مثال اعظم است که اتبع تصور من نیست بلکه واقعیت دارد مثال صورت مثالی ی

به حسب نیازهای  )که نفس ة،زافیحبسب الدواعي املختلفة احلقة واجل ولی در جهان مثال اصغر من هستم که در آن صوری را اجياد می کند.(
ه صور ی کند و گامنی را بیا اختماخمتلف آن را اجياد می کند و این صور گاه حقه است مانند مهندسی که صوری را می سازد و بر اساس آن س

  ريد و بعد ترکیب میگم دارد می  ل اعظابطل و بی فایده است. در هر حال نفس که این صور را می سازد آن را بر اساس تصوراتی که از عامل مثا
اصغر لکه عامل مثال کرب نیست بثال ا کند و صورتی جدیدی را اجياد می کند. این صورت ها ابالخره در عاملی وجود دارد ولی عامل آن، عامل م

ی کند و گاه صورت مرا اجياد  صاحل )بنا بر این گاه صورت های حق و فتأيت أحیاان بصور حقة صاحلة وأحیاان بصور جزافیة تعبث هبا. است.(
و در عرض هم  ندر، ترّتب طولی دار عامل مذکو  ن سه)ای والعوامل الثالثة املذكورة مرتتبة طوال، های ابطلی را اجياد می کند که اب آهنا سرگرم می شود.(

ابالتر است و  ز نظر مرتبه از مهها)آنی که  ،ردةفأعالها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقرهبا من املبدأ األول )تعاىل( عامل العقول اجملمنی ابشند.(
ی شود و بعد عوامل مآن خلق  ولت و انريومند تر و سابقه دار تر و از نظر وجود مقدم تر و به مبدأ اول که خداوند متعال است نزدیک تر اس

جود ندارد بنا بر و ای در آن  چ قوه)علت مقدم بودنش این است که فعلیت در آن اتم است و هی لتمام فعلیتها دیگر، عامل عقول جمرده است.(
ثال املتنزه ویلیه عامل امل ست(امنزه  قوه اده وم)و حتی ذوات این عقول از آمیزه ی  وتنزه ذواهتا عن شوب املادة والقوة، این مانند عامل ماده نیست(

طن كل نقص لیه عامل املادة مو وی دارد.( ده را)و بعد از آن عامل مثال قرار دارد که هرچند از ماده متنزه است ولی آاثر ما عن املادة دون آاثرها،
اي به چیزی منی  وت می دهند ز دست چیزی را ا)و بعد از آن عامل ماده قرار دارد که حمل هر نوع کمبود و شر است. یعنی اگر موجودا وشر،

دیگری به آن کمال  رسیدن فرد برای رسند به سبب تزامحی است که در عامل ماده وجود دارد. زیرا یکی می خواهد به کمال خودش برسد و ظرفیت
در احساس  ق منی گريد )هر چندست علم تعلاده اعامل م)و به آنچه در  وال یتعلق مبا فیه علم إال من جهة ما حياذیه من املثال والعقل. وجود ندارد.(

و عقل است.  مهان مثال ست کهو ختیل وجود ماده شرط است( و آنچه علم به آن تعلق می گريد به جهت آنی است که حماذی اب شیء مادی ا
گری معلوم نی چیزی دیض یع ابلعر بنا بر این علم ما به درخت به سبب وجود صورت مثالی درخت است و درخت مادی، معلوم ما نیست اال

 ماست و عامل ماده به سبب سنخیت و شباهت اب آن ابلعرض و جمازا معلوم انمیده می شود.(
  

 در تقسیم علم به کلی و جزئی فصل سوم
در جزئی ممتنع  و تنع نیستین مماین کلی و جزئی به معنای دیگری است غري از آنچه قبال خواندمي که کلی چیزی بود که فرض صدقش بر کثري 

 است.
لوم . بنا بر این چه معري منی کندض تغیکلی در این فصل به معنای چیزی است که تغیري منی کند و علم کلی یعنی عملی که اب تغیري معلوم ابلعر 

ه چیست آن را می خان تصویر داند ابلعرض ابشد اي نباشد آن علم اثبت است. مانند علم بناء و مهندس به خانه ای که می سازد. او چون می
ن علم از راه قی است. ایلم ابعسازد. بعد از آنکه خانه ساخته شد ابز نقشه ی خانه در ذهن او هست و حتی اگر خانه خراب شود ابز آن 

 معلوم ابلعرض حاصل نشده است که اگر معلوم ابلعرض تغیري کرد آن هم تغیري کند.
ر تند. بنا بر این اگوع علوم هسناین  ی کنند که از راه علت است نه از راه مشاهده و حس مهه ازعلم هایی که افراد به موجدات خارجی پیدا م

 منجمی حماسبه کند و بداند که در چه زمانی خسوف رخ می دهد این علم را کلی می انمند.
ت بعد که این  ايبد. ساع م میه آن علدر مقابل آن، علم جزئی است که اتبع معلوم ابلعرض است مانند علم کسی که خسوف را می بیند و ب

 گرفتی متام شده است علم به خسوف تبدیل به علم دیگری می شود.
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سد و حال آنکه ه فعل می ر ببعد  وکسی سؤال کند که اب این بیان علم تغیري می کند و این مهان حرکت است و یعنی اول قوه است  ممکن است
 ی کند.خوداتن گفتید که علم، جمرد است و تغیري من

م اضر است و وقتی متاح نصورتی نزد م که علم تغیري پیدا منی کند بلکه علم به تغیري اجياد می شود. بنا بر این هنگام خسوف، جواب این است
 می شود صورت علمی دیگری نزد من اجياد می شود و قبلی هم کما کان در ذهن من وجود دارد.

 ن شیء از حیث ثباتشبنا بر ای ايبد در تغريش اثبت است یعنی آن به آن عوض می شود و تغیري می به بیان دیگر تغرّي هر چند متغري است ولی
 نزد من حاضر است یعنی علم هایی اثبت در من اجياد می شود که از آن می فهمم که خارج، متغري است.

  
سیم می شود و این  و جزئی تق ه کلیبلم به تقسیم دیگری )فصل سوم در این است که ع الفصل الثالث ینقسم العلم انقساما آخر إىل كلي وجزئي

اب  )علم کلی آن است که م ابلعرض،ملعلو اواملراد ابلكلي ما ال یتغري بتغري  کلی وجزئی اصطالح دیگری است غري از آنچه در فصل قبل خواندمي.(
فسه لیبين تصورها البناء يف نناء اليت یالب كصورة جود مادی است.(تغیري معلوم ابلعرض تغیري منی کند. مراد از معلوم ابلعرض مهان خارج است که مو 

على حاهلا قبل  لصورة عندهفا .()مانند صورت ساختمانی که بناء در نفس خودش تصور می کند ات ساختمان را بر اساس آن بناء کند علیها،
 ومان و هنگام ساخنت بل از ساختقست و اچنان بدون تغیري ابقی )این صورت از ساختمان مه البناء، ومع البناء، وبعد البناء، وإن خرب واهندم،

قبل  کثرة می انمند یعنیما قبل ال ا علم)و این علم ر  ویسمى: )علم ما قبل الكثرة(، بعد از آن ابقی است و حتی اگر خانه خراب و منهدم شود.(
که از طریق علل   )علومی ما،یل دائطریق العلل كلیة من هذا القبوالعلوم احلاصلة من  از حتقق موجود مادی که مظهر کثرت است حاصل است.(

 )مانند علم مدة كذا عة كذا إىلذا ساككعلم املنجم أبن القمر منخسف یوم   حاصل می شوند مهواره از این قسم کلی هستند یعنی اثبت می ابشند(
ب حیلولة األرض ي حبیث یوجلسماو ایعود فیه الوضع  می شود.( منجم به اینکه ماه در فالن روز و از فالن حلظه ات فالن مقدار دچار خسوف

ق حماسبات خاص نجم از طریود. مش)که در آن زمان وضع آمسان به گونه ای می شودکه زمني بني ماه و خورشید فاصله می  بینه وبني الشمس،
بت است چه قبل از ن علم او اثر ایب)بنا  معه، وبعده.فعلمه اثبت على حاله قبل اخلسوف، و  خودش به آن علم می ايبد و این علم اثبت است.(

بدیل به علم تز آن علمم ابعد  خسوف ابشد اي اب خسوف و بعدش بر خالف علم من که اگر ماه را در حال خسوف ببینم به آن علم دارم ولی
لمنا من عكما إذا   می کند.(لعرض تغیريوم ابتغیري معل )علم جزئی آن است که اب واملراد ابجلزئي ما یتغري بتغري املعلوم ابلعرض، دیگری می شود.(

لعلمیة اركة تغريت الصورة وقف عن احل إذا مث )مانند اینکه ما از طریق دیدن علم پیدا کنیم که زید در حال حرکت است.( طریق اإلبصار حبركة زید،
لم ما بعد ویسمى: )ع کند.(  ی حرکت به سکون تغیري می)بنا بر این اگر او ازحرکت ابز ایستد، صورت علمیه  من احلركة إىل السكون،

  قق می شود.(د آن علم حمقق ش)این علم را علم ما بعد الکثرة می گویند یعنی بعد از آنکه عامل کثرت که عامل ماده است حم الكثرة(.
غیري بلی یعنی شیئی که تیک توان ق گر بهمنی شود م)اگر اشکال شود که تغرّي حاصل  فإن قلت: التغري ال یكون إال بقوة سابقة، وحاملها املادة،

رّي معنا د. به بیان دیگر تغري می انمنا تغیر می کند قبال توان این را دارد که حالت دوم را پیدا کند و بعد که این توان او به فعلیت می رسد آن 
زمه  وال مهان ماده است.( دن را داردوه بو قنها چیزی که استعداد ندارد مگر اینکه قوه ای ابشد ات به فعلیت برسد. حامل قوه هم ماده است یعنی ت

  رد است.(ت کردمي که علم، جمل آنکه اثبو حا )بنا بر این اگر علم، تغرّي کند ابید علم مادی ابشد نه جمرد كون العلوم اجلزئیة مادیة، ال جمردة.
از بني منی  ا بر این صورت قبلیدن علم. بنیري کر فیه از ابب علم به تغرّي است نه تغ)جواب این است که ما حنن  قلنا: العلم ابلتغري غري تغري العلم،

تغري نیست یعنی مبت است و اثغريش ت)و متغري در  واملتغري اثبت يف تغريه، ال متغري، رود و فقط صورت جدیدی در کنار آن اضافه می شود.(
ق علم )و تعل ، ال تغريه،همن حیث ثبات -ند العامل عأعين حضوره  -وتعلق العلم به  ن است.(متغري، مهواره در تغیري است و تغرّي وصف اثبتی برای آ

ال منی توانست نزد )و ا اضرا،كن حیوإال مل  به آن شیء متغري یعنی حضور آن شیء متغري نزد عامل از حیث ثباتش است است نه از حیث تغريش(
هم خنواهد   پس علم داشته ابشدور ن)اگر حض فلم یكن العلم حضور شئ لشئ، هذا خلف. شود.( عامل حاضر شود زیرا متغري منی تواند معلوم علم

ف می ابشد ت و این خلء اسلشی  بود یعنی علم نباید عبارت ابشد از حضور شیء لشیء و حال آنکه در تعریف گفتیم که علم، حضور شیء
 ابشد از حیث ثباتش است نه تغريش.(بنا بر این اگر چیزی در خارج متغري است و نزد من حاضر می 
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 85جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : انواع تعقل و مراتب عقلموضوع
عقل کرده است ته خودش را ست؛ نتعلق بر سه قسم است، نوع اول آن تعقل ابلقوه است یعنی اآلن تعقلی نیست و عقل چیزی را درک نکرده ا

ز  واند به مرتبه ای انسانی می تانفس  زهایی که خارج از آن است. وقتی که هنوز چیزی تعقل نشده است ولی توان تعقل وجود دارد )زیراو نه چی
ا ابلفعل ندارد و ر ز معقوالت یک ا کمال برسد که در آن مرتبه بتواند تعقل داشته ابشد.( در این مرحله نفس انسانی ابلقوه است یعنی هیچ

 معقول خودش نیست.خودش هم 
 ند مانند سنگ.قل را ندار ین تعاین مرحله از تعلق خمصوص انسانی است که هنوز به کمال نرسیده است. این در مقابل موجوداتی است که ا
ان، نسان، آمساانند تصور ست. منوع دیگر از تعقل، تعقل تفصیلی اي عقل تفصیلی است و آن زمانی است که انسان مفهومی را تعقل کرده ا

 زمني، برودت و غريه. وقتی این مفاهیم تصور می شوند یعنی ابلتفصیل نزد نفس حاضرند.
ايضی دانی که در رد مانند ر ست آو قسم سوم تعقل، تعقل امجالی است. اگر کسی در یک رشته از معلومات کار کند و ملکه ی آن رشته را به د

اند د می داند که می تو را می بین مسائل و اي مانند فقیهی که در فقه جمتهد است. که وقتیرايضی جمتهد است و توان حل متام مسائل رايضی دارد 
 آهنا را حل کند.

ه بدون کا می بیند می داند  ر مسأله ای  وقتی علم چنني فردی ابلقوه نیست که به این معنا ابشد که اآلن بلد نباشد و بعد بتواند بلد ابشد زیرا او
ر دفصیال بداند. تعقل تمسائل را  ی آن خودش آن را حل کند. مهچنني تعقل تفصیلی هم ندارد به این معنا که جواب مهه نیاز به استاد می تواند

کل گشا ابشد. ی تواند مشمگريد باین مورد امجالی است یعنی ملکه ای که بسیط است در اختیار اوست که به هر چیز که از سنخ خودش تعلق 
 .نزد او به شکل وحدت و در قالب مهان ملکه خوابیده است و نه به شکل تفصیلبنا بر این مهه ی جواب ها 

رم یعنی علم دا و دو جهل. ک علماین علم امجالی بر خالف علم امجالی ای است که در اصول از آن سخن می گویند. آن علم عبارت است از ی
لم امجالی عکه اطراف   ر قدرهاست و اي آن ظرف جنس می ابشد.  یکی از دو ظرف جنس است ولی دو جهل دارم زیرا منی دامن این ظرف جنس

 وم تفصیلی می ابشد.امی آن علنبع متمبیشرت شود به تعداد جهل ها اضافه می شود ولی علم امجالی در ما حنن فیه به معنای علم بسیط است که 
  

)گفته اند که تعقل که کار عقل است به یکی  التعقل على ثالثة أنواع:ذكروا أن  )فصل چهارم در انواع تعقل است.( الفصل الرابع يف أنواع التعقل
)صورت اول این است که عقل، ابلقوه ابشد که در نتیجه تعقل آن هم ابلقوه خواهد  أحدها: أن یكون )العقل ابلقوة(، از این این سه نوع است(

)یعنی این عقل هیچ یک از معقوالت ابلفعل  شیئا من املعقوالت ابلفعل، أي ال یكون بود. یعنی نريوی مزبور هنوز توان تعلق کلیات را ندارد.(
)و نیست برای او چیزی از معقوالت ابلفعل یعنی چیزهای  وال له شئ من املعقوالت ابلفعل، نیست و حتی خودش نیز خودش را درک منی کند.(

)این به سبب آن است که نفس از   خللو النفس عن عامة املعقوالت. .(خارجی که می توانند معقول آن قرار گريند اآلن ابلفعل معقول او نیستند
)قسم دوم این است   الثاين: أن یعقل معقوال أو معقوالت كثرية ابلفعل، کلیه ی مقعوالت خالی است زیرا هنوز به مرحله ی تعقل نرسیده است.(

)به گونه ای که این معقوالت را از هم متییز داده  لبعضها من بعض، ممیزا که عقل یک معقول اي معقوالت کثريه ای را ابلفعل تعقل کرده است(
)در حالی که آهنا را مرتب کرده است که آن را علم  مرتبا هلا، وهو )العقل التفصیلي(. است. یعنی می تواند انسان را از فرس تفکییک کند.(
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)قسم سوم این است که تعقل کند معقوالت   أن یتمیز بعضها من بعض، الثالث: أن یعقل معقوالت كثرية عقال ابلفعل من غريتفصیلی می گویند.(
وإمنا هو عقل بسیط إمجايل فیه كل  کثريه ای را و تعقل او هم ابلفعل است ولی این گونه نیست که آهنا را هم تفکیک کرده ابشد.(

دارد. او مانند یک کودک نیست که ابلقوه مدرک  )بلکه به شکل علمی امجالی است که در آن متامی تفاصیل به شکل ملکه وجود التفاصیل،
)برای این عقل سوم که امجالی است مثال  ومثلوا له مبا إذا سألك سائل عن عدة من املسائل اليت لك علم هبا، است بلکه ابلفعل آن علم را دارد.(

)و اپسخ مهه ی آهنا  فحضرك اجلواب يف الوقت، د(زده اند به اینکه کسی از مشا از یک سری از مسائلی که در حیطه ی علمی مشاست سؤال کن
)مشا در مهان حلظه که شروع به جواب  فأنت يف أول حلظة أتخذ يف اجلواب تعلم هبا مجیعا علما یقینیا ابلفعل، در مهان آن برای مشا حاضر است.(

)لکن بعضی از این علم ها از بعضی  وال تفصیل، لكن ال متیز لبعضها من بعض، دادن می کنیم به مهه ی آن مسائل علم یقینی فعلی دارید(
)بلکه جدایی و تفصیل از طریق جواب  وإمنا حيصل التمیز والتفصیل ابجلواب، دیگری جدا و تفکیک شده نیست و این علم نیز تفصیلی نیست.(

ما عندك منبع تنبع وجتري منه  كأن حاصل می شود یعنی وقتی جواب تفصیلی داده می شود جواب هر سؤال از سؤال دیگر جدا می شود.(
)و این را  ویسمى: )عقال إمجالیا(. )گواي آنچه در نزد مشاست منبعی است که می جوشد و جاری می شود از آن مهه ی آن تفاصیل( التفاصیل،

 عقل امجالی می انمند و این از مرتبه ی دوم قوی تر است زیرا مهه ی آن تفاصیل از این منبع سرچشمه می گريد.(
  

 در مراتب عقل. فصل پنجم
سیم می ابشد به مراتبی تق واند داشتهته می خود آن نريوی درک کننده )و نه تعقل( از اولني مرتبه ای که به وجود می آید و بعد ات آخرین کمالی ک

 ی شود.می ررسبشود. این عقل که در وجود انسان است که عقل نظری است از ابتدا ات انتها در این فصل از حلاظ مراتب 
ت و یک بعد قل نظری اسکه ع  البته نريوی دیگری هم در انسان است که حتریک کننده است. بنا بر این نفس انسان یک بعد ادارکی دارد

رذائل ختلیه نشده  عنی گاه ازیشود  حتریکی که عقل عملی می ابشد که کارش تدبري بدن می ابشد و ادراکی ندارد که خود به مراتبی تقسیم می
ط به علم که این مباحث مربو   ی کرده استرا ط است در نتیجه هر کاری را اجنام می دهد و گاه مراتبی را مانند ختلیه، حتلیه، جتلیه فنا و مانند آن

 اخالق می شود.
ه هیولی است و این ک  ده ی اولیند مابه هر حال عقل انسان گاه در مرحله ی اول است یعنی ابلقوه است و هیچ کماالتی در آن وجود ندارد مان

  عقل را نیز عقل هیوالیی می انمند.
تصورايت مفهوم  بر این در ت بنادر درجه ی دوم به جایی می رسد که بدیهیات را درک می کند. این بدیهیات اعم از تصوریه و تصدیقیه اس

ز جزء خودش هر چیزی ا اینکه واجتماع نقیضني هستی، نیستی، وحدت، کثرت و مانند آن را درک می کند و در تصدیقیات مفهوم حمال بودن 
 بزرگرت است. این قسم را عقل ابمللکة می انمند.

را کسب می   ل نظری استمسائ در مرتبه ی سوم عقل از معلومات بدیهی تصوری و تصدیقی استفاده می کند و از طریق آن جمهوالت خود که
 کند. انم آن را عقل ابلفعل می انمند.

باشد که او جاهل در جهان ن ر چیزینريوی ادارکی ما که عقل است این که هر آنچه قابل فهم است را فهمیده ابشد یعینی دیگآخرین مرحله ی 
 به آن ابشد که آن را عقل ابملستفاد می انمند.

 اینجاست که مهه ی آنچه در عامل عني موجود است در یک فرد به حنو وجود عقلی موجود ابشد.
  

 عقل به چهار مرتبه د که مراتبته ان)فالسفه گف ذكروا أن مراتب العقل أربع: )فصل پنجم در مراتب عقل است.( مراتب العقلالفصل اخلامس يف 
  ابلغ می شود.(

وان )مرحله ی اول آن است که به نسبت به متامی معقوالت حالت ابلقوة دارد. چنني عقلی فقط ت إحداها: كونه ابلقوة ابلنسبة إىل مجیع املعقوالت،
)به این عقل، عقل هیوالنی می گویند. اشکال نشود که هیولی در عامل  وتسمى: )عقال هیوالنیا(، است و هیچ یک از معقوالت را ابلفعل ندارد.(
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يف كوهنا لشباهته يف خلوه عن املعقوالت )اهلیوىل(  ماده راه دارد ولی عقل جزء عامل جمردات است از این رو چرا به آن عقل هیوالنی می گویند(
)زیرا این عقل در اینکه از مهه ی معقوالت خالی است به هیولی شباهت دارد زیرا مهان طور که هیولی نسبت به  ابلقوة ابلنسبة إىل مجیع الصور.

  مجیع صورت ها ابلقوه است این عقل هم نسبت به مجیع صور ابلقوه است.(
تبه ای است  )مر  رات والتصدیقات،ة من التصو بدیهیوهي املرتبة اليت تعقل فیها األمور ال ه است()مرتبه ی دوم عقل ابمللک واثنیتها: )العقل ابمللكة(،

علم  )و از آجنا که تعلق لنظرايت.ابعلقه فإن تعلق العلم ابلبدیهیات أقدم من ت که نفس در آن، امور بدیهی تصوریه و تصدیقیه را درک می کند.(
ه بدیهیات مشتق می بت از علم نظراي ت است این مرتبه از مرتبه ی بعدی مقدم شده است. زیرا علم بهبه بدیهیات مقدم از تعلق علم به نظراي

  شود.(
ل  ه عبارت است از تعق)ک بدیهیاتیط الوهو تعقله النظرايت بتوس )مرتبه ی سوم عقل، عقل ابلفعل انمیده می شود( واثلثتها: )العقل ابلفعل(،

یعنی اول عقل  ی مرتب استر بعض)هرچند معلوماتش بعضی ب وإن كانت مرتبة بعضها على بعض. بدیهیات.( کردن نظرايت به واسطه قرار دادن
 از بدیهیات ابشد و ید یک سریتدا اببدیهی است و بعد به نظری می رسد که آن نظری مقدمه برای نظری دیگر قرار می گريد. بنا بر این در اب

رهان ابید یقینی بند مقدمات ی گویمت خود مقدمه برای جمهوالت دیگر قرار می گريد. اینجاست که بعد که از آن به نظرايت رسیدمي آن نظراي
  ا پی برده امي.(یات به آهنبدیه ابشد و این یقني گاه بنّي است یعنی خودش واضح است و گاه مبنيَّ است یعنی نظری اند ولی به وسیله ی

فلي،ئق العامل العلوي و طابقة حلقاة املعقله جلمیع ما استفاده من املعقوالت البدیهیة والنظریت )و مرتبه ی چهارم عبارت است از( ورابعتها: )ادارک  السِّ
سان یستند. یعنی عقل اننجهل مرکب  قبیل عقل به مهه ی آنچه از مقوالت بدیهی و نظریه دارد که مطابق اب حقائل عامل ابال و اپئني هستند و از

ابلفعل  زد خود حاضر دارد ونم آهنا را ه متا)به این گونه ک ابستحضاره اجلمیع والتفاته إلیها ابلفعل، ک کرده ابشد.(هر آنچه در جهان است را در 
یعنی   ه اب جهان عینی استست که مشابلمی اع)عقل در این مرتبه، جهانی  فیكون عاَلما علمیا مضاهیا للعامَل العیين، به مهه ی آهنا توجه دارد.(

ایت از فلسفه می  ست که در غان ا)و این را عقل مستفاد می انمند و این مه ویسمى: )العقل املستفاد(. ینی، معلوم اوست.(کلیه ی جهان ع
ل علومات جهان را شاممکه متامی   ن استگویند که انسان عامَل علمی شود که مضاهی اب عامَل عینی است. البته فلسفه در اینجا به معنای کلی آ

 می شود.(
  
  
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 86جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : خالق صور علمیه و تقسیم علم به تصور و تصدیقموضوع
 ست.سخن در این است که چه کسی معطی و مفیض علم می ابشد و به تعبري دیگری چه کسی خالق این صور علمیه ا

حاضر است.  صور علمیه و متامی کلی، مفیض در اینها موجودی است جمرد که نزد اصور علمیه گاه کلی است و گاه جزئی. اما صور علمیه 
تعلق به ماده  ی نیست ولید ماددلیل آن این است که فاعل این امر از سه چیز خارج نیست: اي امری است مادی حمض، اي نفس است که هرچن

 دارد و اي موجودی جمرد که مادی است و نه تعلق به ماده دارد.
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و  ه ابشد چه کلی ابشدهر گونه ک ه علمکوجه به اینکه قبال هم گفتیم که صور علمیه جمردند و مهچنني در تقسیم علم به کلی و جزئی گفتیم  اب ت
 پست تبه ی وجود از جمرداز نظر مر  مادی چه جزئی، جمرد است. بنا بر این وقتی خملوق، جمرد است، خالق آن منی تواند امری مادی ابشد زیرا امر

ن را در ذهن دارم ای فهوم انسانمر من تر است و حال آنکه علت ابید اقوی از معلول ابشد و حتی منی تواند در حد معلول ابشد. بنا بر این اگ
 به سبب آن نیست که من زید را در خارج دیدم زیرا زید خارج مادی است و منی تواند فاعل ابشد.

یء ء منی تواند معطی شو فاقد شی ن استاعل ابشد زیرا نفس ات زمانی که این صورت را ندارد فاقد آمهچنني نفس که امری است جمرد منی تواند ف
  ابشد.

ات  ز خودش احتیاج داردویی خارج اه نري ببه تعبري دیگر، نفس نسبت به این کمال ابلقوه است و وقتی آن را می ايبد ابلفعل می شود بنا بر این 
از  وخودش را حرکت دهد  منی تواند ن شیءرد. در حبث حرکت هم گفتیم که حمرک ابید غري از متحرک ابشد بنا بر ایآن را از قوه به فعل بريون آو 

ی   ی را ندارد و دهندهزی که کمالنی چیقوه به فعل بکشاند زیرا قبول کننده ی یک شیء منی تواند دهنده ی آن ابشد زیرا قبول کننده ی شیء یع
 را دارد و یک شیء منی تواند هم کمالی را نداشته ابشد و هم داشته ابشد. کمال یعنی کسی که آن کمال

نتیجه این می شود که وقتی ذهن آماده شد و زمینه ی درايفت یک صورت در آن مهیا شد، عقل که مهان موجود جمرد است آن را به نفس افاضه 
که صورت علقه را داشته ابشد این صورت را عقل به آن افاضه می کند و   می کند. در سایر موارد نیز مهني گونه است مثال وقتی نطفه آماده شد

  [1]أَ فـَرَأَیـُْتْم ما مُتُْنوَن أَ أَنـُْتْم خَتُْلُقونَُه أَْم حَنُْن اخْلالُِّقونَ  خودش منی تواند آن را خودش به خودش بدهد. اینجاست که خداوند می فرماید:
زهایی بنا بر این هر قدر که در انحیه ی نفس قابلیت و استعداد ابشد از انحیه ی ابال در افاضه هیچ منعی وجود ندارد. البته تعلیم یکی از چی

َ َو یـَُعلُِّّمُكُم اَّللَّ َو اتَـّ  است که افاضه می شود یکی از آهنا رعایت تقوای اهلی است که خداوند می فرماید:  [2]ُقوا اَّللَّ
ندد. خود بهن نقش می در ذ نیز مهني نکته جاری است یعنی وقتی ما در مقابل یک درخت قرار می گريمي و صورت آن در صورت های جزئی

ست که متام آن اودی مثالی ن موجاند خالق این صورت ابشد و نفس هم منی تواند ابشد )به مهان بیانی که گذشت( بلکه خالق آدرخت منی تو 
 صور را اگر حقه ابشند به حنو وحدت و به شکل بسیط دارد.

  
 ا هستند.(مصولی حعلوم )فصل ششم در افاضه کننده ی و خالق این صور علمیه که  الفصل السادس يف مفیض هذه الصور العلمیة

 مفارق عقل الفعل لیا القوة من – ثالم –فإن مفیضها املخرج لإلنسان  )اما در صور عقلیه ی کلیه مانند مفاهیم.( أما الصور العقلیة الكلیة،
ی د یعنی نه ذاات مادابش اده میاز م )مفیض آن که انسان را به عنوان مثال از حالت قوه به فعل خارج می کند. عقل جمردی است که جداللمادة

لیه به حنو وحدت و عقلیه ی ک صورت )که در زند آن متامی عنده مجیع الصور العقلیة الكلیة،است و نه مانند نفس در ارتباط اب ماده است.(
تیم که این صورت بقا گف)و علت آن این است که سا ردة عن املادة،جم -ا أهنا علم مب -وذلك: أنك قد عرفت أن هذه الصور  بساطت وجود دارد.(

ابل قرت کلی هستند یعنی که این صو   فتیم)مهچنني گ على أهنا كلیة تقبل االشرتاك بني كثريین، از آجنا که علم هستند از ماده جمرد می ابشند.(
ودند و قابلیت خصی بدند شدی بو )و حال آنکه اگر ما وكل أمر حال يف املادة واحد شخصي ال یقبل االشرتاك، اشرتاک بني کثريین هستند(

ر جمرد عن علها املفیض هلا أمففا ه اند(ز مادا)بنا بر این صور عقلیه جمرد  ( فالصورة العقلیة جمردة عن املادة،انطباق بر یک چیز را داشتند و بس
ر عنه ما یف الوجود، فال یصدملادي ضعا ألمرألن ا )از این رو فاعل آهنا که این امر جمرد را خلق می کند ابید خودش جمرد از ماده ابشد.( املادة،

 د.(ادر منی شو صاست  )زیرا امر مادی وجودی ضعیف دارد و از آن چیزی مانند جمرد که وجودا از آن اقوی هو أقوى منه وجودا،
  

ه هر علت مادی اگر ماده ابشد این است که در مبحث علیت بیان شد ک اب ارتباط در اي و مادی تواند منی عقلیه صور خالق اینکه علت دیگر
خبواهد أتثري کند این أتثري متوقف بر وضع خاص است یعنی ابید در آنچه می خواهد در آن أتثري بگذارد وضع خاصی داشته ابشد و علت آن 

اد فرع وجود این بود که امر مادی در اصل وجودش به وضع خاص احتیاج دارد بنا بر این در مقام اجياد هم به وضع خاص احتیاج دارد )زیرا اجي

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/086/#_ftn1
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/086/#_ftn2


331 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

زمه است و اگر چیزی، چیزی را اجياد کند آن را اب وجود خودش اجياد می کند( این در حالی است که وضع خاص در مورد جمرد معنا ندارد زیرا ال
 ی آن این است که در مکان ابشد و حال آنکه جمرد وضع و مکان ندارد.

  
ی را گر ماده خبواهد کار ن است که ا شد ایدر اینکه امر مادی منی تواند خالق صور عقلیه اب)دلیل دیگر  على أن فعل املادة مشروط ابلوضع اخلاص،

س هذا املفیض ولی دارد.(جود ن)و حال آنکه در جمرد، وضع خاصی و  وال وضع للمجرد. اجنام دهد این کار مشروط به وجود وضعی خاص است(
ابلقوة  ألهنا بعد ند نیست.(کا تعقل می  ر لمیه )مفیض این امر جمرد نفسی که این صور جمرد ع اجملرد هو النفس العاقلة هلذه الصور اجملردة العلمیة،

ن می آن افاضه شد، دارای ن صور به آتی ای)زیرا نفس خودش نسبت به این صور ابلقوه است و از ابتدا این صور را دارا نیست و وق ابلنسبة إلیها،
ة ل أن خيرج ما ابلقو ومن احملا اد.()و حیثیت نفس، حیثیت قبول و پذیرش است نه حیثیت فعل و اجي وحیثیتها حیثیة القبول دون الفعل، شود.(

از  آن این است که علت را الزمه یند زیک)و حمال است که چیزی که ابلقوه است بتواند خودش را از قوه به فعل خارج   نفسه من القوة إىل الفعل.
فاضه کننده ی این ا)پس  مادة،رق للفمفیض الصورة العقلیة جوهر عقلي مفا ارد بتواند اجياد کند.(معلول اضعف ابشد و چیزی را که خودش ند

ور عقلیه ی کلیه صر آن مجیع د)و  ةفیه مجیع الصور العقلیة الكلی صورت عقلیه یک جوهر عقلی است که جمرد است و مفارق اب ماده می شود.(
 ست در آن وجود داردایط و واحد می بس)و این صور به شکل علم امجالی عقلی که عل مجايل العقلي،على حنو ما تقدم من العلم اال وجود دارد.(

ستعدادها على قدر ا لتعقلتتحد معه النفس املستعدة ل مانند ملکه ی اجتهاد که هر مسأله ای که حل می شود معلول آن ملکه است.(
ا که دت نیست به این معنه معنای وححتاد بکرده اب آن عقل، احتاد پیدا می کند )البته ا)و نفس که استعداد الزم برای یک صورت را پیدا   اخلاص،

آن  ده است زیرا اگر ابفس پیدا کر نت که این دو اب هم یکی شوند بلکه یعنی نفس اب آن وحدتی پیدا می کند( و این احتاد به مقدار استعدادی اس
)و در این  طلوب.یة، وهو املالعقل فیفیض علیها ما تستعد له من الصور می ابیست بفهمد.(وحدت پیدا می کرد هر معلومی که در عقل بود را 

ست که مفیض، هم مهني ا وب ماحال است که جوهر جمرد افاضه می کند به نفس مهانی که قابلیتش را از صور عقلیه پیدا کرده است و مطل
)و  ارق،زئیة جوهر مثايل مفلعلمیة اجلالصور وبنظري البیان السابق یتبني أن مفیض ا .(موجودی جمرد است، نه مادی و نه نفس که تعلق به ماده دارد

ثالی که وهری است مجیلی( اب مهني بیان مشخص می شود که مفیض صور علمیه ی جزئیه )مانند شکل یک درخت به حنو علم احساسی اي خت
صور  ن جوهر مثالی متامیآ)که در  ،مجايلر املثالیة اجلزئیة على حنو العلم االفیه مجیع الصو  مفارق اب ماده است. و عقل جمرد مفیض آن نیست.(

ئیده ی ختیل من که صرفا زاست بلمثالی جزئی که حق است در آن به حنو علم امجالی وجود دارد. البته صوری که نفس من می سازد و حقه نی
ما هلا من  فس على قدرالن تتحد معه ه این صورت را خلق می کند.(است این صور در عامل مثال وجود ندارد زیرا نفس اب دیدن صور حق

 ت می کند.(ثالی درايفوهر مج)که نفس اب آن جوهر مثالی به مهان مقدار که استعداد دارد متحد می شود و آن صور را از  االستعداد.
  

 : تقسیم علم به تصور و تصدیقفصل هفتم
 علم حصولی تقسیم می شود به تصور و تصدیق

یئی از شیئی شیء اي نفی یء لشتصور عبارت است از صورتی که از یک اي چند معلوم تشکیل شده است بدون اینکه در آن حکم یعنی اثبات ش
ک درخت اي تصوری  یانند تصور لی. موجود داشته ابشد. مانند تصور انسان اي انسانی شجاع و عامل و قادر. این صورت گاه جزئی است و گاه ک

  نسان های خمتلف برای من اجياد می شود.که دیدن ا
ست.( این صور را که عامل ا  زیدی اما اگر در صورت علمیه، حکم بود مانند اینکه زید عامل است که علم برای زید اثبات می شود )بر خالف

 تصدیقیه می انمند و چون در آن، قضاوت و حکم وجود دارد به آن قضیه نیز می گویند.
  زء است:هار جچان اثبات شیء لشیء است ابید دارای اجزاء ابشد. این قضیه اگر موجبه ابشد دارای از آجنا که قضیه مه

 موضوع: زید
 حممول: عامل
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کنیم که آاي زید   ا بررسی میدو ر  نسبت حکمیه: سنجشی است که پیش از حکم کردن وجود دارد مثال زید را اب عامل می سنجیم و رابطه ی این
  کرد.  ار گريد و عامل بر آن محل شود یعنی آاي زید عامل است که بتوان علم را بر او محلمی تواند موضوع قر 

 امل نیست.عوییم: زید گ می  حکم: بعد از مرحله ی قبل اگر آن دو اب هم ارتباط داشتند حکم اجيابی و اال حکم سلبی می کنیم و مثال
ر انند: زید موجود، دممول، ابشد گر حممول در آن چیزی غري از )موجود( ابشد ولی ا البته این در جایی است که هلیه ی ما مرکبه ابشد یعنی حم

 م. هم بسنجیرا اب آن نسبت حکمیه وجود ندارد زیرا زید مهان وجودش است و بني آن دو دوگانگی نیست که ما خبواهیم آن دو
عد از سنجیدن یست زیرا بنر آن ه مورد فوق هست ولی حکم دآنچه گفتیم در قضاايی موجبه بود اما در قضاايی سالبه مشهور این است که س

فتیم  گدر سابق هم   کم به سلب.حت نه مشاهده می کنیم که آهنا اب هم مهاهنگ نیستند. بنا بر این در قضاايی سلبیه، آنچه دارمي سلب حکم اس
 که اطالق محل بر آنل نیست بلمحالبه ینا محل است ولی سکه اگر می گویند که قضاايی محلیه به موجبه و سالبه تقسیم می شود در آن موجبه یق

 از ابب تشبیه است زیرا در قضیه ی سالبه محلی وجود ندارد.
واهد حکم  گر انسان خبعنی ا یکه حق این است که نسبت حکمیه چون مقدمه ای برای حکم است، جزء قضیه نیست.  بعد عالمه اضافه می کند

نسبت  حکم است و ومول حمسنجد و مقدمه از ذی املقدمه خارج است یعنی قوام قضیه به موضوع و  کند ابتدا حممول را اب موضوع می
 حکمیت در خدمت حکم است و چیز مستقلی نیست.

  
ألنه إما  )فصل هفتم در این است که علم حصولی به تصور و تصدیق تقسیم می شود.( الفصل السابع ینقسم العلم احلصويل إىل تصور وتصدیق

)زیرا علم حصولی اي صورتی است که حاصل شده است از یک معلوم اي معلوماتی   حاصلة من معلوم واحد أو كثري من غري إجياب أو سلب، صورة
)و آن را  ویسمى: )تصورا( کثري ولی اجياب و سلبی در آن نیست یعنی حاوی حکم منی ابشد. مانند تصور کتاب و اي کتابی بزرگ و مانند آن.(

وإما صورة حاصلة من معلوم معها إجياب شئ لشئ أو  )مانند تصور انسان، جسم و جوهر( كتصور االنسان واجلسم واجلوهر، ند(تصور می انم
)و اي علم حصولی ما حاصل می شود از معلومی که مهراه اب آن، اجياب چیزی برای چیزی و سلب چیزی از چیزی وجود  سلب شئ عن شئ،

وقولنا: )لیس االنسان  )مانند اینکه انسان ضاحک است که در آن ضحک برای انسان اثبت می شود.( كقولنا: )االنسان ضاحك(،دارد.(
)و این قضیه را به این  وابعتبار حكمه: )قضیة(. )و آن را تصدیق می انمند.( ویسمى: )تصدیقا(، )و اي مانند اینکه انسان سنگ نیست.( حبجر(

. بنا بر این بر اساس این عبارت، عالمه معتقد است که تصدیق اب قضیه مرادف است ولی دیگران اعتبار که حکمی در بر دارد قضیه می انمند
)دیگر اینکه قضیه از آجنا   مث إن القضیة، مبا تشتمل على إثبات شئ لشئ أو نفي شئ عن شئ، مركبة من أجزاء فوق الواحد. این را قبول ندارند.(

واملشهور أن القضیة املوجبة مؤلفة من  از چیزی است مرکب از اجزایی بیش از یکی است.( که مشتمل از اثبات شیء لشیء و اي نفی شیء
وهي نسبة  )مشهور این است که قضیه ی موجبه أتلیف شده است از موضوع، و حممول و نسبت حکمیه( -املوضوع واحملمول والنسبة احلكمیة 

واحلكم ابحتاد املوضوع مع  موضوع ات بدانیم اب هم مهاهنگ هستند اي نه.()که عبارت است از سنجیدن حممول به -احملمول إىل املوضوع 
)این چهار جزء در  هذا يف اهللیات املركبة اليت حمموالهتا غري وجود املوضوع، )و حکمی مبنی بر اینکه موضوع اب حممول متحد است.( احملمول،

وأما اهللیات البسیطة اليت  ود موضوع است. مانند قیام، سفیدی و مانند آن.(هلیات مرکبه است یعنی قضاايیی که در آن حممول چیزی غري از وج
)مانند انسان موجود  كقولنا: )االنسان موجود(، )اما در هلیات بسیطه که حممول در آهنا وجود خود موضوع است.(حمموهلا وجود املوضوع،

این حال سه ات هستند که عبارت است از موضوع، حممول و حکم و در آهنا  )که اجزاء آن در فأجزاؤها ثالثة: املوضوع واحملمول واحلكم، است.(
)زیرا معنا ندارد که نسبتی که مهان وجود رابط  بني الشئ ونفسه. -وهي الوجود الرابط  -إذ ال معىن لتخلل النسبة  نسبت حکمیه وجود ندارد.(

ه کنیم که به نظر ما بني هلیات بسیطه و مرکبه فرقی نیست زیرا وقتی در است در بني شیء و خودش واسطه شود. البته این نکته را ابید اضاف
هلیات مرکبه به آن چهار جزء احتیاج دارمي و سنجش بني موضوع و حممول هست در هلیات بسیطه هم مهان چهار چیز الزم است و ابید ابتدا 

دارد اي نه و بعد حکم به وجود آن ماهّیت کنیم. مثال ماهّیت انسان موضوع که ماهّیت است را اب حممول که وجود است بسنجیم ات بدانیم وجود 
ر هم می تواند موجود ابشد و هم معدوم از این رو ابید ارتباط آن را اب موجود که حممول است بسنجیم و بعد حکم کنیم که موجود است. بله د
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جودش دو ات نیست ولی سخن ما در اینجا در قضیه است نه خارج. مطابَق هلیات بسیطه یعنی در خارج، این نسبت وجود ندارد زیرا شیء اب و 
بله در هلیات مرکبه در خارج هم این نسبت وجود دارد زیرا در اجلسم ابیض، جسم یک موجود جوهری است و بیاض عرضی و این ها در خارج 

)به هر حال عالمه قائل هستند که  جيابیة، وال حكم فیها،وأن القضیة السالبة مؤلفة من املوضوع واحملمول والنسبة احلكمیة اإل دو ات هستند.(
قضاايی سالبه مؤلف از موضوع، حممول و نسبت حکمیه ی اجيابیه است ولی حکمی در آهنا وجود ندارد. ابید توجه داشت که در آن اصال 

)زیرا حکم  ألن احلكم جعل شئ شیئا، .()نه اینکه در آن حکم به عدم ابشد بلکه اصال حکم نیست ال أن فیها حكما عدمیا، حکم نیست.(
)و سلب حکم به معنای عدم جعل حکم است نه جعل حکم  وسلب احلكم عدم جعله، ال جعل عدمه. عبارت است از جعل چیزی برای چیزی(

نسبت حکمیه تشکیل  به عدم.( )البته ابید توجه داشت که ایشان این قول را منسوب به مشهور داده است قضیه ی سالبه از موضوع و حممول و
شده است و حکم ندارد. نکته ی موجود در این کالم این است که حتی یک نفر هم قائل به این قول نیست بلکه مهه می گویند که در قضاايی 

عالمه است  سالبه حکم وجود دارد و مرحوم شهید مطهری هم مهني را در اپورقی اصول فلسفه این نکته را تذکر داده است که این مسأله خمصوص
و احدی به آن قائل نشده است. نکته ی دیگر این است که در قضیه ی سالبه حکم به عدم می کنیم نه اینکه عبارت ابشد از عدم حکم به 

مهني خاطر در تعریف حکم گفته اند که عبارت است از اثبات شیء لشیء او نفی شیء عنه بنا بر این ما در قضاايی سالبه حکم به نفی شیء 
شیئی می کنیم. زیرا این گونه نیست که من موضوع و حممول را تصور کنم و اب هم بسنجم و رهایش کنم. اگر چنني این کار اب شک سازگار  از

 است نه قضیه ی سلبیه.(
  
  
  
  
 .58، آیه56واقعه/سوره [1]
 .283، آیه2بقره/سوره [2]

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 87لسه ج

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اجزاء قضیه و تقسیمات علم حصولیموضوع
مشهور این است   هبعد گفتیم ک مند.گفتیم که علم تقسیم می شود به تصور و تصدیق و تصدیق را به این اعتبار که در آن حکم است قضیه می ان

یست ولی نالبه، حکم ساايی مول، نسبت حکمیه و حکم ولی در قضکه قضاايی موجبه مرکب از چهار جزء اند که عبارت است از موضوع، حم
 سه مورد دیگر هست زیرا در این قضااي، سلب احلکم است نه حکم به سلب.

ت حکمیه به ت زیرا نسب نیساکنون می فرماید: هرچند مشهور این را گفته است که نسبت حکمیه جزء قضیه است ولی حق این است که چنني
ر رتباط می کند بنا باید حکم به ا فهمحکم است زیرا نفس ابتدا حممول را اب موضوع می سنجد و بعد که ارتباط بني آن دو ر  عنوان مقدمه برای

ه است و زئی از قضیکم، جاین هرچند به نسبت حکمیه احتیاج است ولی نه از این جهت که جزئی از قضیه است بلکه از این جهت که ح
 ج دارد بنا بر این اجزاء قضیه عبارت است از موضوع، حممول و حکم.حکم به این نسبت حکمیه احتیا 

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/086/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/536/58
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/086/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/17001/1/49/283


334 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

 بنا بر این قضاايی موجبه از سه جزء مرکب اند و سالبه از دو جزء که فقط موضوع و حممول است.
ست و نه اف ه کار صر ناین  در بیان حقیقت حکم است. حکم کاری است که نفس برای حکایت از خارج اجنام می دهد بنا بر نکته ی دیگر

  حکایت صرف از خارج. بنا بر این حکم، امری است دو بعدی.
ر دکند این زید قائم   ا احساس میامش ر توضیح اینکه: نفس وقتی اب موجودی برخورد می کند و آن را از راه احساس تصور می کند. مثال زید و قی

ین صورت، اد. بنا بر می شو  اب یک احساس هر دو برای نفس حاصلخارج یک وجود بیشرت ندارد و زید و قیامش به یک وجود موجود است و 
ه حقیقت زید است وهر دارد کیک ج زید ایستاده به یک صورت ذهنی وارد ذهن می شود. بعد ذهن کار حتلیل را شروع کرده می گوید این متصور

کند مهان دو   است حکایت دیده ی می خواهد آنچه راو یک عرض به انم قیام. این تفکیک فقط در ذهن اجنام می شود نه در خارج. بعد وقت
ا هو تصور از مبست و تصور صور امفهوم را استفاده می کند و زید را در موضوع و قیامش را در حممول قرار می دهد. این دو هر دو صرف ت

را تصوراتی است که د ندارد زین وجو نه در آچیزی حکایت منی کند زیرا تصور فقط خودش را نشان می دهد ولی اینکه در خارج مطابَقی دارد اي 
ز اینکه بتواند ا یحال ذهن برا ستند.همطابَق ندارند و فقط صرف تصور هستند و اي انسان تصور می کند که مطابَق دارند ولی ندارند چون خطا 

 نا بر این مهان حکمبت می کند. اثب رای زیدآن دو تصور حکایت کند آن را حکم می کند و بني آن دو تصور، وحدتی برقرار می کند و قیام را ب
 است که بني موضوع و حممول، وحدت اجياد می کند. کل این روند را حکم می انمند.

ضوع و حممول وجود دا تصور مو د ابتنکته ی دیگر این است که هر تصدیقی احتیاج به تصور دارد. این نکته واضح است زیرا در هر تصدیقی ابی
 داشته ابشد.

  
فته اند که نسبت ند مشهور گه هرچ)حق این است ک حلق: أن احلاجة إىل تصور النسبة احلكمیة إمنا هي من جهة احلكم مبا هو فعل النفس،وا

یعنی  ای نفس استری بر حکمیه در موجبه و سالبه از اجزاء قضیه است ولی نیاز به تصور نسبت حکمیه به سبب حکم است که حکم کا
 جزء قضیه می کمیه،)نه از این جهت که نسبت ح ال مبا هو جزء القضیة، کم است و چیز مستقلی نیست.(نسبت حکمیه در خدمت ح

ارت )یعنی قضیه عب میة،لنسبة احلكصور اتأي إن القضیة إمنا هي املوضوع واحملمول واحلكم، وال حاجة يف حتقق القضیة مبا هي قضیة إىل  ابشد.(
)و نیاز  ن النفسمحقق احلكم ها لتوإمنا احلاجة إىل تصور  ق آن به تصور نسبت حکمیه احتیاج نیست.(است از موضوع، حممول و حکم و در حتق

ار دهد. یعنی ا حممول قر وع ر )و نفس موض وجعلها املوضوع هو احملمول، به تصور نسبت حکمیه برای این است که حکم، از نفس حمقق شود(
ائل است که ی داند و قاری مجبق مبنای عالمه است که حکم را فقط در قضاايی موجبه حکم کند که حممول مهان موضوع است )البته این ط

بت حکمیه جزء ر اینکه نسبلیل )و د ویدل على ذلك سالبه فاقد حکم می ابشد از این رو می فرماید: که حکم به جعل حممول برای موضوع.(
اینکه  ضیه وجود دارد بدونای بسیطه قهلیه )در ه یة اليت تربط احملمول ابملوضوع.حتقق القضیة يف اهللیات البسیطة بدون النسبة احلكمقضیه نیست(

  در آهنا نسبت حکمیه ای که حممول را به موضوع ربط می دهد وجود داشته ابشد.(
)اول اینکه  م،ضوع واحملمول واحلكو الثة: املزاء ثأوال: أن القضیة املوجبة ذات أج )از بیانی که ارائه کردمي واضح می شود که( فقد تبني هبذا البیان:

ضیه ی سالبه هم )و ق مول،واحمل والسالبة ذات جزئني: املوضوع قضیه ی موجبه فقط سه جزء دارد که عبارت است از موضوع و حممول و حکم(
فس به نسبت حکمیه شد که ن ضحو وا) وأن النسبة احلكمیة حتتاج إلیها النفس يف فعلها احلكم، دو جزء دارد که مهان موضوع و حممول است.(

  رد.(ت حکمیه احتیاج نداتنش به نسبل گرف)و اال قضیه در شک ال القضیة مبا هي قضیة يف انعقادها. احتیاج دارد ات بتواند حکم را اجنام دهد.(
نی اجنام می دهد یعنی کاری )دوم اینکه حکم کاری است که نفس در ظرف ادراک ذه واثنیا: أن احلكم فعل من النفس يف ظرف اإلدراك الذهين،

)و حکم از انفعال  ولیس من االنفعال التصوري يف شئ، است علمی و برای حکایت از خارج است زیرا خاصیت علم، حکایت از خارج است.(
خارج اجياد می  های تصوری نیست. تصورها مهواره انفعال است یعنی انسان از راه حواس از خارج متأثر می شود و صورتی برای آن در ذهنش از

شود که سابقا این صورت را نداشت. بنا بر این حکم کاری است که نفس اجنام می دهد نه انفعالی که برای آن از خارج اجياد می شود. نقش 
آن  )و حقیقت حکم و -مثال  -وحقیقة احلكم يف قولنا: )زید قائم(  بسنت صورت یک موجود خارجی در ذهن انفعال نفس است نه فعل نفس.(
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أن النفس تنال من طریق احلس موجودا واحدا هو )زید  اینکه فعل و کار نفس است این است که وقتی مثال می گوییم زید قائم است.(
)نفس از راه حس به یک موجود پی می برد که زیدی است که ایستاده است. این دو، در خارج یک چیز است و قیام در خارج از زید  القائم(،

)بعد آن را جتزیه به دو مفهوم زید و القائم می کند و این دو را نزد  مث جتزؤه إىل مفهومي: )زید( و )القائم( وختزهنما عندها، ست.(تفکیک شده نی
)بعد وقتی می خواهد از این علم که در خارج دیده  مث إذا أرادت حكایة ما وجدته يف اخلارج، خود ذخريه می کند و این علم مهراه او هست(

)و  ومها اثنتان، )دو صورت زید و قائم را از انبار ذهن خود استخراج می کند.( أخذت صوريت )زید( )و )القائم( من خزانتها کایت کند(است، ح
)و سپس این دو را یکی می کند که یک وجود دارد. و یکی را بر دیگری محل می   مث جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، این دو، دو چیز هستند.(

)و این مهان حکمی است که گفتیم کاری از نفس است که به  ا هو احلكم الذي ذكران أنه فعل للنفس حتكى به اخلارج على ما كان.وهذ کند.(
سبب آن از خارج به مهان گونه که بوده حکایت می کند. یعنی وقتی می خواهد از خارج به مهان گونه که وجود دارد حکایت کند چنني می  

)و این کار اب اینکه کار  وهو مع ذلك من الصور الذهنیة احلاكیة ملا وراءها، )بنا بر این حکم، کاری از نفس است( فس،فاحلكم فعل للن کند.(
ولو كان احلكم تصورا  است، از صورت هایی ذهنی است که ما وراء خود را نشان می دهد. بنا بر این هم کار است و هم کارش حکایت است.(

)و اگر حکم، تصوری بود که از خارج گرفته شده است مانند صرف تصور زید و  قضیة غري مفیدة لصحة السكوت،مأخوذا من اخلارج كانت ال
خارج که از خارج آمده است حکم هم از خارج می آمد در این صورت، قضیه صحت سکوت را افاده منی کرد. یعنی یصح السکوت علیها منی 

ن فاقد حکم است یصح السکوت علیها نیست اب اینکه تصور موضوع و حممول در آن شد. کما اینکه عبارت ان کانت الشمس طائعه چو 
كما يف كل من  هست. بنا بر این حکم است که قضیه را یصح السکوت علیها می کند و اگر خودش تصور حمض بود این کار اتفاق منی افتاد.(

ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غري استعانة من  ر قضیه ی شرطیه.()مانند هر یک از مقدم و اتلی د املقدم والتايل يف القضیة الشرطیة،
)و اگر حکم صرف تصوری بود که نفس آن را از نزد خودش ساخته بود و از خارج گرفته نبود دیگر منی توانست حاکی از  اخلارج مل حيك اخلارج.

  نی نه علم صرف است و نه کار صرف.(خارج ابشد بنا بر این این فعل نفس هم کار است و هم حکایت. یع
صدیق إال عن تفال  مول(ع و حم)و سوم اینکه تصدیق متوقف است بر تصور موضو  واثلثا: أن التصدیق یتوقف على تصور املوضوع واحملمول،

 )پس هیچ تصدیقی نیست مگر اینکه تصور در آن وجود دارد.( تصور.
  

 : تقسیمات علم حصولیفصل هشتم
بیاورمي و اي در  صورش معرفیدر ت بدیهی و نظری تقسیم می شود. بدیهی آن است که تصور اي تصدیقش احتیاج به این ندارد که علم حصولی به

رایش یم کند ات آن علم بهنا را تنظآند و کتصدیقش برهانی اقامه کنیم. یعنی احتیاج به اتمالت فکری ندارد که انسان از معلومات سابقش استفاده  
 ولني مفهومی است کهود که از اصور وجبله احتیاج به تنقیح، مشاهده و جتربه دارد ولی اینها اب بداهت آن منافات ندارد. مثال تحاصل شود. 

 اینکه جزء از  اينقیضني و  جتماعانسان می فهمد چنني است. بر خالف مفهوم انسان اي ملک و مانند آن. و در تصدیقات مانند حمال بودن ا
 کل کوچکرت است.

دیهیات هستند.( ن مهه از بنند آبدیهیات خود اقسامی دارد که هبرتین آهنا اولیات است )جتربیات، مشاهدات، وجدانیات و متواترات و ما
م احتیاج نیست. و جتربه ه شاهدهبدیهیات چیزهایی هستند که انسان بعد از تصور موضوع و حممول، آن را تصدیق می کند. حتی احتیاج به م

 ی ماند.ست معطل منگرت اانسان کل را تصور کند و معنای بزرگرت و کوچکرت را هم فهمید در این حکم که کل از جزء بز  مثال وقتی
به این مسأله  و اگر کسی ن استدر اولیات بدیهی ترن قضیه عبارت است از اینکه اجتماع نقیضني حمال است. علم به هر چیزی متوقف بر آ

ت به سبب این است  از جزء اس زرگرتبچیز دیگر حتی سایر بدیهیات علم پیدا کند. یعنی حتی علم به اینکه کل  نداشته ابشد حمال است به هیچ
قیضني ابشد نال اجتماع احتم که می دامن امکان ندارد نقیض آن که عبارت است از کل کوچکرت از جزء است حمال است. حتی اگر یک درصد

 ود.ابز هم علم که مهان قطع است حاصل منی ش
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والبدیهي  ود.(شتقسیم می  نظری و)فصل هشتم در این است که علم حصولی به بدیهی  الفصل الثامن وینقسم العلم احلصويل إىل بدیهي ونظري
ر و کار فکری کتساب و نظبه ا  )علم بدیهی آن است که در تصور و تصدیقش منه ما ال حيتاج يف تصوره أو التصدیق به إىل اكتساب ونظر،

حدة ور مفهوم الشئ والو كتص کنم.(  تفادهج نیست یعنی الزم نیست برای آهنا به معلومات مراجعه کنم و از آهنا برای رسیدن به جمهوالت اساحتیا 
 زرگرتصدیق به اینکه کل بت)و اي  وج.بعة ز وكالتصدیق أبن الكل أعظم من جزئه، وأن األر  )مانند تصور مفهوم هستی، وحدت و مانند آهنا.(وحنومها،

ه تصور و اي ی آن است کنظر  )و والنظري ما یتوقف يف تصوره أو التصدیق به على اكتساب ونظر، از جزء است و اینکه چهار، زوج است.(
از مفاهیمی مانند  رس که ابیدن و ف)مانند تصور ماهّیت انسا كتصور ماهیة االنسان والفرس، تصدیق به آن متوقف بر فعالیت و اندیشه است(

ه ه اینکب)و اي تصدیق  لقائمتني، ساویةموالتصدیق أبن الزوااي الثالث من املثلث  س و غريه استفاده شود ات آن را بتوان تصور کرد.(جنس، حسا
ات ادله ی جترد و  رد است کهجمروح  )اي اینکه انسان دارای وأن االنسان ذو نفس جمردة. زواايی سه گانه ی مثلث مساوی اب دو قائمه است.(

ق بدیهیات  ت نظری ابید از طریامی معلوما)مت ،والعلوم النظریة تنتهي إىل العلوم البدیهیة وتبني هبا امه نشود تصدیق به آن حمقق منی شود.(نفس اق
 اتکسب کنند این کار   جهل هستند ودشان)و اال اگر نظرايت را قرار بود از نظرايت که خ وإال ذهب األمر إىل غري النهایة، کسب و تبیني شود(

د نیاز به کسب م نظری ابشآن ه بی هنایت ادامه می ايفت زیرا هر نظری چون احتیاج به کسب دارد بر یک چیز دیگر ابید متوقف ابشد اگر
ی علم ی هنایت ادامه ايبدبین کار ات گر ا)ا  مث مل یفد علما على ما بني يف املنطق.دارد و هکذا. بنا بر این ابید سرآخر به بدیهیات ختم شود.(

  حاصل منی شود زیرا یک جهلی بر جهل دیگر متوقف می شود و ات بی هنایت و به علم منی رسد.(
هنا آ)و در میان  ولیات،لقبول: األها ابوأوال )بدیهیات نیز شش قسمند که در منطق به آن اشاره شده است.( والبدیهیات كثرية مبینة يف املنطق،

ست که در آن تصور از قضاايیی ااین  )و القضااي اليت یكفي يف التصدیق هبا تصور املوضوع واحملمولوهي  اولی به قبول مهان اولیات هستند.(
 بنا بر این اگر کل ز جزئش استگرت ا)مانند اینکه کل بزر  كقولنا: )الكل أعظم من جزئه( موضوع و حممول در تصدیق به قضیه کفایت می کند.(

ه اینکه شیء ب)و حکم  (.نفسه وقولنا: )الشئ ال یسلب عن د حکم به آن درجا حاصل می شود.(و جزء تصور شود و اعظم بودن نیز تصور شو 
ضیة قت ابلقبول ولیاوأوىل األ از خودش سلب منی شود بنا بر این اگر شیء و خودش و معنای سلب مشخص شود حکم هم حاصل است.(

ضیة قوهي  ع نقیضني است.(اع و ارتفا اجتم ین قضیه به پذیرش قضیه ی حمال بودن)در میان اولیات سزاوارتر  استحالة اجتماع النقیضني وارتفاعهما،
صحیح است و  جياب در آناي ا )و این یک قضیه ی منفصله ی حقیقیه است یعنی منفصلة حقیقیة: )إما أن یصدق اإلجياب أو یصدق السلب(،

ی بی ظری ابشد و چه بدیهیه ای چه نیچ قضاز این قضیه در افاده ی علم ه )و وال تستغين عنها يف إفادة العلم قضیة نظریة وال بدیهیة، اي سلب(
)حتی  .عظم من جزئه( كاذابلیس الكل أبنا: )حىت األولیات، فإن قولنا: )الكل أعظم من جزئه( إمنا یفید علما إذا كان نقیضه، وهو قولنیاز نیست.(

رگرت از جزء نیست  ت از کل بز رت اسزء است هنگامی صادق است که نقیضش که عبااولیات هم به آن احتیاج دارند زیرا قضیه ی کل بزرگرت از ج
ال  ی کند.(مرا تصدیق  فس آنن)و آن اولني قضیه ای است که  فهي أول قضیة مصدق هبا، کاذب ابشد و حتی احتمال صدق هم در آن نرود.(

و فل ر آن متوقف است.(بامی علوم مت)و  ،وتبتين علیها العلوم ی کند.()و کسی که کمرتین شعوری داشته ابشد آن را نفی من یراتب فیها ذو شعور،
ت می کند. زیرا ورها سرایابرف و )و اگر در آن شکی واقع شود این شک به مهه ی معا وقع فیها شك، سرى ذلك يف مجیع العلوم والتصدیقات.

جازم است شکل منی   که اعتقاد  عملی احتمال دارد بنا بر این هیچ هر چیزی که انسان ابور دارد اگر اجتماع نقیضني حمال نباشد نقیض آن هم
 گريد.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 88جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
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 : سوفسطایی ها و انکار علمموضوع
وید  هنا است اکنون می گولی ترین آاز  اعالمه به مناسبت اینکه در فصل گذشته فرمودند که در میان اولیات، حمال بودن اجتماع و امتناع نقیضني

نقیضني را قبول  ودن اجتماعال بکه سوفسطایی که منکر وجود علم است و قائل است که برای انسان علم به چیزی حاصل منی شود او یقینا حم
آن دو علم می  قض، یکی ازنامت یندارد زیرا این قضیه فی نفسه یک علم است و او منکر علم می ابشد. مضافا بر اینکه در میان دو قضیه 

اقع ی شود هر دو خالف و ست زیرا مناعلم  ابشد زیرا یکی از آهنا مطابق اب واقع می ابشد. بنا بر این میان اآلن روز است و اآلن روز نیست یکی
 ست.اعلم  ابشد. نتیجه اینکه سوفسطائی نه اجتماع نقیضني را قبول دارد و نه اینکه میان دو قضیه ی متناقض یکی

ا هم قبول ر رید اي آن ور داحال ما در مقام سؤال از سوفسطایی برآمده می گوییم: اگر هر چه هست شک است آاي مشا به شک خوداتن اب
  ندارید.

ی کند که ا اعرتاف مت زیر سوفسطای کسی است که اعرتاف می کند که خودش شاک است و عامل نیست این خود اعرتاف به علم اس قسم اول
کی از یین شک چون بر ا د که شاک است. )یعنی به شک خود دیگر شک ندارد.( بنا بر این ابید درست از مدعی بردارد. بناعلم دار 

 از این رو او ابید فرقی نیست ند آنوجدانیات اوست، او به آن علم دارد از این رو بني شک و سایر وجدانیات مانند گرسنگی، خوشحالی و مان
: این صورت اگر ف می گوییمپذیر  ته ابشد و هکذا علم به اینکه صورتی ذهنی در درونش حاصل است. وقتی این را همعلم به مهه ی آهنا داش

ی فرد ن صورت براات آ ختیل است مبتنی بر احساس می ابشد و اگر احساس است مشروط به حضور ماده می ابشد پس ابید خارجی ابشد
د و ا بپذیرد که شک دار ر ه فرد این است ک بسیار چیزها برای فرد اجياد می شود. البته این در صورتیحاصل شده ابشد و از اینکه راه برای اثبات 

 به شک خود اعرتاف کند.
ال سی از دو حنني کسوفسطایی کسی است که می گوید که در شک خودش هم شک دارد. یعنی به شک خود هم اعرتاف نکند چ قسم دوم

ه زابن، چیزی بوید و فقط گغ می  ز است که ابید به طبیب مراجعه کند و اي خودش می داند که دارد درو خارج نیست اي دچار اختاللی در مغ
ا  ر وردن آب و غذای او خاد و جلوی دکنجه خالف واقع را اظهار می کند. او در واقع می خواهد واقعیات عامل را نپذیرد بنا بر این ابید او را ش

د و ند درد را انکار کنود منی توامی ش ر او وارد کرد ات روشن شود که اینها واقعیت است. او وقتی شکنجهگرفت و چیزهایی که انخوش دارد را ب
 بگوید که در احساس درد هم شک دارد.

تی می وقم نداده اند آهنا زايد اجنا می راکه قسم سوم سوفسطایی هستند که بر اثر اینکه در برهان ورزیده نیستند و کارهای عل بله افرادی هستند
یگر کسی در آن داقعیت بود یک و  بینند که چند نفر انبغه اب هم حبث می کنند و نظرهای یکدیگر را رد می کنند می گویند: اگر آن مسأله

ر کس هرچه هد ندارد و ن وجو آخمالفت منی کرد و حال که آن مسأله ی فلسفی مورد اختالف است این عالمت آن است که واقعیتی در مورد 
بارت عکه حقیقت، ه ایننصحیح است. بنا بر این علوم، نسبی است یعنی حقیقت برای هر کسی مهان چیزی است که درک می کند  بگوید

ه در ذهنش است. کچیزی است   مهان است از ادراکی که مطابق اب خارج است زیرا خارج منی تواند خمتلف ابشد بنا بر این حقیقت برای هر کس
هند. اینها قهرا لط متییز دغا از ت که منی توانند در برهان، واقعیت را از مغالطه تشخیص دهند و برهان صحیح ر این قول خمصوص کسانی اس

ن ابز ه خبوانند ات ذهنشاساب و هندست و حسوفسطایی می شوند ولی ابید به آهنا گفت که ابتدا ذهن خود را مترین دهند. اینها ابتدا ابید رايضیا
  د.نشون موالت را کامال درک کنند و شرایط استدالل را دقیقا بیان کنند ات دچار شبههشود و بعد موضوعات و حم

دراکات ا ما خودمان و ویند:هستند که یک قدم به حقیقت نزدیک ترند و آهنا کسانی هستند که می گ یک طائفه ی دیگر از سوفسطایی ها
اف می کنند حقائق بسیاری اعرت  ع دارند بهر واقده هیچ چیز دیگر، اعتقاد ندارمي. اینها خودمان را قبول دارمي و می دانیم اینها واقعیت دارند ولی ب

ه آهنا می گوییم  جود است. بیز مو یعنی وجود خودشان و هر کسی که انسان است را قبول دارند و اعرتاف می کنند که صورت های ذهنی آهنا ن
گفته شده   ل کنند. بنا بر اینرا هم قبو  صندلی آن را اعتقاد دارند ابید وجودهای دیگری مانندکه اي ابید اعتقاد به وجود زید نداشته ابشند اي اگر 

 دراکامتان.ا و ااست که این ایده ی منی تواند جزء ایده ی سوفسطایی ها ابشد از این رو ابید گفت من و ادراکامت نه م
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اب آهنا این است  د و بس. جو ل دار عنی فقط خود و ادراکات خودش را قبو سوفسطایی کسانی هستند که قائل من و اداراکامت هستند ی قسم پنجم
ه خارج رهنمون بانسان را  ست کهاکه این شبهه به سبب این است که دیده اند که بعضی از ادراکاتشان خطاء است زیرا اگر ادراکات، چیزی 

گر دست ني دلیل ا مهت به ابشد و حال آنکه چنني نیس می شود و خاصیت ذاتی علم، کشف از واقع ابشد ابید هیچ خطایی وجود نداشته
غ بوده ه در آب دا ستی کراست انسان در آب داغی ابشد و دست چپ انسان در آب سردی و بعد هر دو دست را در آب ولرمی بگذارمي د

د پس شد و هم سر رم ابگاست احساس سردی می کند و دستی که در آب سرد بوده است احساس گرمی می کند. یک آب چون منی تواند هم  
 هیچ آبی وجود ندارد. و به عبارت دیگر هیچ راهی به خارج ندارمي.

منی رسم و اال  ه من به آنکاست   جواب این است که خود خطاء دلیل بر این است که در خارج چیزی وجود دارد زیرا خطا یعنی چیزی در خارج
 اگر چیزی در خارج نبود خطا و صواب معنا نداشت.

بق نباشد مانند  خارج منطاست اب که این دسته سوفسطائی نیستند بلکه می گویند صورت هایی که برایشان اجياد می شود ممکن شده استگفته 
ی ندارد بلکه متوجات خارج وجود یم درمهانی که در حبث کیف گفتیم که دانشمندان فیزیک قائلند که نور و رنگ و صدا آن گونه که احساس می کن

ارج است امواج هوا آنچه در خ د. پسر ارتعاشاتش در هر اثنیه به مقداری ابشد در گوش انسان أتثري می گذارد و صدا شنیده می شو است که اگ
اال دیده منی  وده می شود ود دیاست نه اینکه صدایی وجود داشته ابشد. مهچنني است در مورد نور و رنگ که اگر نور اب طول موج خاصی ب

نچه ما احساس آني منوال مهت. به آنچه که ما به عنوان رنگ احساس می کنیم رنگ نیست بلکه متوجاتی اب فرنکانس خاص اسشود. بنا بر این 
ین اینها سوفسطایی . بنا بر ای کندممی کنیم این احتمال در آن هست که اب آنچه در خارج است فرق داشته ابشد. علم هم قول آهنا را أتیید 

 و بر اساس دانششان این قول را اختاذ کرده اند. نیستند بلکه دانشمندند
ثر می شود و گوش از آن متأ ه چشمجواب این است که اگر هیچ چیز در خارج نباشد از کجا متوجه می شومي که در خارج ارتعاشی وجود دارد ک

 اشد.ج نبز در خار آن را درک می کند. بله ممکن است صدا اي رنگ در خارج نباشد ولی این دلیل منی شود که هیچ چی
صدا نیست. این  ورتعاش است ااست  اگر قرار ابشد که ادراکات هیچ ارتباطی اب خارج نداشته ابشد از کجا می توان گفت که آنی که در خارج

برد زیرا  ی منیپخطایش هم  تی بهنشان می دهد که در خارج چیزی وجود دارد. بنا بر این اگر ادرکات انسان حاکی از خارج نباشد انسان ح
 معنای خطا عدم تطابق درک انسان اب خارج است. بنا بر این این دسته نیز جزء سوفسطایی هستند.

 مضافا بر اینکه علم بر اینکه ادراکات من ممکن است مطابق اب خارج نباشد خود یک علم است.
  

)قضیه ی اول االوائل که  غري مسلم لقضیة )أوىل األوائل(، )سوفسطایی که منکر وجود علم است( السوفسطي املنكر لوجود العلم )خامته( تتمة:
)زیرا در غري این صورت  إذ يف تسلیمها اعرتاف أبن كل قضیتني متناقضتني فإن إحدامها حقة صادقة. حمال بودن اجتماع نقیضني است را منی پذیرد(

مث  افا بر اینکه اعرتاف به این قضیه اعرتاف به علم است.(ابید اعرتاف کند که بني دو قضیه ی متناقض یکی از آهنا حق و صادق است. مض
)سپس سوفسطایی که ادعا می کند که علمی وجود ندارد و در  السوفسطي املدعي النتفاء العلم والشاك يف كل شئ إن اعرتف أبنه یعلم أنه شاك،

)او در حقیقت  فقد اعرتف بعلم ما، عامل است.( مهه چیز شک داشت اگر اعرتاف کند که می داند که شاک است یعنی در شک داشنت خودش
)و مهچنني اعرتاف کرده است که اجتماع نقیضني حمال است زیرا اگر در کنار علم به  وسلم قضیة )أوىل األوائل(، به یک علم اعرتاف کرده است.(

)بنا بر این راه ابز می  ة متاثل علمه أبنه شاك،فأمكن أن یلزم بعلوم كثري  شک داشنت خودش، احتمال دهد که شک ندارد پس علم نداشته است.(
كعلمه أبنه یرى  شود و این امکان وجود دارد که او را به علم های زايدی که مماثل است اب علم او به اینکه شک دارد مانند سایر وجدانیات او(

)و  وأنه رمبا جاع فقصد ما یشبعه، چشد و می بوید.( )مانند علم او به اینکه می بیند، می شنود، ملس می کند، می ویسمع ویلمس ویذوق ویشم،
)اي اینکه تشنه می شود و به دنبال چیزی می  أو ظمأ فقصد ما یرویه، علم به اینکه گاه گرسنه می شود و قصد می کند چیزی را که سريش کند(

علوم را قبول کرد ابید متلزم به علوم ما دون آن شود مثال وقتی  )و وقتی التزام به این وإذا الزم هبا الزم مبا دوهنا من العلوم، رود که سريابش کند(
)زیرا علم، منتهی به حس می  ألن العلم ینتهي إىل احلس كما تقدم. چیزی را می بیند ابید متلزم شود که در خارج چیزی هست که آن را می بیند.(
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صورت هایی خیالی در ذهنش است را قبول کرد ابید صورت های شود زیرا حس بدون حضور ماده ممکن نیست. از این رو اگر این علوم که 
حسی را هم قبول کند. حتی اگر صورت هایی که دارد عقلی است این بعد از آن است که صورت هایی خیالی ابشد و صورت های خیالی هم به 

  حسی بر می گردد.(
دارد شاک  ر اینکه شکدگوید ی داند که شک دارد. یعنی اگر ب)و اگر سوفسطایی اعرتاف نکند که م وإن مل یعرتف أبنه یعلم أنه شاك،

ودش هم خد و در شک ک دار ش)بلکه اگر اظهار کند که او در هر چیز  بل أظهر أنه شاك يف كل شئ وشاك يف شكه ال یدري شیئا، است.(
دمند رهان در مورد او سو )و ب رهان،یه بومل ینجع ف )دیگر منی توان اب او استدال کرد( سقطت معه احملاجة، شک دارد و هیچ چیزی را منی داند.(

است در ادراک او  ه موجب شدهکاست   )این انسان اي مبتال به مرضی وهذا االنسان إما مبتلى مبرض أورثه اختالال يف اإلدراك،خنواهد بود.(
نکه )و اي ای ظهر لدحضه،یق یظهر ما للح وإما معاند )او ابید به سراغ طبیب رود ات درمان شود.( فلرياجع الطبیب، اختاللی به وجود آمده است.(

ولیمنع  دش بیاید.(کرد که در   کاری  و)او را ابید کتک زد  فلیضرب ولیؤمل، اب حق معاند است و آنچه اظهار کرده است برای کوبیدن حق است.(
یزهایی  چو را وادار کرد که ا)و  یكرهه،غضه و ولیؤمر مبا یب )و جلوی او را از رسیدن به چیزهایی که به دنبال آهنا است گرفت.( مما یقصده ویریده،

  ر مهه شک دارد.(ل نیست و دی قائ)زیرا او برای هیچ یک از اینها واقعیت إذ ال یرى حقیقة لشئ من ذلك. که دوست ندارد را اجنام دهد.(
 وهو غري ه کرده اند(لسفه مراجعفانند این علوم عقلیه م )قسم سوم سوفسطایی کسانی هستند که به نعم، رمبا راجع بعضهم هذه العلوم العقلیة،

ان )و در فن بره ربهان، صناعة الرب يفوال متد )ولی مسلح اب اصول منطقی نبوده اند یعنی اب اصول منطق آشنا نبودند( مسلح ابألصول املنطقیة
 وفالسفه بني اثبات  وعنی حکماء یحبث  )بعد دیده است که اهل فشاهد اختالف الباحثني يف املسائل بني االثبات والنفي هم ورزیده نبوده است(

 )و هر یک يف النقیض،ى كل من طر ها علواحلجج اليت أقامو  نفی اختالف دارند مثال یکی وجود را اصیل می داند و دیگر آن را اصیل منی داند.(
ی ب کمی سرمایه ی علم)و به سب ،لباطلاعته على متییز احلق من ومل یقدر لقلة بضا برای اثبات و نفی یک شیء دلیل هایی را اقامه کرده اند.(
ا ر و طرف نفی و اثبات دن دلیل هر ر ایب)بنا  فتسلم طريف النقیض يف مسألة بعد مسألة، اش قدرت نداشته است که بني حق و ابطل را متییز دهد.(

ی وجود اصیل ماهیت یعن ت و همشده است که هم وجود اصیل اسدر یک مسأله بعد از مسأله ی دیگر قبول کرده است بنا بر این مثال قائل 
و طرف نقیض هر دو ده اند ولی ل کرد)بنا بر این به منطق سوء ظن پیدا می کند که چگونه مهه به منطق استدال فأساء الظن ابملنطق، نیست.(

شد ه مطابق اب واقع ابمری نیست کادراک ار اثبتی نیستند و )و تصور می کند که علوم ام وزعم أن العلوم نسبیة غري اثبتة، صحیح در آمده است.(
ه هر ابحثی مهان بقیقت نسبت ح)و  .واحلقیقة ابلنسبة إىل كل ابحث ما دلت علیه حجته یعنی واقع امری اثبت ابشد و ادراک هم اثبت ابشد.(

ولیعاجل أمثال  .(ملاهیة استصالة ااست و برای اشراق ااست که دلیلش بر آن داللت کرده است. بنا بر این حقیقت برای مشاء اصالة الوجود 
یة ال تقبل  بدیهوإراءة قضااي (واضح کرد. آهنا )درمان امثال این افراد به این است که ابید قوانني منطقی را برای هؤالء ابیضاح القوانني املنطقیة
رورة ثبوت الشئ كض ضح کرد(ان وار آن راه ندارد را برای ایش)و ابید قضاايی بدیهیه ای که هیچ تردیدی د الرتدید يف حال من األحوال،

وغري  (ودش نباشد.دش، خ)و اینکه حمال است چیزی خو  واستحالة سلبه عن نفسه، )مانند اینکه هر چیزی، خودش خودش است.( لنفسه،
این  مبالغه شود بنا بر جزاء قضااياانی تفهیم مع )و ابید در ولیبالغ يف تفهیم معاين أجزاء القضااي، )مانند حمال بودن اجتماع نقیضني( ذلك،

خبوانند ات  کرد که رايضیات را  ه آهنا امربید اب)و  ولیؤمروا أن یتعلموا العلوم الرايضیة. موضوع، مفهوم و متعلقات آن ابید کامال توضیح داده شود.(
  ذهنشان ورزیده شود.(

)طائفه ی چهارم   ه،ن وإدراكاتالنسافطائفة یتسلمون ا یگر از شکاکني هم وجود دارند()دو طائفه ی د وهاهنا طائفتان أخراين من الشكاكني،
این دو اظهار شک  ولی در غري) لك،ویظهرون الشك يف ما وراء ذ کسانی هستند که قبول دارند که انسان و ادراکاتش وجود و واقعیت دارند.(

  ن دو شک دارمي.(در غري ای ما و )و می گویند: فقط ما هستیم و ادراکات و (،فیقولون: )حنن وإدراكاتنا، ونشك فیما وراء ذلكمی کنند.(
من االعرتاف  )ملتفت شدند که اعرتاف به ما و ادراکات ما( تفطنوا مبا يف قوهلم: )حنن وإدراكاتنا( )و طائفه ی پنجمی هم هستند( وطائفة أخرى

)و  وتلك حقائق خارجیة، به حقائق بسیاری است از قبیل انسان ها و ادراکات آهنا()در واقع اعرتاف  حبقائق كثرية، من أانسي وإدراكات هلم،
)از این آن سخن را به من و ادراکامت تغیري دادند و  فبدلوا الكالم بقوهلم: )أان وإدراكايت، وما وراء ذلك مشكوك(. اینها مهه حقائقی خارجیه اند(
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)و رد این قول بر این است که انسان گاه در ادراکاتش  ه: أن االنسان رمبا خيطئ يف إدراكاته،ویدفع اینکه هر چه غري از آن ابشد مشکوک است.(
)مانند مواردی که چشم و المسه و غري این دو اشتباه می کنند از  كما يف موارد أخطاء الباصرة والالمسة وغريها من أغالط الفكر، خطا می کنمد(

چرخانند، چشم در خارج یک دایره ی گرد می بیند( )و مهني خطا دلیل بر این است که واقعیتی وجود غلط های فکر. مثال وقتی آتش دان را می 
)و اگر در خارج حقائقی  ولوال أن هناك حقائق خارجة من االنسان وإدراكاته تنطبق علیها إدراكاته أو ال تنطبق، مل یستقم ذلك ابلضرورة. دارد.(

  اه ادراکات من اب آن منطبق است و گاه نیست، دیگر خطا معنا نداشت.(مانند انسان و ادراکات او نبود که گ
ندارد بلکه اینها  سطایی بودنه سوف)قول این دسته هیچ ارتباطی ب إن قول هؤالء لیس من السفسطة يف شئ، )و گاه گفته می شود( ورمبا قیل:

مال دارد که )حتی احت ن احلقیقة،م، مبا هلا ارجیةلحواس وبعینها على األمور اخلبل املراد أن من احملتمل أن ال تنطبق الصور الظاهرة ل دانشمند هسند(
كما  .(ونه که هستان گمهآن صورت هایی که برای حواس ما ظاهر می شود مهان گونه که هست و بعینها منطبق نشود بر امور خارجیه 

 که برای آن از  ه)صدای اب آنچ ارجه،خرة على السمع لیس له وجود يف إن الصوت مبا له من اهلویة الظاه) )مهان گونه که گفته شده است.(قیل:
ع إذا اتصل بل السم ت(ج نیسوجود است که ظاهر می شود بر قوه ی سامعه ی ما که در نتیجه ما آن را می شنومي به مهني گونه در خار 

ته شده است بني خاص که گف قداریکرد به ارتعاش به م  )بلکه گوش وقتی ارتباط پیدا ابالرتعاش بعدد كذا، ظهر يف السمع يف صورة الصوت،
دا و صوت نیست ج به انم صر خار بیست و بیست هزار ارتعاش در اثنیه است در این حال، در گوش صدایی شنیده می شود. بنا بر این چیزی د

ر يف صورة الضوء هر يف البصشا، ظكذا ارتعاوإذا بلغ عدد االرتعاش   بلکه یک سری ارتعاشات است که ما آن را در قابل صوت درک می کنیم.(
ه بن ارتعاشات در چشم یه برسد ایر اثند)و اگر این ارتعاشات به فالن مقدار ارتعاشات برسد سیصد و پنجاه ترلیون ات هفتصد ترلیون  واللون(،

ي مبادئ هواس، اليت فاحل ی کند.(شکل رنگ و نور ظاهر می شود. بنا بر این مهه ی ادراکات به حواس منتهی می شود و حس هم خطا م
شود، کاشف  س منتهی میحت به )بنا بر این حواس که مقدمات ادراک است زیرا مهه ی ادراکااإلدراك، ال تكشف عما وراءها من احلقائق،

هم  )و سایر ادراکات س.حلواإىل ا نتهیةموسائر اإلدراكات  نیستند از آنچه بريون آهنا از حقائق است. یعنی حس منی تواند خارج را نشان دهد.(
اگر فرض شود که ) وراءها، ة عماوفیه: أن اإلدراكات إذا فرضت غري كاشف به حس بی می گردد. بنا بر این کل معارف ما هم بر ابد است.(

 جا کشف کرده اید کهک  نا بر این)ب ك؟فمن أین علم أن هناك حقائق وراء اإلدراك ال یكشف عنها اإلدرا ادراکات خارج خود را کشف منی کنند.(
)مهچنني چه   ذا؟!عاش بعدد كمع ارتمث من أدرك أن حقیقة الصوت يف خارج الس! در خارج حقائقی هست که ادراکات ما آهنا را کشف منی کند.(

يف خارج  صرحقیقة املبو  د؟(کسی درک کرد که حقیقت صورت در خارج از گوش این است که فالن مقدار ارتعاش در اثنیه وجود داشته ابش
سان إىل نوهل یصل اال (است. )و اینکه حقیقت چیزی که دیده می شود در خارج به مقدار خاصی از ارتعاشات البصر ارتعاش بعدد كذا؟ !

یق ر ا می کنند جبز از طس در آن خطد حوا)آاي انسان به آن حقائق که می دان الصواب الذي خيطئ فیه احلواس، إال من طریق اإلدراك اإلنساين؟ !
)اشکال  ،هوبعد ذلك كل (کند.  ادراک انسانی رسیده است؟ بنا بر این حواس فی اجلمله به خارج رهنمون هست ولی در بعضی موارد خطا می

 راکی بر خارج منطبقکه هیچ اد  قول )جتویز این جتویز أن ال ینطبق مطلق اإلدراك على ما وراءه، ال حيتمل إال السفسطة، سوم این است که (
ی هنا که می گویند: مآه حتی قول یی ک)ات جا حىت أن قولنا: )جيوز أن ال ینطبق شئ من إدراكاتنا على اخلارج( ، چیزی جز سفسطه نیست.(نباشد

ن ع -یه فتصدیق الذي مفرداته وال حبسب مفاهیم -ال یؤمن أن ال یكشف  توان گفت که هیچ یک از ادراکات ما بر خارج منطبق نباشد(
ابشد هیچ ادراکی  ه اگر قراراینک چیزی کشف نکند. خالصه  د از اینکه به حبسب مفاهیم مفردات و تصدیقی که در آن است از)امين نباش شئ.

 د.(نباش که می تواند مبتال به عدم کاشفیت ابشد و صحیح   از خارج کاشف نباشد این مدعای مشا هم یک ادراک است
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 89جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : تقسیمات علم حصولیموضوع
یگری از آن دبه تقسیم  ن فصلسخن در علم است. بعد از تقسیم علم به حضوری و حصولی شروع به تقسیماتی در علم حصولی کردمي و در ای

 می پردازمي که عبارت است از تقسیم علم حصولی به حقیقی و اعتباری.
ست که گاه مفاهیمی ا . گاهفهومی که در ذهن است که حاکی از خارج می ابشد. این مفاهیم بر دو نوع استعلم حصولی عبارت است از م

ر خارج موجود ولی اگر د نیست در ذهن وجود دارند و گاه مصداقشان در خارج موجود است که اگر در ذهن موجود ابشند اثری بر آهنا ابر
د اثر خاص خود را دار آوجود ابشد ارج محا مفاهیم حقیقی می گویند. مثال مفهوم انسان اگر در خابشند آاثری بر آهنا ابر است، به آهنا اصطال

ارای ابعاد ثالثه سم است و دهم ج مثال اگر در حقیقت انسان این نکته وجود دارد که جسم است و دارای ابعاد ثالثه می ابشد انسان خارجی
چنني  را ندارد. خارجی در ذهن است که مفهوم انسان است که هیچ یک از آن آاثرمی ابشد. اب این حال، انسان دیگری هم هست که 

در خارج هستند و  وجوداتی کهم. که مفهومی، مفهوم حقیقی و اي ماهّیت انمیده می شود. در حبث وجود و ماهّیت هم این نکته را متذکر شدمي
 ندارند. آاثری دارند یک وجود دیگر دارند که در ذهن است که آن آاثر را

الوجود گفتیم   حبث اصالة ر اولشأن این مفهوم ها این است که از چیستی شیء حکایت می کنند یعنی نشان می دهند که این موجود چیست. د
چیزی است مثال  ن مفهوم چهکه ایکه هر چه را که تصور می کنیم دو مفهوم از آن به ذهن ما می آید یکی اینکه آن مفهوم هست و دیگر این

ای دیگر ا از وجودهجود ر و سان است اي کتاب و اي چیزی دیگر. هست بودن آن شیء بني مهه ی اشیاء مشرتک است ولی چیستی شیء یک ان
 متمایز می کند.

گر ا  ی توانند بیایند ودر ذهن من وشند ، مفاهیمی اند که فقط یک بعد دارند یعنی اي حیثیت آهنا به گونه ای است که ابید در خارج ابدر مقابل
 مفهوم ايی خارجی و ز هستادر ذهن بیایند دیگر آنچه در ذهن است مصداق آن شیء نیست. مانند مفهوم وجود که مصداق آن عبارت است 

م کثري که حثیت مفهو   استعلت که مصداق آن عبارت است از مؤثر خارجی. آنی که در ذهن ماست مفهومی از آن است نه خود آن. مهچنني
یثیت خارجیت آجنا که ح د. ازاست مصداق کثري است ولی وقتی در ذهن ابشد دیگر کثري نیست و مهچنني است مفهوم واح یعنی ات در خارج

ذهن شود و این به  ج منقلب بهه خار کغري از ذهنیت است اگر قرار بود این مفاهیم اب مهان خصوصیات خارجی وارد ذهن شوند الزمه اش آن بود  
ینکه این مفاهیم، د. خالصه ام نباشموجودی ذهنی شود یعنی نباید خارجی بود و به بیان دیگر هم خارجی ابشد و همعنا تناقض است زیرا اگر 

 دو بعدی نیستند که گاه مصداقشان در خارج ابشد و گاه در ذهن
لی. مصداق کلی ند مفهوم کن. مامفاهیمی هستند که یک بعدی اند ولی به این گونه که مصداقشان فقط در ذهن است و نه در خارج از آن سو

ی کلی است و ه وجود ذهنسان بعبارت است از مفهومی که در ذهن است که اگر به وجود خارجی موجود شود دیگر جزئی است. بنا بر این ان
د این ر قرار ابشاگ جزئی شود. ابید هر انسانی را شامل می شود ولی در خارج اگر موجود شود از آجنا که الشیء ما مل یتشخص مل یوجد، حتما

ر چیزی محل  بمنی توان  رج رامفهوم اب مهان خصوصیت در خارج هم موجود شود الزمه اش این است که وجود ذهنی به خارج منقلب شود. خا
زی محل شد و بر چیند مقوله ابی توامکرد زیرا محل به معنای احتاد است و هیچ امری خارجی اب هیچ چیزی این مهانی ندارد. شیء فقط در ذهن 

 شود و بتوان مثال گفت: زید انسان.
 این دو قسم اخري را مفاهیم اعتباری می گویند.
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 . این مفاهیم که ايرار گريدندیقی قالبته اعتباری اصطالحات خمتلفی دارد که آنچه گفته شده است یک مصداق آن است که در مقابل مفاهیم حق
این مفاهیم را  ر ذهن. انمهم د ووصیت ماهّیت این است که هم می تواند در خارج ابشد در ذهن است و اي در خارج ماهّیت نیستند زیرا خص

سم دوم که فقط در انمند و ق فی میمعقوالت اثنیه هم می انمند. قسم اول آن را که فقط در خارج هستند و نه در ذهن، مفاهیم اثنیه ی فلس
 فهوم نوع، جنس، کلی، جزئی و مانند آن.ذهن هستند را معقوالت اثنیه ی منطقی می انمند. مانند م

 که معیارهایی است که بتوان مفاهیم اعتباری را از حقیقی متمایز کرد. عالمه سپس می افزاید
وی بود بر واجب را اگر ماهرد زیاگر مفهومی هم بر واجب محل شود و هم بر ممکن آن مفهوم ماهوی و حقیقی نیست و ماهّیت ندا اول اینکه

 ی شد. چنني مفهومی اعتباری است.تعالی محل من
اهد تند و اگر چیزی خبو م مباین هسهت اب اگر مفهومی بر دو و بیشرت از اجناس عالیه محل شود ماهوی نیست زیرا اجناس عالیه به متام ذا مهچنني

اشته ابشند فصل هم قتی جنس ندد و و مفهوم ماهوی برای آهنا ابشد ابید اي جنس آهنا ابشد اي فصل آهنا و حال آنکه اجناس عالیه جنس ندارن
 ندارند.

ید ماهّیتی ابشد  ا بر این ابد. بنکه مفاهیم ماهوی هستند که تعریف حقیقی دارند یعنی به جنس و فصل تعریف می شون نکته ی بعدی این است
در نتیجه تعریف  فصل ندارد نس ونی جکه بتوان حد که مهان جنس و فصل است را برای آهنا ذکر کرد. اما اگر چیزی ماهّیت نداشته ابشد یع
عریف  تت می توان چیزی را م اب ماهیّ هرد و کحقیقی ندارد. اینجاست که می گویند: التعریف للماهیة و ابملاهیة یعنی هم ماهّیت را می توان تعریف  
 کرد. بنا بر این در تعریف وجود گفتیم که تعریف حقیق ندارد. مهچنني است مفهوم وحدت و کثرت.

 : اعتباری اصطالحات خمتلفی دارد که آنچه ذکر شده است یکی از آهنا است.پس می فرمایدس
ل بود. اصیل یعنی مقابل اصی ری دراز معانی اعتباری چیزی است که در حبث اصالة الوجود و اصالة املاهیة مطرح می شد که اعتبا یکی دیگر

ارج اصیل است خه وجود در تیم کی که در خارج مصداق حقیقی ندارد. در آجنا گفچیزی که حقیقتا در خارج متحقق است و اعتباری یعنی چیز 
ولی طبق  عتباری استاهّیت ولی ماهّیت هرچند موجود است ولی به سبب وجود و به تبع آن موجود است. بنا بر این وجود، حقیقی و ما

 ابشد.اصطالح حمل حبث عکس آن صادق است یعنی وجود اعتباری و ماهّیت حقیقی می 
مستقل دارند  ند کم وجودض ماناین است که اعتباری چیزی است که وجود مستقل ندارد مثال جواهر وجود مستقل دارند و اعرا اصطالح سوم

 ولی اضافه که عبارت است از نسبت، وجود مستقل ندارد زیرا قائم به طرفني است اعتباری است.
عنی سکری یقی است. یای حقرارداد می شود. این قراردادها به سبب یک سری مالک هچیزی است که در جامعه ق از دیگر معانی اعتباری

 اساس انم کسی را ست. به مهنيدهی اواقعیت هایی در جامعه هست که چیزهای دیگری را به آهنا تشبیه می کنند. مثال در بدن، سر مرکز فرمان
انند سر در ه ی اوست مه عهدبو رأس است یعنی اداره ی یک سری امور  در جامعه رئیس می گذارند یعنی چیزی که در جامعه منسوب به سر

 بدن. بنا بر این رايست امری است اعتباری.
  

)فصل هنم در این است که علم حصولی به حقیقی و اعتباری تقسیم می  الفصل التاسع وینقسم العلم احلصويل إىل حقیقي واعتباري
)حقیقی، مفهومی است که گاه در خارج موجود می شود و در  رة بوجود خارجي فیرتتب علیه آاثره،واحلقیقي: هو املفهوم الذي یوجد اتشود.(

م نتیجه آاثر خارج بر آن ابر می شود مثال اگر از آاثر انسان این است که حرکت ارادی دارد انسان خارجی هم حرکت ارادی دارد و اي اگر جس
)و گاه به وجود ذهنی موجود است که آن آاثر خارجی بر آن ابر  هين ال ترتتب علیه آاثره،واترة بوجود ذ است انسان خارجی هم جسم است.(

)مفهومی که این چنني است مهان ماهّیت می ابشد. البته خمفی مناند که وقتی می گوییم ماهّیت گاه در خارج موجود  وهذا هو )املاهیة(. نیست.(
و اال خودش اصالتا موجود نیست. بنا بر این این حقیقی بودن اب اعتباری بودن ماهّیت  است و گاه در ذهن یعنی به سبب وجود، موجود است

)و اعتباری بر خالف آن است یعنی این گونه نیست که گاه در خارج ابشد و گاه در ذهن  واالعتباري: ما كان خبالف ذلك، هیچ منافاتی ندارد.(
)اي از مفاهیمی است که حیثیت  ا من املفاهیم اليت حیثیة مصداقها حیثیة أنه يف اخلارج،وهو إم بلکه اي فقط در خارج است و اي فقط در ذهن.(
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)مانند وجود و صفات  كالوجود وصفاته احلقیقیة كالوحدة والفعلیة وغريمها، مصداقش حیثیت در خارج بودن ا است و هرگز در ذهن منی آید.(
وجود اب وحدت و فعلیت مساوق است و از آجنا که حیثیت وجود، حیثیت خارج  حقیقیه ی وجود مانند وحدت و فعلت و غري این دو. چون

فال یدخل الذهن، وإال  است اوصاف آن هم ابید خارجی ابشد. زیرا وقتی موصوف در خارج است صفتش منی تواند در ذهن ابشد.(
ا بر این اگر در ذهن بیاید اي نباید دیگر وجود خارجی )چنني مفهومی منی تواند در ذهن داخل شود و اال دیگر وجود خارجی نیست. بن النقلب،

وإما من املفاهیم اليت حیثیة مصداقها حیثیة أنه يف  ابشد اي هم وجود خارجی ابشد و هم چون در ذهن است نباشد و این تناقض است.(
الكلي واجلنس والنوع، فال یوجد يف  كمفهوم )و اي از مفاهیمی است که حیثیت مصداقش به گونه ای است که فقط در ذهن است.( الذهن،
)مانند مفهوم کلی و جنس و نوع که در خارج موجود نیست. هیچ چیزی در خارج ايفت منی شود که قابل صدق بر کثريین ابشد و کلی  اخلارج،

نیست و فقط ذهنی ابشد. هر چه در خارج است شخصی است. البته خمفی مناند که جزئی به معنای مصطلحش وصف مفهوم است و در خارج 
است. مهچنني است جنس که مقولی است که قابل محل بر کثريین است و هکذا نوع که مقولی است که قابل صدق بر کثريینی که متفق احلقیقة 

د و این )و اگر این مصادیق خبواهد در خارج موجود ابشد یعنی ابید در خارج ابشند و حال آنکه در ذهن هستن وإال النقلب. اند می ابشند.(
)این مفاهیمی که مصداق خارجی ندارند اي اگر دارند مصداقشان فقط در خارج وهذه املفاهیم إمنا یعملها الذهن بنوع من التعمل، تناقض است.(

شوند  است و به ذهن وارد منی شود توسط ذهن به نوعی از تعمل و کار اب فشار اجياد می شوند. مفاهیم احساسی به راحتی توسط ذهن اجياد می
م ولی بعضی از مفاهیم هستند که احتیاج به کار مضاعف دارند مثال وقتی مفاهیم احساسی وارد ذهن شد ما ابید از خودمان ابتکار به خرج دهی

اس و آهنا را بسازمي و مفاهیمی را اجياد می کند از این قبیل است مفهوم وجود که توسط حواس پنج گانه قابل درک نیست و اي علت که اب حو 
 درک می شود ولی علیت را منی توان اب حواس درک کرد ولی ما چون ماهّیات و مفاهیم را اب حواس درک می کنیم مثال مفهوم انسان و ضاحک را

درک می کنیم و بعد می بینیم که این دو بر هم قابل محل هستند و می گوییم: انسان ضاحک است. در این قضیه، )است( که وجود رابط بني 
و حممول است از آن مفهوم وجود انتزاع می شود که مستقال و به گونه ای ی که رابط نیست مورد حلاظ قرار گرفته شده است. اینها مهان  موجود

)سپس  و یوقعها علی مصادیقها لكن ال كوقوع املاهیة ومحلها على أفرادها، معقوالت اثنیه ی هستند اعم از معقوالت اثنیه ی فلسفی و اي منطقی(
)به گونه ای که چیستی شیء را نشان دهد.  حبیث تؤخذ يف حدها. ن آهنا را محل بر مصادیقش می کند ولی نه مانند محل ماهّیت بر افرادش(ذه

: بنا بر این مفهوم وجود بر خارج محل می شود و می گوییم: این امر خارجی موجود است و اي مفهوم کلی بر امر ذهنی محل می شود و می گوییم
کلی است بنا بر این مفهومی که انسان ساخته است بر مصداق خارجی اي ذهنی محل می شود ولی از قبیل محل جنس اي فصل بر ماهّیت   انسان

نیست به گونه ای که حممول، حد آن ابشد و اي ماخوذ در حد آن ابشد یعنی جنس اي فصل آن ابشد. بنا بر این در االنسان کلی، جنس انسان،  
ر این وقتی می گوییم زید انسان است و اي زید حیوان است، انسان اي حیوان، چیسی زید را نشان می دهد ولی وقتی می گوییم: کلی نیست بنا ب

  زید موجود است، موجود بودن چیستی زید را نشان منی دهد و هکذا اگر بگویید زید علت است.(
هیم حمموال على ن من املفاا كامأن  قسیم می شود روشن می شود که اوال()از آنچه گذشت که مفاهیم بر سه دسته ت ومما تقدم یظهر: أوال:

ی  جود و حیات که هم مود مانند و شل می )آنچه از مفاهیم که هم بر واجب و هم بر ممکن مح الواجب واملمكن معا كالوجود واحلیاة فهو اعتباري،
فهوم، م)و اال اگر این  ك.عاىل عن ذلتاهیة وإال لكان الواجب ذا م تباری است(گوییم: االنسان حّی و هم می گوییم: هللا تعالی حّی این مفهوم اع

ی کی از عالئم اعتبار رت دیگر، یه عبابواقعی بود ابید واجب تعالی دارای ماهّیت ابشد که خداوند برتر از این است که ماهیت داشته ابشد. و 
لذات که ماهوی ابجب الوجود هوم واو اي اینکه فقط بر واجب محل شود مانند مفبودن مفهوم این است که هم بر واجب محل شود و هم بر ممکن 

  نیست و اي مفهوم علت اولی و مبدأ اول و مانند آن.(
ی شود قوله ی واحده محل میش از یک مبر ب )آنچه از مفاهیم که واثنیا: أن ما كان منها حمموال على أزید من مقولة واحدة كاحلركة فهو اعتباري،

ون اال چ )و وهو حمال. سني فأزید،ا جبنوإال كان جمنس د حرکت که هم بر جوهر محل می شود و هم بر اعراض، این مفهوم اعتباری خواهد بود.(مان
  بر هر دو محل می شود یعنی یک شیء ابید حتت دو جنس اي بیشرت ابشد که حمال است.(
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ن حد ی دهند زیرا خودشارا نشان من د شیءحکه مفاهیم اعتباریه هرچند محل می شوند ولی )و سوم این واثلثا: أن املفاهیم االعتباریة ال حد هلا،
سطه ی ماهّیت است ت و به واماهیّ  )و در حد هیچ ماهیّتی اخذ منی شوند. زیرا حد فقط مال وال تؤخذ يف حد ماهیة من املاهیات. ندارند.(

اهّیت ندارد چیستی چیزی که م ر اینه و هم تعریف شونده ابید ماهّیت ابشد. بنا بیعنی اگر چیزی را می خواهیم تعریف کنیم هم تعریف کنند
  هد.(ندارد که در تعریفش به آن چیستی اشاره شود و واضح است که چیستی شیء دیگری را هم منی تواند نشان د

  باري مقابل األصیل،نها: االعتم .(از حبث ماست )برای اعتباری معانی دیگری هم وجود دارد که خارج ولالعتباري معان اخر خارجة من حبثنا:
جود اصیل. یعنی ی ابشد و و مباری )یکی اعتباری در مقابل وجود است مانند ماهّیت که در مقابل وجود است و اعت كاملاهیة مقابل الوجود.

دیگر اعتباری است  )و معنای ،نحازمه وجود ومنها: االعتباري مبعىن ما لیس ل آنچه در خارج اصالتا وجود دارد مهان وجود است نه ماهّیت.(
 افة املوجودة بوجودكاإلض ارد(دنحاز م)در مقابل چیزی که وجود  مقابل ما له وجود منحاز، یعنی چیزی که وجود منحاز و مستقلی وجود ندارد.(

که وجود مستقل   خالف جوهر ت بروجود اس)مانند اضافه که وجود مستقل ندارد و به وجود طرفینش م طرفیها، مقابل اجلوهر املوجود بنفسه.
ود زی است که محل می شه معنای چیبباری )مهچنني یکی از معانی اعت ومنها: ما یوقع وحيمل على املوضوعات بنوع من التشبیه واملناسبة، دارد.(

سبتی است که آن شود و منا ل میه محبر موضوعات ولی نه به سبب اینکه آن موضوع واقعا آن گونه ابشد بلکه محل مزبور به سبب نوعی تشبی
به هدفی عملی و  ب دست ايبیه سب)و این محل ب للحصول على غایة عملیة، شیء اب آن شیء حقیقی که واقعا آن صفت را دارد مهخوانی دارد.(

بة سبته إىل القوم كنسنلكون  ت.(سیس ما)مانند اطالق رأس بر زید که می گویید زید سر اي رئ كاطالق الرأس على زید، اجتماعی اجنام می شود.(
امور  وردم را اداره کرده م)زیرا کار  أهنمحیث یدبر أمرهم ویصلح ش )زیرا نسبت زید به مردم، مانند رابطه ی سر اب بدن است.( الرأس إىل البدن،

 د.()و وظیفه ی هر کسی را تعیني می کن ویشري إىل كل مبا خيصه من واجب العمل.مردم را اصالح می کند.(
  
  
  
  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 90جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : احکام متفرقه ای در مورد علم حصولی و اینکه هر جمردی عقل و عاقل و معقول است.موضوع
 ود.به مناسبت اینکه در گذشته سخن در علم حصولی بود در این فصل چند نکته راجع به علم حصولی بیان می ش

اء خارجی حاضر سان از اشیزد انناینکه در علم حصولی یک معلوم ابلذات دارمي و یک معلوم ابلعرض. معلوم ابلذات آن صورتی است که  اول
ابلذات معلوم  ت و اوال وضر اساست که مهان مفهوم ذهنی است. این را مفهوم ابلذات می انمند زیرا این مهان چیزی است که نزد نفس حا

 است.
علوم یء خارجی مست. شعرض موجودی است که خارج از من و خارج از نفس من است و صورت آن و نه خودش، پیش من حاضر امعلوم ابل

ت لوم ابلذات ما ماهیّ است که مع ه اینابلعرض است یعنی ابجملاز به آن معلوم می گویند. در جماز ابید مناسبتی ابشد و مناسبت در ما حنن فی
را می بینیم  ی ما درختیال وقتبر این وجود خارجی و ذهنی در این امر شریکند که ماهّیت هر دو یکی است. مثمهان شیء خارجی است بنا 

 است.مآنچه به آن اوال و ابلذات علم دارمي صورت درخت است نه درخت خارجی. درخت خارجی معلوم ابلعرض برای 
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است عامل هم ابید  علم، جمرد وقتی ردی نزد جمردی دیگر. مهچنني گفتیم کهدر اول حبث علم گفتیم که علم عبارت است از حصول جم دوم اینکه
علق ولی در مقام فعل ت د جمرد استهرچن جمرد ابشد. اکنون اضافه می کنیم وقتی علم، جمرد است، از نظر وجود از نفس اقوی خواهد بود زیرا نفس

 مقام فعل، جمرد است. به ماده دارد ولی آن صورت علمیه به متام معنا یعنی ذاات و در
شود از قوه به  یش حاصل میه براوجه دیگر بر اینکه آن اقوی است این است که نفس انقص را کامل می کند زیرا نفس، به وسیله ی علومی ک

ی ما ذهن ه مهان صوررده کفعل خارج شد و کامل می شود. حال که وجود جمردی نزد نفس حاضر است معنای آن این است که این امور جم
ینکه به آهنا اصولی. علت نه ح وهستند خودشان و اب وجودشان نزد نفس حاضر هستند نه صورتشان. بنا بر این علم ما به آهنا حضوری است 

ست را از راه ه در ذهن اایی کهعلم حصولی می گویند این است که چون این علم اب معلوم ابلعرض احتاد دارد ما تصور می کنیم که صورت 
 و نه ارج انتزاع کرده اميخهنا را از ورت آای ادراکی که مهان حواس مخسه است از خارج انتزاع کرده امي و در نتیجه می گوییم که ما فقط صابزاره

نکه نه آهنا را از مي و حال آا دار خودشان را و بدین جهت علم ما به آهنا حصولی است. بنا بر این حصولی بودن آن به سبب تومهی است که م
تی آن صورت ود و بعد حشس می رج گرفته امي و نه از راه چشم آهنا به دست آمده است زیرا اینها صرفا یک عکس است که در چشم منعکخا

ه می کنند که فس را آمادنینها هم نیست بلکه به صورت امواجی است که از طریق عصب به مغز می رسد. نگاه کردن هر چند الزم است ولی ا
است و اثنیا  زد من حاضرودش نخلق شود. به هر حال وجداان من از آنچه در خارج دیدم دیگر صورت گريی منی کنم زیرا آن صورت در ذهن خ

 د.لم حاصل شو عباید ناگر خبواهم به صورتش علم داشته ابشم ابید از صورتش نیز صورت گريی کنم و هکذا ات بی هنایت و هرگز 
لی خمصوص که علم حصو ر اینمی شود که متامی علوم حصولیه در واقع علم حضوری است و دیگ سپس عالمه می فرماید: اب این بیان مشخص

م و  بزار مادی مانند چشاا آهنا اب د زیر انسان است و در موجودات عاملی که ما فوق انسان هستند و جمرد می ابشند علم حصولی در آهنا راه ندار 
 هنا راه ندارد. اگرآاست مورد  ولی درتومهی که در فوق ذکر شده بود که علم ما از خارج حصگوش کار منی کنند بنا بر این در مورد آهنا حتی 

 آهنا به چیزی علم دارند به سبب این است که وجود آن اشیاء نزد آهنا حاضر است.
  

 )فصل دهم در احکام متفرقه در مورد علم است( الفصل العاشر يف أحكام متفرقة
ابلذات   یم می شود به معلومحصولی تقس ه علم)اول اینکه معلوم ب حلصويل ینقسم إىل )معلوم ابلذات( و )معلوم ابلعرض(،منها: أن املعلوم ابلعلم ا

اضر است ولی ء نزد من حرت شیکه واقعا معلوم است و معلوم ابلعرض که واقعا معلوم نیست. این تقسیم مربوط به علم حصولی است که صو 
ذات هو الصورة لواملعلوم اب (دارد.ود ندارد زیرا خود شیء نزد من حاضر است و در آن معلوم ابلعرض تصویر ندر علم حضوری چنني تقسیمی وج

ز آن نزد من که صورتی اه اینن)معلوم ابلذات مهان صورت است که وقتی حاضر است خودش نزد من حاضر است  احلاصلة بنفسها عند العامل،
مر اخلارجي لعرض هو األم ابواملعلو  زد من حاضر است این صورت اب وجودش نزد من حاضر است.(حاضر ابشد مثال اگر صورت درخت خارجی ن

ت خارجی که مانند درخ ی کندم)و معلوم ابلعرض مهان امر خارج از من است که صورت علمیه از آن حکایت  الذي حيكیه الصورة العلمیة،
و از ابب جماز در  رجی ابلعرضء خا)و آن شی ویسمى: )معلوما ابلعرض واجملاز( .(خودش از من بريون است و من فقط اب صورت آن ارتباط دارم

م خودش معلوم ست می گوییام ما اسناد معلوم است زیرا چون صورتش نزد من حاضر است و نه خودش جمازا به جای اینکه بگوییم صورتش معلو 
ابلذات   وع احتادی اب معلومنخارجی یک  وجودم)زیرا  اد ما له مع املعلوم ابلذات.الحت ما می ابشد. مانند اسناد جراين به انودان در جری املیزاب(

 که مهان صورت ذهنی آن است دارد.(
كما  )حکم دیگر این است که در فصل اول و دوم گذشت که هر چیزی که به آن علم دارم جمرد است( ومنها: أنه تقدم أن كل معقول فهو جمرد،

، جمرد نباشد معلوم ابید مادی ابشد.()کم أن كل عاقل فهو جمرد، فلیعلم أن هذه  ا اینکه هر عاملی جمرد است زیرا وقتی معلوم، جمرد است اگر عاملِّ
اليت تكتسب حبصوهلا  )ابید دانست که این مفاهیمی که از علم حوصلی ظاهر و حاضر می شود برای قوه ی عاقله( املفاهیم الظاهرة للقوة العاقلة،

)مفاهیمی که قوه ی عاقله به سبب حاضر شدن آن مفاهیم برای قوه ی عاقله فعلیت کسب می کند. زیرا قبل از این  ث كانت جمردة،هلا الفعلیة حی
فهي أقوى  مفاهیم قوه ی عاقله آهنا را نداشت و بعد از آمدن آن صورت ها آن قوه تبدیل به فعلیت می شود. چون این مفاهیم جمرد هستند(
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)پس آهنا از نظر وجود، از نفس تعلق کننده که به وسیله ی آهنا کامل می شود قوی تر هستند زیرا به   عاقلة اليت تستكمل هباوجودا من النفس ال
)و این وجودات جمرده آاثری دارند که بر آهنا مرتتب  و آاثرها مرتتبة علیها گونه ای هستند که ارتباط نفس اب آهنا موجب کمال نفس می شود.(

هستند و هر چیزی که اب آهنا ارتباط برقرار کند عامل می شود. بنا بر این اینها ماهّیت نیستند بلکه وجوداتی هستند که دارای اثر می  است زیرا علم
که اب )تظهر بوجوداهتا اخلارجیة للنفس العاملة، )بنا بر این علوم من در واقع موجودات جمرده ای هستند که( فهي يف احلقیقة موجودات جمردة ابشند.(

م و وجود خارجی اشان برای نفس جلوه می کنند. بنا بر این من وجود آهنا را حس می کنم نه اینکه به واسطه ی ماهّیت، به آهنا علم داشته ابش
بودن صورتی از آهنا در ذهن من ابشد بلکه خودشان در نفس من هستند. گفته نشود که اینها وجود ذهنی هستند زیرا سابقا هم گفتیم که ذهنی 

فتتحد  آهنا در قیاس اب وجود خارج است و اال از این جهت که علم هستند وجود خارجی اند نه وجود ذهنی و به مهني دلیل کیف می ابشند.(
)اگر این معلومات صور جواهر ابشند، نفس اب خود آهنا متحد می ابشد که این مطلب را در حبث احتاد عامل و  النفس هبا إن كانت صور جواهر،

)و اگر این معلومات عرض ابشد نفس اب موضوعات آهنا متحد می ابشد. بنا بر این  ومبوضوعاهتا املتصفة هبا إن كانت أعراضا، معلوم بیان کردمي.(
اد نزعناها لكنا التصالنا من طریق أدوات اإلدراك ابملواد نتوهم أهنا نفس الصور القائمة ابملو  علم من به مهه ی آهنا علم حضوری است نه حصولی.(

)ولی علت اینکه ما آهنا را علم حصولی می انمیم این است که چون ما از طریق ادوارت ادراک مانند چشم و گوش و غريه اب خارج  من املواد
را از آن ارتباط دارمي خیال می کنیم که این مفاهیم که نزد ما حاضر هستند مهان صورت هایی هستند که به ماده ی خارجی قائم اند و ما آهنا 

)و وارد ذهن شده اند بدون آن آاثری که بر آهنا  من دون آاثرها املرتتبة علیها يف نشأة املادة، موارد جدا کرده تصویری از آهنا را وارد ذهن کرده امي.(
یاء ال ترتتب علیها فصارت وجودات ذهنیة لألش در وجود خارجی ابر است. مثال تصویر میوه در ذهن، رنگ و طعم میوه ی خارجی را ندارد.(

  )که در نتیجه وجود ذهنی آن اشیاء شده اند که آاثر خارج در آهنا وجود ندارد.( آاثرها.
ه است قع مهان علوم حضوریولیه در والم حص)به این بیان مشخص می شود که ع فقد تبني هبذا البیان أن العلوم احلصولیة يف احلقیقة علوم حضوریة.

قول چنني واضح شد که ع)و مه ندها،لیا عوابن أیضا أن العقول اجملردة عن املادة ال علم حصو  جودش نزد من حاضر است.(زیرا معلوم ابلذات اب و 
دارند حضوری  ند و هر چهندار  جمرده که از ماده دور هستند و نه تنها مادی نیستند بلکه ارتباط اب ماده هم ندارند، علم حصولی نیز

اده در مه ابزار ادراکی اب د که از راین بو ا)زیرا ذاات و فعال از ماده دور هستند و علم حصولی به سبب  اات وفعال.النقطاعها عن املادة ذ است.(
 ارتباط بودمي و حال آنکه آهنا اب ماده در ارتباط نیستند.(

  
 : هر جمردی عاقل و عقل و معقول است.فصل ايزدهم

احساس و  ه در مقابلککلی    معنای احساس و خیال نیست زیرا عقل به معنای ادراک هر جمردی عاقل است یعنی درک می کند. این عقل به
ودن در مورد جمرد باین عاقل  نا برخیال است از اقسام علم حصولی است و ما گفتیم که جمردات علم حصولی ندارند و علم آهنا حضوری است. ب

 یعنی درک کننده.
ش غائب نیست ودش از خودکه خ  د به جمردات دیگر. اما علم به خودش دارد زیرا واضح استهر جمردی هم علم دارد به خودش و هم علم دار 

نا بر این علم که به ندارند. ه مادبمهان گونه که نفس ما که جمرد است از خودش غائب نیست چه رسد به موجودات ما فوق ما که هیچ ارتباطی 
 ا نفس آهنا نزد خودشان حاضر است.عبارت است از حضور شیء لشیء برای آهنا وجود دارد زیر 

اما آنچه مهم است این است که هر جمردی علم به مهه ی جمردات جمرده ی دیگر دارد زیرا مقتضی موجود است و مانع مفقود. مقتضی موجود 
رای آن وجود ندارد. وقتی است زیرا این امکان برای موجودات جمرد هست که جمردات دیگر را ادراک کنند و این امر حمال نیست و مانعی هم ب

چنني است می گوییم: در موجودات جمرد، هر آنچه ممکن ابشد در آهنا حمقق است زیرا امکان ندارد چیزی برای موجودات جمرد ممکن ابشد ولی 
و قدرت اتم دارد و علم اتم  آن را ابلقوه داشته ابشند بلکه هر آنچه برایشان ممکن است را ابلفعل دارند. از آن سو خداوند که اتم الفاعلیة است

 دارد و خبیل هم نیست بنا بر این به هر موجودی ات هر آنقدر که استعداد دارد افاضه می کند. بله، موجودات مادی مانند انسان ابید توسط
قوه به فعل در آهنا وجود حرکت مراحلی را طی کند ات بتواند آن فیض را درايفت کند ولی در موجودات جمرد چون چنني حرکتی نیست و حرکت از 
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رد، ندارد بنا بر این هر آنچه برایشان ممکن است را ابلفعل دارند. درک موجودات جمرد دیگر یکی از این ممکنات است. بنا بر این هر موجود جم
ا منی توانند بتمامه درک  موجودات جمردی که در سطح او اي مادون او هستند را درک می کند. ولی موجودات ما فوق که حماط بر آهنا هستند ر 

کنند زیرا در این صورت آن وجود ما فوق که حماط است ابید حمیط ابشد و آن وجود وسیع تر ضیق شود ات بتواند در مادون گنجانده و درک 
 شود.

ا ما ابلوجدان زیر   نیسته چننيکه اگر چنني است، نفس انسان هم ابید مهه ی جمردات عامل را درک کند و حال آنک مستشکل اشکال می کند
 چنني درکی را در خود حس منی کنیم.

و ابید به وسیله  ه ماده استعلق بجواب این است که نفس، ذاات جمرد است و بنا بر این خودش را درک می کند ولی چون نفس در مقام فعل مت
و حاضر ابشد و این ا است نزد ر عاملده مهه ی آنچه ی حرکت جوهری خود را به فعل برساند چنني درکی ندارد. البته می تواند به جایی برسد ک

 زمانی است که عقل مستفاد شده ابشد. این مرحله ی ابالترین مرحله ی ادراکی یک انسان است.
جمرد جوهری،  )زیرا عرض ابشد نکته ی دیگر این است که وقتی می گوییم هر جمردی عاقل است مراد جمرد جوهری است ولی اگر جمردی، عرض

رکی رضی چنني درد عری است مثال اگر موجودی مثالی ابشد، حجمش که عرض است هم جمرد است و هکذا رنگش.( واضح است که جمجوه
و برای خودش   خودش استای غريندارد زیرا وجودش لغريه است و از خودش چیزی ندارد بنا بر این وقتی وجودش لغريه است یعنی وجودش بر 

  خودش ابشد.نیست ات درک مزبور هم برای 
  

آن هم به  ومدرک است  یعنی )فصل ايزدهم در اینکه هر موجود جمردی هم عاقل است الفصل احلادي عشر كل جمرد فهو عاقل وعقل ومعقول
 شکل حضوری و نه حصولی و مهچنني عقل است و معقول.(

عد کامل آلن کامل نباشد و باندارد که  توان ویچ ارتباطی اب قوه )زیرا هر جمرد از نظر ذات اتم است و ه ألن اجملرد اتم ذاات، ال تعلق له ابلقوة
رای خودش حاضر می باضر است و ودش حخ)بنا بر این ذات او که جمرد است و اتم می ابشد برای  فذاته التامة حاضرة لذاته موجودة هلا، شود.(
ری حاضر ابشد به ای چیز دیگزی بر لم چیزی نیست مگر اینکه چی)و معنای ع وال نعين ابلعلم إال حضور شئ لشئ ابملعىن الذي تقدم، ابشد.(

)این در  نفسه،ب هذا يف علمه (است. شکل حضور جمرد برای جمرد دیگر. در ما حنن فیه هم مدرِّک و مدرَک هر دو جمردند بنا بر این علم حاصل
ت مكان أن یعقل كل ذاإتمام ذاته له ل فإن جمرد به غري خودش()و اما علم  وأما علمه بغريه، جایی است که می گوییم جمرد علم به خودش دارد.(

ه ممکن است درک اتمی را ک ر ذاته)به خاطر این است که برای این جمرد، چون ذاتش اتم است این امکان وجود دارد که  اتم ميكن أن یعقل،
دازه ی سعه ی ق را به انت مافو کند. و هکذا موجوداشود را درک کند. یعنی هر ذات اتمی که مساوی اي مادون او ابشد را می تواند درک  

ست برای او ابلفعل رد ممکن اجموجود )و هر آنچه که برای م وما للموجود اجملرد ابإلمكان فهو له ابلفعل، وجودی خودش می تواند درک کند.(
ت، ابلفعل مهان را د خبلی نیسداونخاز انحیه ی  وجود دارد زیرا حرکت در موجود جمرد نیست و وقتی قابلیت داشنت چیزی را داشت از آجنا که

د فهو كما أن كل جمر  ند.(ا درک می کودی ر )بنا بر این جمرد، ابلفعل هر جمرد اتم الوج فهو عاقل ابلفعل لكل جمرد اتم الوجود، دارا می ابشد.(
ک ه ادرا )و از آجنا ک قل ابلفعل.وع .(را درک می کند )از این رو هر جمردی ابلفعل معقول هم هست زیرا هر جمردی ابتداائ خودش معقول ابلفعل

 به معنای حضور شیء لشیء است بنا بر این هر جمردی ادراک است.(
ت و ابید هر جمرد یز جمرد اسانی ن)اگر اشکال شود که نفس انس فإن قلت: مقتضى ما ذكر كون النفس االنسانیة عاقلة لكل معقول، لتجردها،

ني درکی رد است چنجمسمان )و این بر خالف ضرورت است زیرا ما که نف وهو خالف الضرورة. د را درک کند.(دیگری که قابل درک هستن
  ندارمي.(

)ولی نفس در مقام ذات جمرد است و نه  لكن النفس جمردة ذاات ال فعال، )بنا بر این هر جمردی ابید جمردات دیگر را درک کند.( قلت: هو كذلك،
لكن تعقلها فعال یوجب خروجها من  )و چون ذاات جمرد است خودش را ابلفعل درک می کند.( دها ذاات تعقل ذاهتا ابلفعل،فهي لتجر  در مقام فعل(

)لکن چون فعال به ماده وابسته است درک در او موجب می شود که او از قوه به فعل به  القوة إىل الفعل تدرجيا حبسب االستعدادات املختلفة،
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)و اگر به شکل اتم جمرد شود و  فإذا جتردت جتردا اتما ومل یشغلها تدبري البدن، که کسب می کند تدرجيا خارج شود.(  حسب استعدادات خمتلفی
)در آن حال متامی علوم برای او به شکل درک امجالی حاصل می  حصلت هلا مجیع العلوم حصوال ابلعقل االمجايل، تدبري بدن او را مشغول نکند.(

واحد بسیط متامی مهه چیز را درک می کند. مانند ملکه ی اجتهاد که جمتهد اب داشنت آن متامی مسائل فقهی را حل می   شود یعنی اب یک وجود
)و نفسی که در ابتدا عقل هیوالنی بود اآلن عقل مستفاد ابلفعل می شود که آخرین مرحله ی ادراک نفس  وتصري عقال مستفادا ابلفعل. کند.(

)خمفی مناند که این برهان که هر جمردی هم خودش را درک می کند  ن هذا الربهان إمنا جيري يف الذوات اجملردة اجلوهریة،وغري خفي أ انسانی است.(
وأما أعراضها اليت وجودها  )که وجودشان برای خودشان است.( اليت وجودها لنفسها، و هم جمردات دیگر در جمردات جوهری جاری است.(

)اما در اعراض که وجودشان لغريه است چنني نیست مدرک در آهنا مهان موضوعات آهنا می ابشند؛ مهان  موضوعاهتا.لغريها فال، بل العاقل هلا 
 هایی که وجود اعراض برای آهنا است.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 90جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 عقل و عاقل و معقول است. : احکام متفرقه ای در مورد علم حصولی و اینکه هر جمردیموضوع
 ود.به مناسبت اینکه در گذشته سخن در علم حصولی بود در این فصل چند نکته راجع به علم حصولی بیان می ش

اء خارجی حاضر سان از اشیزد انناول اینکه در علم حصولی یک معلوم ابلذات دارمي و یک معلوم ابلعرض. معلوم ابلذات آن صورتی است که 
ابلذات معلوم  ت و اوال وضر اسمفهوم ذهنی است. این را مفهوم ابلذات می انمند زیرا این مهان چیزی است که نزد نفس حا است که مهان

 است.
علوم یء خارجی مست. شمعلوم ابلعرض موجودی است که خارج از من و خارج از نفس من است و صورت آن و نه خودش، پیش من حاضر ا

 م ابلذات ما ماهّیتست که معلو اه این آن معلوم می گویند. در جماز ابید مناسبتی ابشد و مناسبت در ما حنن فیابلعرض است یعنی ابجملاز به 
ی را می بینیم تی ما درختال وقمهان شیء خارجی است بنا بر این وجود خارجی و ذهنی در این امر شریکند که ماهّیت هر دو یکی است. مث

 است.ممي صورت درخت است نه درخت خارجی. درخت خارجی معلوم ابلعرض برای آنچه به آن اوال و ابلذات علم دار 
است عامل هم ابید  علم، جمرد وقتی در اول حبث علم گفتیم که علم عبارت است از حصول جمردی نزد جمردی دیگر. مهچنني گفتیم که دوم اینکه

ق لی در مقام فعل تعلو جمرد است  هرچند از نفس اقوی خواهد بود زیرا نفسجمرد ابشد. اکنون اضافه می کنیم وقتی علم، جمرد است، از نظر وجود 
 به ماده دارد ولی آن صورت علمیه به متام معنا یعنی ذاات و در مقام فعل، جمرد است.

ود از قوه به وجه دیگر بر اینکه آن اقوی است این است که نفس انقص را کامل می کند زیرا نفس، به وسیله ی علومی که برایش حاصل می ش
فعل خارج شد و کامل می شود. حال که وجود جمردی نزد نفس حاضر است معنای آن این است که این امور جمرده که مهان صور ذهنی ما 

هستند خودشان و اب وجودشان نزد نفس حاضر هستند نه صورتشان. بنا بر این علم ما به آهنا حضوری است و نه حصولی. علت اینکه به آهنا 
حصولی می گویند این است که چون این علم اب معلوم ابلعرض احتاد دارد ما تصور می کنیم که صورت هایی که در ذهن است را از راه  علم

امي و نه ابزارهای ادراکی که مهان حواس مخسه است از خارج انتزاع کرده امي و در نتیجه می گوییم که ما فقط صورت آهنا را از خارج انتزاع کرده 
شان را و بدین جهت علم ما به آهنا حصولی است. بنا بر این حصولی بودن آن به سبب تومهی است که ما دارمي و حال آنکه نه آهنا را از خود

خارج گرفته امي و نه از راه چشم آهنا به دست آمده است زیرا اینها صرفا یک عکس است که در چشم منعکس می شود و بعد حتی آن صورت 
به صورت امواجی است که از طریق عصب به مغز می رسد. نگاه کردن هر چند الزم است ولی اینها نفس را آماده می کنند که هم نیست بلکه 
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آن صورت در ذهن خلق شود. به هر حال وجداان من از آنچه در خارج دیدم دیگر صورت گريی منی کنم زیرا خودش نزد من حاضر است و اثنیا 
 اشته ابشم ابید از صورتش نیز صورت گريی کنم و هکذا ات بی هنایت و هرگز نباید علم حاصل شود.اگر خبواهم به صورتش علم د

لی خمصوص که علم حصو ر اینسپس عالمه می فرماید: اب این بیان مشخص می شود که متامی علوم حصولیه در واقع علم حضوری است و دیگ
م و  بزار مادی مانند چشآهنا اب ا د زیراو جمرد می ابشند علم حصولی در آهنا راه ندار انسان است و در موجودات عاملی که ما فوق انسان هستند 

گر آهنا راه ندارد. ا  ر است موردولی دگوش کار منی کنند بنا بر این در مورد آهنا حتی تومهی که در فوق ذکر شده بود که علم ما از خارج حص
 ن اشیاء نزد آهنا حاضر است.آهنا به چیزی علم دارند به سبب این است که وجود آ

  
 )فصل دهم در احکام متفرقه در مورد علم است( الفصل العاشر يف أحكام متفرقة

ابلذات   یم می شود به معلومحصولی تقس ه علم)اول اینکه معلوم ب منها: أن املعلوم ابلعلم احلصويل ینقسم إىل )معلوم ابلذات( و )معلوم ابلعرض(،
اضر است ولی ء نزد من حرت شیعلوم ابلعرض که واقعا معلوم نیست. این تقسیم مربوط به علم حصولی است که صو که واقعا معلوم است و م

ذات هو الصورة لواملعلوم اب (دارد.در علم حضوری چنني تقسیمی وجود ندارد زیرا خود شیء نزد من حاضر است و در آن معلوم ابلعرض تصویر ن
ز آن نزد من که صورتی اه ایننم ابلذات مهان صورت است که وقتی حاضر است خودش نزد من حاضر است )معلو  احلاصلة بنفسها عند العامل،

مر اخلارجي لعرض هو األم ابواملعلو  حاضر ابشد مثال اگر صورت درخت خارجی نزد من حاضر است این صورت اب وجودش نزد من حاضر است.(
ت خارجی که مانند درخ ی کندمامر خارج از من است که صورت علمیه از آن حکایت  )و معلوم ابلعرض مهان الذي حيكیه الصورة العلمیة،

و از ابب جماز در  رجی ابلعرضء خا)و آن شی ویسمى: )معلوما ابلعرض واجملاز( خودش از من بريون است و من فقط اب صورت آن ارتباط دارم.(
م خودش معلوم ست می گوییم ما اجمازا به جای اینکه بگوییم صورتش معلو اسناد معلوم است زیرا چون صورتش نزد من حاضر است و نه خودش 

ابلذات   وع احتادی اب معلومنخارجی یک  وجودم)زیرا  الحتاد ما له مع املعلوم ابلذات. ما می ابشد. مانند اسناد جراين به انودان در جری املیزاب(
 که مهان صورت ذهنی آن است دارد.(

كما  )حکم دیگر این است که در فصل اول و دوم گذشت که هر چیزی که به آن علم دارم جمرد است( عقول فهو جمرد،ومنها: أنه تقدم أن كل م
، جمرد نباشد معلوم ابید مادی ابشد.( أن كل عاقل فهو جمرد، فلیعلم أن هذه  )کما اینکه هر عاملی جمرد است زیرا وقتی معلوم، جمرد است اگر عاملِّ

اليت تكتسب حبصوهلا  )ابید دانست که این مفاهیمی که از علم حوصلی ظاهر و حاضر می شود برای قوه ی عاقله( وة العاقلة،املفاهیم الظاهرة للق
)مفاهیمی که قوه ی عاقله به سبب حاضر شدن آن مفاهیم برای قوه ی عاقله فعلیت کسب می کند. زیرا قبل از این  هلا الفعلیة حیث كانت جمردة،

فهي أقوى  له آهنا را نداشت و بعد از آمدن آن صورت ها آن قوه تبدیل به فعلیت می شود. چون این مفاهیم جمرد هستند(مفاهیم قوه ی عاق
)پس آهنا از نظر وجود، از نفس تعلق کننده که به وسیله ی آهنا کامل می شود قوی تر هستند زیرا به   وجودا من النفس العاقلة اليت تستكمل هبا

)و این وجودات جمرده آاثری دارند که بر آهنا مرتتب  و آاثرها مرتتبة علیها ارتباط نفس اب آهنا موجب کمال نفس می شود.(گونه ای هستند که 
ارای اثر می است زیرا علم هستند و هر چیزی که اب آهنا ارتباط برقرار کند عامل می شود. بنا بر این اینها ماهّیت نیستند بلکه وجوداتی هستند که د

)که اب تظهر بوجوداهتا اخلارجیة للنفس العاملة، )بنا بر این علوم من در واقع موجودات جمرده ای هستند که( فهي يف احلقیقة موجودات جمردة (ابشند.
م و وجود خارجی اشان برای نفس جلوه می کنند. بنا بر این من وجود آهنا را حس می کنم نه اینکه به واسطه ی ماهّیت، به آهنا علم داشته ابش

 صورتی از آهنا در ذهن من ابشد بلکه خودشان در نفس من هستند. گفته نشود که اینها وجود ذهنی هستند زیرا سابقا هم گفتیم که ذهنی بودن
فتتحد  آهنا در قیاس اب وجود خارج است و اال از این جهت که علم هستند وجود خارجی اند نه وجود ذهنی و به مهني دلیل کیف می ابشند.(

)اگر این معلومات صور جواهر ابشند، نفس اب خود آهنا متحد می ابشد که این مطلب را در حبث احتاد عامل و  نفس هبا إن كانت صور جواهر،ال
 )و اگر این معلومات عرض ابشد نفس اب موضوعات آهنا متحد می ابشد. بنا بر این ومبوضوعاهتا املتصفة هبا إن كانت أعراضا، معلوم بیان کردمي.(

لكنا التصالنا من طریق أدوات اإلدراك ابملواد نتوهم أهنا نفس الصور القائمة ابملواد نزعناها  علم من به مهه ی آهنا علم حضوری است نه حصولی.(
خارج )ولی علت اینکه ما آهنا را علم حصولی می انمیم این است که چون ما از طریق ادوارت ادراک مانند چشم و گوش و غريه اب  من املواد
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آن  ارتباط دارمي خیال می کنیم که این مفاهیم که نزد ما حاضر هستند مهان صورت هایی هستند که به ماده ی خارجی قائم اند و ما آهنا را از
آن آاثری که بر آهنا  )و وارد ذهن شده اند بدون من دون آاثرها املرتتبة علیها يف نشأة املادة، موارد جدا کرده تصویری از آهنا را وارد ذهن کرده امي.(

فصارت وجودات ذهنیة لألشیاء ال ترتتب علیها  در وجود خارجی ابر است. مثال تصویر میوه در ذهن، رنگ و طعم میوه ی خارجی را ندارد.(
  )که در نتیجه وجود ذهنی آن اشیاء شده اند که آاثر خارج در آهنا وجود ندارد.( آاثرها.

ه است قع مهان علوم حضوریولیه در والم حص)به این بیان مشخص می شود که ع م احلصولیة يف احلقیقة علوم حضوریة.فقد تبني هبذا البیان أن العلو 
قول چنني واضح شد که ع)و مه ندها،لیا عوابن أیضا أن العقول اجملردة عن املادة ال علم حصو  زیرا معلوم ابلذات اب وجودش نزد من حاضر است.(

دارند حضوری  ند و هر چهندار  تند و نه تنها مادی نیستند بلکه ارتباط اب ماده هم ندارند، علم حصولی نیزجمرده که از ماده دور هس
اده در مه ابزار ادراکی اب د که از راین بو ا)زیرا ذاات و فعال از ماده دور هستند و علم حصولی به سبب  النقطاعها عن املادة ذاات وفعال. است.(

 آهنا اب ماده در ارتباط نیستند.( ارتباط بودمي و حال آنکه
  

 : هر جمردی عاقل و عقل و معقول است.فصل ايزدهم
احساس و  ه در مقابلککلی    هر جمردی عاقل است یعنی درک می کند. این عقل به معنای احساس و خیال نیست زیرا عقل به معنای ادراک

ودن در مورد جمرد باین عاقل  نا برصولی ندارند و علم آهنا حضوری است. بخیال است از اقسام علم حصولی است و ما گفتیم که جمردات علم ح
 یعنی درک کننده.

ش غائب نیست ودش از خودکه خ  هر جمردی هم علم دارد به خودش و هم علم دارد به جمردات دیگر. اما علم به خودش دارد زیرا واضح است
نا بر این علم که به ندارند. ه مادبرسد به موجودات ما فوق ما که هیچ ارتباطی  مهان گونه که نفس ما که جمرد است از خودش غائب نیست چه

 عبارت است از حضور شیء لشیء برای آهنا وجود دارد زیرا نفس آهنا نزد خودشان حاضر است.
 مقتضی موجود انع مفقود.مست و اما آنچه مهم است این است که هر جمردی علم به مهه ی جمردات جمرده ی دیگر دارد زیرا مقتضی موجود ا
جود ندارد. وقتی و م برای آن هانعی است زیرا این امکان برای موجودات جمرد هست که جمردات دیگر را ادراک کنند و این امر حمال نیست و م
د ممکن ابشد ولی ر وجودات جمرای مبچنني است می گوییم: در موجودات جمرد، هر آنچه ممکن ابشد در آهنا حمقق است زیرا امکان ندارد چیزی 

لم اتم قدرت اتم دارد و ع واعلیة است م الفآن را ابلقوه داشته ابشند بلکه هر آنچه برایشان ممکن است را ابلفعل دارند. از آن سو خداوند که ات
د انسان ابید توسط ماننمادی  جوداتدارد و خبیل هم نیست بنا بر این به هر موجودی ات هر آنقدر که استعداد دارد افاضه می کند. بله، مو 

فعل در آهنا وجود  از قوه به حرکت وحرکت مراحلی را طی کند ات بتواند آن فیض را درايفت کند ولی در موجودات جمرد چون چنني حرکتی نیست 
د، ر این هر موجود جمر ب است. بنا کناتندارد بنا بر این هر آنچه برایشان ممکن است را ابلفعل دارند. درک موجودات جمرد دیگر یکی از این مم

وانند بتمامه درک  تند را منی ا هستموجودات جمردی که در سطح او اي مادون او هستند را درک می کند. ولی موجودات ما فوق که حماط بر آهن
نجانده و درک گن  در مادو  تواندبکنند زیرا در این صورت آن وجود ما فوق که حماط است ابید حمیط ابشد و آن وجود وسیع تر ضیق شود ات 

 شود.
ا ما ابلوجدان  نیست زیر ه چننيکه اگر چنني است، نفس انسان هم ابید مهه ی جمردات عامل را درک کند و حال آنک مستشکل اشکال می کند

 چنني درکی را در خود حس منی کنیم.
و ابید به وسیله  ه ماده استعلق بر مقام فعل متجواب این است که نفس، ذاات جمرد است و بنا بر این خودش را درک می کند ولی چون نفس د

و حاضر ابشد و این ا است نزد ر عاملدی حرکت جوهری خود را به فعل برساند چنني درکی ندارد. البته می تواند به جایی برسد که مهه ی آنچه 
 زمانی است که عقل مستفاد شده ابشد. این مرحله ی ابالترین مرحله ی ادراکی یک انسان است.

نکته ی دیگر این است که وقتی می گوییم هر جمردی عاقل است مراد جمرد جوهری است ولی اگر جمردی، عرض ابشد )زیرا عرض جمرد جوهری، 
جوهری است مثال اگر موجودی مثالی ابشد، حجمش که عرض است هم جمرد است و هکذا رنگش.( واضح است که جمرد عرضی چنني درکی 
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است و از خودش چیزی ندارد بنا بر این وقتی وجودش لغريه است یعنی وجودش برای غري خودش است و برای خودش  ندارد زیرا وجودش لغريه
  نیست ات درک مزبور هم برای خودش ابشد.

  
ه آن هم ب ومدرک است  یعنی )فصل ايزدهم در اینکه هر موجود جمردی هم عاقل است الفصل احلادي عشر كل جمرد فهو عاقل وعقل ومعقول

 شکل حضوری و نه حصولی و مهچنني عقل است و معقول.(
عد کامل آلن کامل نباشد و باندارد که  توان و)زیرا هر جمرد از نظر ذات اتم است و هیچ ارتباطی اب قوه  ألن اجملرد اتم ذاات، ال تعلق له ابلقوة

رای خودش حاضر می ضر است و بودش حاخاست و اتم می ابشد برای )بنا بر این ذات او که جمرد  فذاته التامة حاضرة لذاته موجودة هلا، شود.(
ری حاضر ابشد به ای چیز دیگزی بر )و معنای علم چیزی نیست مگر اینکه چی وال نعين ابلعلم إال حضور شئ لشئ ابملعىن الذي تقدم، ابشد.(

)این در  نفسه،ب هذا يف علمه (است. نا بر این علم حاصلشکل حضور جمرد برای جمرد دیگر. در ما حنن فیه هم مدرِّک و مدرَک هر دو جمردند ب
ت مكان أن یعقل كل ذاإتمام ذاته لله  فإن )و اما علم جمرد به غري خودش( وأما علمه بغريه، جایی است که می گوییم جمرد علم به خودش دارد.(

کن است درک مممی را که اتر ذات هامکان وجود دارد که )به خاطر این است که برای این جمرد، چون ذاتش اتم است این  اتم ميكن أن یعقل،
ندازه ی سعه ی وق را به ات مافشود را درک کند. یعنی هر ذات اتمی که مساوی اي مادون او ابشد را می تواند درک کند. و هکذا موجودا

ست برای او ابلفعل رد ممکن اجود جمکه برای مو )و هر آنچه   وما للموجود اجملرد ابإلمكان فهو له ابلفعل، وجودی خودش می تواند درک کند.(
 ست، ابلفعل مهان راند خبلی نیخداو  وجود دارد زیرا حرکت در موجود جمرد نیست و وقتی قابلیت داشنت چیزی را داشت از آجنا که از انحیه ی

د فهو كما أن كل جمر  ند.(ا درک می کدی ر م الوجو )بنا بر این جمرد، ابلفعل هر جمرد ات فهو عاقل ابلفعل لكل جمرد اتم الوجود، دارا می ابشد.(
ک ه ادرا )و از آجنا ک قل ابلفعل.وع .()از این رو هر جمردی ابلفعل معقول هم هست زیرا هر جمردی ابتداائ خودش را درک می کند معقول ابلفعل

 به معنای حضور شیء لشیء است بنا بر این هر جمردی ادراک است.(
و ابید هر جمرد  ز جمرد استانی نی)اگر اشکال شود که نفس انس كون النفس االنسانیة عاقلة لكل معقول، لتجردها،فإن قلت: مقتضى ما ذكر  

ني درکی رد است چنجمسمان )و این بر خالف ضرورت است زیرا ما که نف وهو خالف الضرورة. دیگری که قابل درک هستند را درک کند.(
  ندارمي.(

ه نام ذات جمرد است و نفس در مق )ولی ،لكن النفس جمردة ذاات ال فعال هر جمردی ابید جمردات دیگر را درک کند.()بنا بر این  قلت: هو كذلك،
ن مفعال یوجب خروجها  لكن تعقلها ند.()و چون ذاات جمرد است خودش را ابلفعل درک می ک فهي لتجردها ذاات تعقل ذاهتا ابلفعل، در مقام فعل(

از قوه به فعل به  شود که او وجب میم)لکن چون فعال به ماده وابسته است درک در او  حبسب االستعدادات املختلفة،القوة إىل الفعل تدرجيا 
 واتم جمرد شود  ل)و اگر به شک لبدن،فإذا جتردت جتردا اتما ومل یشغلها تدبري ا حسب استعدادات خمتلفی که کسب می کند تدرجيا خارج شود.(

ی مل درک امجالی حاصل ی او به شکم برا)در آن حال متامی علو  حصلت هلا مجیع العلوم حصوال ابلعقل االمجايل، کند.(تدبري بدن او را مشغول ن
ائل فقهی را حل می  ن متامی مسشنت آشود یعنی اب یک وجود واحد بسیط متامی مهه چیز را درک می کند. مانند ملکه ی اجتهاد که جمتهد اب دا

رحله ی ادراک نفس مکه آخرین   ی شود)و نفسی که در ابتدا عقل هیوالنی بود اآلن عقل مستفاد ابلفعل م ابلفعل. وتصري عقال مستفادا کند.(
می کند  ردی هم خودش را درکن که هر جمبرها )خمفی مناند که این وغري خفي أن هذا الربهان إمنا جيري يف الذوات اجملردة اجلوهریة، انسانی است.(

 وجودها عراضها اليتأوأما  )که وجودشان برای خودشان است.( اليت وجودها لنفسها، جمردات جوهری جاری است.(و هم جمردات دیگر در 
 هنا می ابشند؛ مهانآن موضوعات ا مها)اما در اعراض که وجودشان لغريه است چنني نیست مدرک در آهن لغريها فال، بل العاقل هلا موضوعاهتا.

 است.(هایی که وجود اعراض برای آهنا 
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 91جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : علم حضوری و اثبات وجود واجبموضوع
 ه گفتیم و آن اینکهر فصل گذشتکه د  این فصل در مورد این است که آاي علم حضوری انواع خمتلفی دارد اي اینکه منحصر است به مهان یک نوعی

ت. این حضور ای حضور اسه معندش دارد زیرا خودش از خودش غائب نیست و فعلیت به متام معنا دارد و علم بهر جمردی علم حضوری به خو 
 چون مربوط به وجود است نه حضور مفهوم و ماهّیت به آن علم حضوری می گویند.

 بنا بر این آاي فقط علم جمرد به خودش علم حضوری است اي اینکه علم حضوری انواع دیگری هم دارد؟
 دو نوع دیگر از علم حضوری هم وجود دارد:

  علم علت جمرد به معلول جمرد است. یکی از آهنا
 از علم معلول جمرد به علت جمردش. دیگری عبارت است

یني قائلند که ولی اشراق نیست مشائني قائلند که علم حضوری فقط عبارت است از علم جمرد به خودش است ولی این دو قسم جزء علم حضوری
 و نوع اخري هم علم حضوری است.د

 حق اب اشراقیني است در نتیجه سه نوع علم حضوری دارمي.
نی قوامش به ابط است یعر جودی اما علم حضوری علت جمرد به معلول جمرد به این دلیل است که وجود معلول، جدای از علت نیست. معلول و 

ای آن حاضر شد ولی بر یگر ابرو امکان ندارد که چیزی وابسته به چیز د علت است و اصل هستی اش نیاز و وابستگی به علت است از این
ل بودن شیء جمرد مهان معلو  ست کههنباشد. خمصوصا که هر دو جمرد هستند و مانعی هم وجود ندارد. نتیجه اینکه در ما حنن فیه هم اقتضاء 

قی منی ماند. علم فوق اب ی بودننیست در نتیجه مشکلی در حضور است که این اقتضاء را دارد که برای علت حاضر ابشد و هم مانعی در کار 
 بنا بر این اصل وجود معلول برای علت حاضر است و این مهان علم حضوری است.

ز معلول ابشد. اند جدای ای تو مناز مهني بیان واضح می شود که معلول هم به علت علم دارد زیرا اگر معلول جدای از علت نیست، علت هم 
لم دارد ولی هستی آن ع و کل ه بني این دو هست در این است که چون وجود معلول اقوی است و حمیط به معلول است به کنه معلولفرقی ک

لم حضوری از عنا بر این ند. بچون معلول وجودی اضعف دارد، به کل هستی علت احاطه ندارد بلکه به مقدار وجود خودش علت را درک می ک
 ت ولی از انحیه ی علت در اوج شدت می ابشد.انحیه ی معلول ضعیف اس

  
ختصاص به علم اه این علم اینک و)فصل دوازدهم در علم حضوری است  الفصل الثاين عشر يف العلم احلضوري وأنه ال خيتص بعلم الشئ بنفسه

 شیء به خودش ندارد بلکه انواع دیگری از علم حضوری هم وجود دارد.(
)در فصل گذشته گفتیم که جواهر جمرد چون جمردند یعنی اتم و ابلفعل هستند  لتمامها وفعلیتها حاضرة يف نفسها لنفسها،قد تقدم أن اجلواهر اجملردة 

 و هر چه ابید داشته ابشند را ابلفعل دارند در نتیجه ذاتشان برای خودشان حاضر است. زیرا حضور به معنای وجود است و این وجود به متام
فهي عاملة بنفسها علما  وجود انقصی نیست که بعد خبواهد وجود پیدا کند و کامل شود و اآلن نباشد.( وجودش برای خودش هست و

)حال آاي علم  فهل خيتص العلم احلضوري بعلم الشئ بنفسه، )بنا بر این وجود جمرده علم به خودش دارند و این علم حضوری است.(حضوراي،
)اي اینکه  أو یعمه وعلم العلة مبعلوهلا إذا كاان جمردین، وابلعكس؟ شد از علم شیء به خودش؟(حضوری اختصاص به مهني یک قسم دارد عبارت اب

علم حضوری عام است که مهني این را شامل می شود و هم دو علم دیگر را که عبارتند از علم علت جمرد به معلول جمرد و عکس آن یعنی علم 
)مشائیون قائلند که علم حضوری فقط یک قسم است ولی  ، واإلشراقیون على الثاين، وهو احلق.املشاؤون على األول معلول جمرد به علت جمرد؟(
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رابط لوجود العلة قائم به غري مستقل  -كما تقدم   -وذلك ألن وجود املعلول  اشراقییون قائلند که سه قسم است و حق هم اب آهنا است.(
ث علیت گذشت وجود رابط برای وجود علت است یعنی وجودی است که متام هستی )دلیل آن این است که وجود معلول کما اینکه در حبعنه،

اش وابسته به علت است و جدای از وجود علت نیست. بنا بر این این گونه نیست که معلول، وجودی داشته ابشد و ارتباطی بلکه وجودش اب 
ایی که هم خودش و هم علتش جمرد است یعنی چون ماده است مانعی هم )بنا بر این وقتی معلول در ج فهو إذا كاان جمردین ارتباطش یکی است.(

)این معلول اب متام  حاضر بتمام وجوده عند علته، در کار نیست زیرا مادی منی تواند نزد مادی حضور داشته ابشد ولی این دو جمرد می ابشد.(
فهو بنفس  لت و معلول نیست ات این دو را از هم غائب کند.()و هیچ مانع و فاصلی بني ع ال حائل بینهما، وجودش نزد علت حاضر است.(

)بنا بر این معلول به خود وجودش و نه به مفهوم و صورتش نزد علت حاضر است و این علم حضوری است. ات  وجوده معلوم هلا علما حضوراي.
)به مهني گونه اگر  هبا املستقل ابستقالهلا، إذا كاان جمردین، وكذلك العلة حاضرة بوجودها ملعلوهلا القائم اینجا در مورد علم علت به معلول بود.(

معلول برای علت حاضر است، علت هم اب وجودش و نه اب مفهوم و ماهیتش نزد معلول که قائلم به علت است حاضر است. زیرا استقالل و 
)بدون اینکه حائل و فاصله ای بني   حائل حيول بینهما،من غري هستی معلول وابسته به علت است. البته در جایی که علت و معلول جمرد ابشند.(

)در نتیجه علت برای معلولش به شکل علم حضوری معلوم است و حضور  فهي معلومة ملعلوهلا علما حضوراي، وهو املطلوب.علت و معلول ابشد(
 به معنای علم است. و مطلوب ما هم مهني است.(

  
 در مباحث واجب تعالی مرحله ی دوازدهم

 که مطرح است اثبات واجب الوجود است. اولني حبثی
نیت خارجی وجود هستی و عی ست که: بعد از اینکه قول کسانی که می گویند چیزی در عامل وجود ندارد نفی شده است و اثبت شده ادلیل اول

 نیست. ی شود اصیلصل مشیاء حادارد می گوییم: این هستی اصیل است و ماهیّتی که عبارت است از مفهومی که در ذهن هنگام درک ا
که هستی که کل   دمي و گفتیات کر مقدمه ی دیگر اینکه این حقیقت وجود که اصیل است اثنی و غري ندارد. این را در احکام سلبی وجود اثب

که صرف بل وط نیستم خملهستی را شامل می شود که مهان صرف هستی است )نه خصوص هستی زید و اي آمسان( دومی ندارد و اب چیزی ه
قیقت وجود مهان ا بر این حد. بناست زیرا غري هستی چیز دیگری نیست و غري هستی نیستی است که پوچ است و منی تواند اب هستی خملوط شو 

ی حقیقت هست واست  هستی است و هستی برای وجود ضروری است و سلب شیء از نفس حمال است. بنا بر این وجود برای هستی واجب
 است یعنی این گونه نیست که بتواند موجود شود و نشود.واجب الوجود 

ابشد. بله این  ی اگر ممکنجد حتخمصوصا که مقدمه ی دیگری هم داشتیم که هر چیزی که موجود است واجب است زیرا الشیء ما مل جيب مل یو 
ب وجودش ود است وجو موج که ابلضرورة  وجوب گاه ابلغري است یعنی به وسیله ی علتی واجب شده اند. ولی گفته نشود که حقیقت وجود

که حقیقت وجود،   ب می گوییمر جوادابلذات نیست بلکه ممکن است ابلغري ابشد و وجوب مطلق اعم است از ابلذات و ابلغري و ابلقیاس. زیرا 
  بنا بر این حقیقترد و نه غريانی دغري ندارد از این رو منی تواند واجب ابلغري ابشد و در احکام سلبی وجود گفتیم که حقیقت وجود نه اث

ندارد ولی این   ه غري تکیهستی بههستی، واجب الوجود ابلذات است. البته مهه ی هستی واجب الوجود نیست بلکه معنای آن این است که این 
مهه ی وجودها  ت که ازاس لذاتابگونه هم نیست که متامی مصادیق هستی واجب الوجود ابلذات ابشد. بنا بر این در هستی یک واجب الوجود 
ور کار دارد و نه دهان نه به ین بر ااقوی است و ما بقی وجودها که مراتب دیگر آن حقیقت واحده هستند عني ربط به آن و جتلیات آن هستند. 

 به تسلسل بلکه اب نظر به خود هستی اثبت می شود.
  

ست به ادهم در آنچه وابسه حله ی دواز )مر  الوصفاته وأفعاله وفیها أربعة عشر فصاملرحلة الثانیة عشرة فیما یتعلق ابلواجب تعاىل من إثبات ذاته 
ر و اجنام می دهد و درهایی که او کا واجب تعالی که به آن اهلیات ابملعنی االخص می گویند که حبث می کند از ذات خداوند و صفات او افعال

  این مرحله چهارده فصل وجود دارد.(
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  )فصل اول در اثبات ابری تعالی( ذاته تعاىل الفصل األول يف إثبات
یست زیرا غري نچ چیز اصیل )حقیقت هستی که اصیل است و حتقق ابلذات دارد و غري او هی أصیلة ال أصیل دوهنا، اليت هي -حقیقة الوجود 

یعنی اب چیزی  )و صرف است ها،غري  وصرفة ال خيالطها وجود اي ماهّیت است که وجودش اعتباری است و اي عدم است که اصال وجود ندارد.(
یرا هر چه هست )ز  الغري، طالنلب دیگر مانند ماهّیت ترکیب نشده است. زیرا صرف یعنی یک چیز، و یک چیز چگونه می تواند مرکب ابشد.(

اند دومی داشته د منی تو جو و ین، ا)بنا بر  فال اثين هلا، فقط یک چیزی است که وجود است و غري او عدم است که نیستی و بطالن می ابشد.(
ات بتواند از او  داشته ابشدنیگری ابشد زیرا دومی داشنت متوقف بر امتیاز است و این متوقف بر این است که هر یک چیزی داشته ابشد که د

کما اینکه این را در ) -ألوىل حلة اكما تقدم يف املر  ممتاز شود و این یعنی شیء، مرکب ابشد و صرف نباشد و حال آنکه وجود، مرکب نیست.(
اجب و )برای اینکه  نفسه،بوت الشئ لثورة لضر  )بنا بر این حقیقت وجود واجبة الوجود هم ابید ابشد.( واجبة الوجود، مرحله ی اولی بیان کردمي.(

ارت است ع عبر موضو ین اگاست شیء برای خودش اثبت ابشد و منی شود شیء را از خودش سلب کرد و گفت، وجود موجود نیست. بنا بر ا
دق نقیض شیء که ع است صن)و ممت علیه، -وهو العدم  -وامتناع صدق نقیضه  از حقیقة الوجود، حممول هم ابید ابلضرورة ابید موجود ابشد.(

ن د و این مهاوجود ندار  د استمهان عدم است بر شیء محل شود. بنا بر این قضیه ی حقیقة الوجود معدوم یعنی وجود در عني اینکه موجو 
. یعنی اگر کسی پی می برد داونداجتماع نقیضني است. این برهان مهان برهان صدیقني است یعنی اگر کسی به خود وجود دقت کند به وجود خ

)و وجوب وجود اي  ،أو ابلغري لذاتابووجوهبا إما  ایدآلیست نشد و واقع گرا شد هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه قائل به واجب الوجود شود.(
ين  غري هناك، وال اثإذ ال است( د خلف)ولی اینکه وجوبش ابلغري ابش لكن كون وجوهبا ابلغري خلف، ات است اي ابلغري و شق اثلث ندارد.(ابلذ
م داخل در مهان ه ابشد آن گر غري)زیرا در حقیقت وجود دیگر، غري و دومی وجود ندارد زیرا گفتیم که حقیقت وجود فقط یکی است و ا  هلا،

د و متکی به غري ش وجود دار ت خود)بنا بر این حقیقت وجود، واجبة الوجود ابلذات است یعنی به ذافهي واجبة الوجود ابلذات. ت.(وجود اس
ین ن رو می گوییم کل اارند از ایجود دنیست. بعد این را اضافه می کنیم که این هستی متکی به غري نیست و حال آنکه در میان آهنا ممکناتی و 

علول های او ل شؤون و ممراح یدارد ولی در خودش دارای مراتب است و یک مرتبه ی اعلی دارد که واجب الوجود است و سابقه هستی غري ن
 هستند. بنا بر این کل هستی متکی به غري نیست و در خودش واجب الوجود را دارا است.(

  
ول احتیاج به ستند و معلعلول هماست و آن اینکه موجودات ممکن، : این دلیل در کتب کالمیه مانند ابب حادی عشر و غريه آمده دلیل دوم

است. آن غري   پیدا کرده وجود علت دارند. موجودات ممکن یعنی چیزهایی که نسبتشان به وجود و عدم مساوی است و به وسیله ی غري وجوب
 ی داشته ابشد و اینت ابید علتري اسابلذات. اگر ابلغ که به آن وجوب وجود داده است قهرا ابید موجود ابشد. حال اي وجودش ابلغري است اي

ابید به جایی  ل حمال استمعلو  سلسله ابید جایی ختم شود که علت در آن واجب الوجود ابلذات ابشد. از آجنا که دور و تسلسل در علت و
  ختم شود که دیگر معلول نیست بلکه واجب الوجود ابلذات است.

علولة ملمكنة املات ااملاهی ان دلیل مشهوری است که در کتب کالمی آمده است و آن این است که()برهان دیگر که مه حجة أخرى:
ات ا بر این این ماهیّ )بن لوجود،اجبة فهي وا )ماهیّاتی که ممکن هستند و در نتیجه معلول و احتیاج به علت دارند مهه موجود هستند.(موجودة،

ذ إ بشان ابلغري است.()ولی وجو  ،لغريابووجوهبا  )زیرا شیء ات واجب نشود موجود منی شود.( مل یوجد،ألن الشئ ما مل جيب  واجب الوجود هستند(
علول هستند و علت ن است که مرض ایف)زیرا اگر وجوبشان ابلذات بود احتیاج به علت نداشتند و حال آنکه  لو كان ابلذات مل حيتج إىل علة،

 هنا وجوبشان واجب می)و علتی که آهنا به وسیله ی آ وجودة واجبة،م -ليت هبا جيب وجودها ا -والعلة  دارند بنا بر این وجوبشان ابلغري است.(
وجوب  )و  الواجب ابلذات،وینتهي إىل لغريابووجوهبا إما ابلذات، أو  شود ابید موجود ابشد زیرا چیزی که معدوم است منی تواند أتثريگزار ابشد.(

ب ابلذات منتهی ید به واجابخره است اگر ذاتی ابشد واجب تعالی اثبات می شدود و اگر ابلغري ابشد ابال آن علت اي ذاتی است اي ابلغري
یعنی  اگر خبواهد برگردد سلسل است وبد ت)زیرا دور و تسلسل حمال است یعنی اگر خبواهد ات بی هنایت ادامه اي الستحالة الدور والتسلسل. شود.(

 معلول خود ابشد دور الزم می آید.(مهانی که علت است معلول برای 
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 92جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : توحید خداوندموضوع
 این فصل مربوط به اثبات توحید و واحد بودن خداوند است.

 ر انحمدود دارد. اوی را به طو کمال  حمدود نیست و هر برهان اول این است که واجب تعالی، وجود صرف است و ماهّیت ندارد بنا بر این وجودش
را صرف افی است زیکانیت  صرف الوجود است و وجودی نیست ات در جایی حمدود ابشد که بیش از آن نباشد. صرف بودن برای اثبات وحد

ت معنایش این یزی صرف اسگر چت. ا الشیء ال یتثنی. وقتی چیزی صرف ابشد یعنی چیزی اب او ترکیب نشده ابشد او دیگر دومی خنواهد داش
ت که در واجب دو چیز اس ست کهااست که هیچ چیز که به االمتیاز او از دیگری ابشد وجود ندارد و اگر خبواهد دو ات ابشد معنایش این 

ثنینیت امتیاز به معنای عدم ابدون ینیت ا اثنالوجود بودن شریک اند ولی ما به االمتیاز هم دارند )یعنی چیزی این دارد که آن ندارد و ابلعکس زیر 
ی  ا از دیگری ممتاز مر ارد که آن یزی داست.( و این تناقض است زیرا اگر ما به االمتیاز داشته ابشد یعنی دیگر صرف نیست و عالوه بر هستی چ

 نافات دارد.مرف الوجود صه اب ککند. به عبارت دیگر اثنینیت یعنی چیزی دیگر دارد که این ندارد و این به معنای هستی حمدود می شود  
بیشرت  ج یک مصداقر خار اینکه واجب تعالی یکی بیشرت نیست به معنای واحد عددی نیست زیرا واحد عددی یعنی چیزی که حتی اگر د
در واجب ت ی شود. وحدمه دو بنداشته ابشد ولی امکان این هست که داشته ابشد به گونه ای که اگر مصداق دیگری ايفت شود یک، تبدیل 

ال ز وحدت و حمااست  تعالی این گونه نیست بلکه وحدت حقه ی حقیقیه است که در مقابل وحدت ابلعدد است یعنی ذات شیء عبارت
گر امتیاز از اولی ا ن فرض شود رای آاست برای آن دومی را حتی فرض کرد چه رسد به اینکه دومی داشته ابشد زیرا هر چه که به عنوان دومی ب

 مهان است و اصال دوم نیست و اگر امتیاز دارد این اب صرف بودن اولی منافات دارد. ندارد که
دارند که مهان  ه االشرتاکما ب که در کتب کالمی هم آمده است عبارت است از اینکه اگر دو واجب وجود داشته ابشد این دو یک دلیل دوم

 دون ما به االمتیازات بودن ب یرا دوز کدام یک ما به االمتیاز هم داشته ابشند واجب الوجود بودن هر دو است ولی چون دو ات هستند ابید هر  
ابشد  از( وقتی چیزی مرکببه االمتی و ما امکان پذیر نیست. بنا بر این وقتی ما به االمتیاز دارند ابید مرکب ابشند )مرکب از ما به االشرتاک

ود ابشد بلکه ممکن واجب الوج تواند به وجود اجزاء احتیاج دارد و موجود حمتاج منیواجب الوجود نیست زیرا چنني چیزی دارای اجزاء است و 
 الوجود است.

  
  )فصل دوم در اثبات وحدانیت خداوند( الفصل الثاين يف إثبات وحدانیته تعاىل
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ن صرف است ف است و چو قت صر )مهني که واجب الوجود تعالی حقی كون واجب الوجود ) تعاىل ( حقیقة الوجود الصرف اليت ال اثين هلا،
)این  ،ها فرض التكثر فیهایستحیل مع اليت ابلوحدة احلقة )مهني، وحدانیت خداوند را اثبت می کند.( یثبت وحدانیته ) تعاىل ( دیگر دومی ندارد(

ت او حقه است د بلکه وحدر ابشوحدت، ابلعدد نیست یعنی این گونه نیست که هرچند یک مصداق بیشرت ندارد بلکه دومی برای آن قابل تصو 
در حبث  اع وحدت را. انو یعنی ذات شیء، وحدت است و حمال است اب آن که دومی برایش فرض شود چه رسد به اینکه دومی داشته ابشد

را فرض )زی املیز،لعدم  د.(ی خواهد بو ن اول)زیرا هر دومی که برایش فرض شود مها إذ كل ما فرض اثنیا هلا عاد أوال، وحدت و کثرت توضیح دادمي.(
ه هر دو چیزی این است ک عنایشاین است که صرف است و در صرف، امتیازی نیست زیرا اگر قرار بود چیزی از دیگری امتیاز داشته ابشد م

ول اثنني، اد مع األعمعها اثن  ا فرضخبالف الوحدة العددیة اليت إذ داشته ابشند که دیگری نداشته ابشد و این اب صرف بودن منافات دارد.(
حدت عددی ابشد در و  داشتهن)این بر خالف وحدت عددی است که که می توان دومی را برای آن فرض کرد حتی اگر در خارج دومی  وهكذا.

  اگر اب آن دومی فرض شود، دومی اب اولی دو ات می شود و هکذا سومی و بیشرت.(
)ابید هر  ن اآلخرماز أحدمها امت ()اگر در عامل دو واجب اي بیشرت ابشد دا،لو كان هناك واجبان فصاع )دلیل دوم این است که( حجة أخرى:

دن ان واجب الوجود بو مهدارند که  شرتاک)بعد از آنکه هر دو یک ما به اال بعد اشرتاكهما يف وجوب الوجود، یک از دیگری امتیازی داشته ابشد(
گر دو ات بودن ر عني آن بود که دیست زیرا اگاک اا به االمتیاز ابلضرورة غري ما به االشرت )و م وما به االمتیاز غري ما به االشرتاك ابلضرورة، است.(

به  ا به االشرتاک و مامو مرکب از هر د )و الزمه ی آن این است که ذات والزمه تركب ذاهتما مما به االشرتاك وما به االمتیاز، معنا نداشت.(
زمه ی ال)و  جة إىل األجزاء،لرتكب احلازم اوال تی ابشند ولی چیزی که آن ها را از دیگری ممتاز کند.(االمتیاز ابشد. یعنی ابید مرکب از وجود ذا

اب وجوب ذاتی که  نافات داردمجزاء ا)و احتیاز به  وهي تنايف الوجوب الذايت الذي هو مناط الغىن الصرف. ترکب نیاز داشنت به اجزاء است(
 جب ابشد معنایش این است که به هیچ وجه به چیزی احتیاج ندارد.(مالک بی نیازی صرف است. اگر چیزی وا

  
ن اب آن ولی عصر که می توا  جزاتیوارد شده است و آن اینکه از مرحوم حمقق خوانساری نقل شده است که یکی از مع اشکالی از ابن َکّمونه

 )عج( را شناخت این است که بتواند این مشکل را حل کند.
ه ابید ما به و در نتیج ک اندت که می گوید: مشا می گویید که دو واجب الوجود هر دو در واجب الوجود بودن مشرت اشکال ابن کمونه اس

 ات دارد.بودن مناف لوجودااالمتیازی از هم داشته ابشند و در نتیجه مرکب می شوند و نیاز به اجزاء دارند و این نیاز اب واجب 
دارد که در عامل  ه چه اشکالن اینکآواجب تصویر کنیم که در عني اینکه دو ات هستند مرکب نیستند و این در حالی است که ما می توانیم دو 

ین دو ار کافی است وقتی ان مهني مقد بودخارج دو وجود بسیط ابشد که به متام ماهّیت متباین ابشند و هیچ اشرتاکی بني آهنا نباشد. برای دو ات
اشکال دلیل  اند این که اینمن )البته خمفی ستند.گر مرکب از ما به االشرتاک و ما به االمتیاز نیستند بلکه بسیط هاب متام ذات اب هم مباین بودند دی

 دوم را نقد می کند نه دلیل اول که صرف بودن وجود است.(
 ماهّیت این دو موجود برای ما مشخص نیست ولی ابالخره قابل تصویر هست و مهني مقدار کافی است.

ت. سپس در ند کافی استه ابشکسی اشکال کند که چرا هر دو واجب الوجود هستند و مهني مقدار در اینکه ما به االشرتاک داشحال اگر  
ود یعنی ب الوجود بو واجدجواب می گوید: واجب الوجود بودن یک مفهوم است و یک شیء عینی خارجی نیست. این مفهوم اگر ذاتی این 

ا واجب ی شود زیر منجياد رتاک می شد ولی چون ذاتی آن دو نیست بلکه عرضی آن دو است این مشکل اجنس آهنا بود موجب ما به االش
 الوجود بودن چیزی خارج از ذات آن دو است.

ی دلیل ب اي اینکه نیستند و وجود هستندجب ال: این مفهوم امکان ندارد از دو وجود متباین انتزاع شود یعنی آاي این دو موجود، واعالمه می فرماید
منی  م ذات هستند و مشککاین به متات متببه آهنا واجب الوجود اطالق می شود. نظري این قول را مشائني قائل بودند در اینکه قائل بودند وجودا

ه بر رضی است کعد، مفهومی م وجو ابشند و وقتی به آهنا گفته می شود که چرا به مهه، لفظ موجود صدق می کند در جواب می گفتند که مفهو 
 مهه ی آهنا محل می شود.
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واجب الوجود  ن دو واقعاآست و به هر حال وقتی فرض بر این است که این دو واجب الوجود هستند و این انم گذاری به غلط اجنام نشده ا
ر ت به ذهن می آید. اگاسالوجود  واجب هستند قهرا آهنا ابید اشرتاکی داشته ابشند که به سبب آن وقتی فهمیده می شوند یک مفهوم از آهنا که
د. زیرا هم ما به رتفع می شو مشکال ااین دو به متام ذات اب هم مباین بودند یک مفهوم مشرتک از آهنا به ذهن منی آمد. وقتی چنني شد این 

 االشرتاک دارند و چون دو ات هستند ما به االمتیاز دارند و در نتیجه مرکب می ابشند.
 که واجب منی تواند  ر حالی استداین  ن کمونه آمده بود که این دو واجب به متام ماهّیت اب هم اختالف دارند وعالوه بر اینکه در اشکال اب

 ماهّیت داشته ابشد.
 ابشد. اهّیتمضافا بر اینکه ابن کمونه گفته است که واجب الوجود بودن هر کدام به سبب ذاتش هر دو هست که مهان م

ّیت منافات دارد تباریت ماهو اع جوب وجود هر یک به سبب ذاتش یعنی ماهیّتش است این اب اصالت الوجوداشکال این قول این است که اگر و 
ب وجود را اهّیت، وجو مست و زیرا مطابق بیان مشا علت وجوب وجود، ماهّیت است یعنی ماهّیت که امری است اعتباری سبب وجوب وجود ا

 ت.جود اسامری است اعتباری علت برای امری اصیل ابشد که مهان و اقتضاء کرده است. چگونه می شود که ماهّیت که 
می نیست یعنی این  د به حد عدحمدو  سپس عالمه می فرماید: از این براهني که برای اثبات توحید اقامه کردمي مشخص می شود که وجود خداوند

می شود که واجب  چنني اثبتمهشد. ابز دیگری امتیاز داشته گونه نیست که چیزی را داشته ابشد و چیزی را نداشته ابشد که اب این نداشنت ا
 تعالی، مرکب نیست زیرا در غري این صورت به اجزاء احتیاج داشت.

  
یتان وز أن یكون هناك هو ه مل ال جيأن ه()ابن کمونه به استدالل اخري ایرادی وارد کرده است و آن اینک تتمة: أورد ابن كمونة على هذه احلجة:

تان خمتلف هول است ولی(برای ما جم ین دوا)که چرا جایز نباشد که در خارج دو وجود بسیط وجود داشته ابشد و البته کنه  هولتا الکنهبسیطتان جم
ه بعض به متام ذات است ن متیاز آهناعنی ای)و به متام ذات اب هم اختالف دارند و هیچ وجه اشرتاکی در ماهّیت بني آهنا نباشد.  بتمام املاهیة،

)و مفهوم  عا منهما،لوجود منتز اجب اویكون مفهوم و  )و هر دو وجود، واجب الوجود ابلذات ابشند.( یكون كل منهما واجب الوجود بذاته، ذات(
ی است یعنی واجب ین محل عرضد و ا)و بر هر دوی آهنا محل می شو  مقوال علیهما قوال عرضیا واجب الوجود از هر دوی آهنا انتزاع می شود(

شند چون دو ات ابید داشته ابیازی د ذاتی آن و این نیست که بگوییم هر دو یک جنسی دارند که واجب الوجود است و قهرا ما به االمتالوجو 
  ؟هستند و در نتیجه مرکب می ابشند.(

ج و می کند که در خار ارضی که ن فر ای)د أبن فیه انتزاع مفهوم واحد من مصادیق خمتلفة مبا هي خمتلفة، )جواب داده شده است که( وأجیب عنه:
تلف مفهوم از مصادیق خم انتزاع یک ز اببدو هویت بسیط که به متام ذات متباین هستند و مفهوم واجب الوجود از هر دو بتواند انتزاع شود این ا
و اجب الوجود از هر دب به انم و جم وامبا هی خمتلف اند می ابشد که حمال است زیرا اگر هر دو به متام ذات متباین هستند منی توان یک مفهو 

امال کی شود ابید مفهومی  ی فهمیده مر اول)و چنني چیزی حمال است. زیرا اگر دو چیز کامال اب هم متباین هستند اگ وهو غري جائز. انتزاع شود.(
اشته که نه این نکته وجود درض ابن کمو فه در )مضافا بر اینک علي أن فیه إثبات املاهیة للواجب، متباین اب دومی به ذهن بیاید نه دقیقا عني آن.(

)  دم إثبات أن ماهیتهوقد تق ند(ه ابشاو برای واجب تعالی ماهّیت را اثبات کرده است و گفته است هر دو اب متام ماهّیت اب هم اختالف داشت
دم هیة للوجود، وقد تققتضاء املاایضا أوفیه  ت.()و سابقا هم گفتیم که واجب تعالی ماهّیت ندارد و ماهّیت او مهان وجود اوس تعاىل ( وجوده،

جود ت به ذاته واجب الو ت که ماهیّ ته اس)و اشکال سوم این است که بنا بر این فرض، ماهّیت اقتضای وجود دارد زیرا او گف أصالته واعتباریتها
 تضاء االعتباريقوال معىن ال (ردمي.کس آن را اثبت  است بنا بر این او قائل است که ماهّیت در خارج اصیل است و نه وجود و حال آنکه ما عک

اهیتش گرفته مجود را از جوب و و )و معنا ندارد که یک امری اعتباری مقتضی و علت برای امری اصیل ابشد یعنی بگوییم که شیء،  لألصیل.
 است.(
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ی بت شد خداوند تعالاث)وقتی  ءه.ما وراعیوجب انسالبه ویتفرع على وحدانیته ) تعاىل ( هبذا املعىن أن وجوده ) تعاىل ( غري حمدود حبد عدمي 

ود یعنی ماورائش ش ری ازواحد است این نکته بر آن متفرع می شود که وجود او به هیچ حد عدمی حمدود نیست که موجب سلب وجود اب
 بگوییم کسی چیزی دارد و او ندارد.(

ست و ترکیب به هر  ااوند بسیط ات خدذ)مهچنني متفرع می شود که  أبي وجه فرض، ویتفرع أیضا أن ذاته ) تعاىل ( بسیطة، منفي عنها الرتكیب،
ه گونه که فرض شود چ  عریف به هرتیرا )ز  إذ الرتكیب، أبي وجه فرض ال یتحقق إال أبجزاء یتألف منها الكل گونه که ابشد از او نفی می شود.(

مرکب هم  داشته ابشدنجزاء ای شود مگر به سبب اجزائش زیرا اگر چیزی از اجزاء مقداری ابشد و اي ماده و صورت در هر حال حمقق من
جة تنايف الوجوب یها، واحلاة إلوهو احلاج )در نتیجه در مرکب، حتقق کل بر حتقق اجزاء متوقف است.( ویتوقف حتققه على حتققها، نیست.(
 یست.(گار نجت داشنت اب وجوب ذاتی ساز )و معنای آن این است که کل به اجزاء احتیاج دارد و حال آنکه حا الذايت.

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 93جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : توحید ربوبیتموضوع
دبر متام هستی ت مالک و محد اسحبث در اهلیات ابملعنی االخص است و این فصل در مورد توحید ربوبی است یعنی مهان واجب الوجود که وا

ند. بنا بر این لوق او هستو خم ی هستی افاضه ی اوست و از او نشئت می گريد و به تعبري فلسفی، مهه ی هستی، معلول می ابشد یعنی مهه
  وجود ندارد.الق در عاملدو خ عالوه بر اینکه واجب الوجود در جهان یکی بیشرت نیست رب و مدبر جهان هم یکی بیشرت نیست بنا بر این

د بیان این است  فصل در صد لی اینو الوجود یکی بیشرت نیست و این منافات نداشت اب اینکه خالق دو ات ابشد در سابق اثبت کردمي که واجب 
 که توحید در خالقیت و ربوبیت را اثبت کند.

ست یشرت نیبه یک واجب کت شد  اینکه هر چه موجود غري خداوند متعال است ممکن است وجود می ابشد. زیرا در فصل گذشته اثب برهان اول
 بنا بر این اگر هستی های دیگر در عامل هست ممکن الوجود است.

 مقدمه ی دیگر این است که هر ممکنی ماهّیت دارد و به مهني دلیل نسبتش به وجود و عدم یکی است.
 ت.وجود نیساته ممقدمه ی دیگر اینکه چنني ممکنی اگر موجود شود به سبب علتی ابید موجود شده ابشد زیرا خودش فی حد ذ

ی کنیم و منقل کالم  ممکن حال آن علت اگر خودش واجب الوجود ابشد مطلوب اثبت می شود و اگر علت آن یک ممکن دیگر ابشد به مهان
ی شود و اال لوب اثبت مشد مطمی گوییم چون ممکن است ماهّیت دارد و ابید برای وجود علت داشته ابشد و آن علت اگر واجب الوجود اب

لوق خداوند است ال واسطه خمبت اي ی شود و ابالخره ابید به یک واجب الوجودی منتهی شود. بنا بر این هر چه در عامل اسمهان حبث مطرح م
 اي اب واسطه.

یاز هم داشته ابشد که ن چیزی مهه ی موجودات ممکن، معلول می ابشند و وجود معلول ربطی است یعنی ذاتش ربط است نه اینکه برهان دوم
رد بلکه نیاز او س نیاز نداآن ک ل هستی اش نیاز است. مثال اگر انسانی به کمک کسی نیاز داشته ابشد او در اصل خلقتش بهابشد بلکه اص

جود مستقل بطی بدون و جود ر چیزی زائد بر ذات اوست ولی وجود ربطی چنني نیست و در اصل ذاتش به علت نیازمند است. واضح است که و 
 ربط ابشند و به جایی متکی نباشند هیچ یک منی توانند موجود ابشند.امکان پذیر نیست و اگر مهه 

معلوالت در اصل وجود به خداوند وابسته اند و معلول آن می ابشند. حال اگر معلوالت، کماالتی دارند و اب یک سری چیزهایی رابطه  بنا بر این
م که رابطه ای بني من و علمم می ابشد، )زیرا عالمه اعتقاد دارد که در زید عامل دارند مانند رابطه ای که بني برادر و برادر است اي اگر من علم دار 
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ید غري از اینکه زیدی در خارج هست و علمی، نسبتی هم در خارج وجود دارد و قبال برهان آن را گفتیم و آن اینکه این قضیه اگر صادق است اب
به معنای مطابقت قضیه اب خارج است.( این روابط و نسبت هم از خداوند نشئت  نسبتش هم در خارج ابشد و اال صادق خنواهد بود زیرا صدق

ه می گريند زیرا این روابط و کماالت قائم به آن شیء هستند و خداوند که آن شیء و اشیاء را خلق کرده است اینها را نیز در واقع خلق کرد
 است.

  
  

یعنی مبدأ  الی رب استاجب تعو )فصل سوم در این است که  لكل وجود وكمال وجوديالفصل الثالث يف أن الواجب تعاىل هو املبدأ املفیض 
 افاضه کننده برای هر هستی و کماالت وجودی آن است.(

وب ابلذات فیه جالحنصار الو  (است. )هر موجودی غري خداوند ممکن ابلذات كل موجود غريه ) تعاىل ( ممكن ابلذات، )برهان اول این است که(
چه هست ممکن می  غري او هر ست پس)زیرا فقط خداوند واجب الوجود ابلذات است بنا بر این اگر فقط او واجب الوجود ابلذات ا ،) تعاىل (
جود و عدم یکسان و سبت آن به که ن  )و هر ممکنی ماهّیتی دارد وكل ممكن فإن له ماهیة هي اليت تستوي نسبتها إىل الوجود والعدم، ابشد.(
بب آن علت وجودش سارد که به دتیاج )و هر ماهّیتی در وجودش به علتی اح تاج يف وجودها إىل علة هبا جيب وجودها فتوجد،وهي اليت حتاست.(

واجبة ابلذات  لة إن كانتوالع واجب می شود و موجود می شود. یعنی اول علت وجود معلول را واجب می کند و بعد معلول موجود می شود.(
)و اگر  لذات،ابىل الواجب إذلك  وإن كانت واجبة ابلغري انتهى جب الوجود ابلذات ابشد مطلوب اثبت می شود.()و علت مزبور اگر وا فهو،

ه بتی دارد که نسبتش لذات ماهیّ کن ابممعلت آن موجود، واجب ابلغري ابشد یعنی ممکن ابلذات ابشد ابید به واجب الوجود ابلذات بر گردد زیرا 
ن ذي وجود م ود كلفالواجب ابلذات هو الذي یفیض عنه وج ی موجود شدن به علت احتیاج دارد.(وجود و عدم یکسان است و برا

 )بنا بر این واجب ابلذات است که وجود هر صاحب وجودی از ماهّیات از او نشئت می گريد.( املاهیات.
  

)آنچه غري ابری تعالی از وجودهای امکانی  راء يف أنفسها،فق -من الوجودات اإلمكانیة  -ما سواه ) تعاىل (  )برهان دوم اینکه( ومن طریق آخر:
متعلقات يف  است در ذات و نفسشان فقري هستند نه اینکه فقر امری زائد بر ذاتشان ابشد بلکه اصل هستی اشان متکی به واجب تعالی است.(

ال  )بنا بر این وجود آهنا رابط است( هي وجودات رابطهف )مهه در حد ذاتشان به خداوند وابسته اند نه در خارج از حد ذاتشان( حدود ذواهتا،
)و استقاللی برای آهنا نه در اصل وجود و نه در بقاء وجود، وجود ندارد. اگر چیزی وابسته ابشد ولی چیز دیگری که  استقالل هلا حدواث وال بقاء

)و  وإمنا تتقوم بغريها، بسته نیست بلکه مستقل است.(این به آن وابسته هست وجود نداشته ابشد این عالمت آن است که وجود آن شیء وا
)و این تقوم ابلغري ابالخره ابید به یک وجود مستقلی  وینتهي ذلك إىل وجود مستقل يف نفسه مهاان قوام پیدا می کنند به وسیله ی غري خودشان(

غين يف ذاته ال  به یک وجود مستقل منتهی شود.( منتهی شود یعنی اگر یک شیء به دیگری وابسته است و آن دیگری هم وابسته است ابید
)که آن وجود مستقل، در ذاتش غنی و بی نیاز است و تعلق فقط و حاجت به چیز دیگری ندارد. مراد از  تعلق له بشئ تعلق الفقر واحلاجة،

ابطه ی دیگری اب اشیاء داشته ابشد مثال رابطه ی فوق رابطه ی فقر و نیاز است که در آن وجود مستقل نیست ولی آن وجود مستقل می تواند ر 
بطه ی رابطه ی و تعلق قیومیت که رابطه ی رفع نیاز است. زیرا وقتی معلول اب علت رابطه دارد علت هم ابید اب معلول رابطه داشته ابشد ولی را

وهو  ، رابطه ی فقر و نیاز می ابشد.(علت اب معلول رابطه ی فقر و نیاز نیست بلکه رابطه ی رفع نیاز است ولی رابطه ی معلول به علت
فتبني أن الواجب الوجود )  )و آن علتی که به اب چیزی رابطه ی فقر و حاجت ندارد خداوند متعال است.( الواجب الوجود ) تعاىل وتقدس (.
وكما أنه  که غري خودش هستند.()بنا بر این واجب الوجود افاضه کننده ی وجود برای هر آن چیزی است   تعاىل ( هو املفیض لوجود ما سواه.

)و مهان گونه که واجب تعالی افاضه کننده ی مهه ی وجودات است افاضه ی کننده  مفیض له مفیض آلاثره القائمة به والنسب والروابط اليت بینه،
چنني افاضه کننده ی متامی ی آاثر آن وجودات هم می ابشد که قائم به آن وجودات است. مانند علم، قدرت و متامی آاثر آن موجودات. مه

فإن العلة املوجبة للشئ املقومة لوجوده علة موجبة آلاثره والنسب القائمة به  نسبت و رابطه هایی است که بني آن موجودات و غري آهنا می ابشد.(
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ده ی آاثر و روابط قائم به آن و )زیرا علتی که یک شیء را واجب می کند و وجود او را براپ می دارد، مهان علت، علت واجب کنن ومقومة هلا.
)بنا بر این خداوند متعال به تنهایی مبدأی است که غري خود را اجياد می   فهو ) تعاىل ( وحده املبدأ املوجد ملا سواه، براپ کننده ی آهنا هم هست(

)بنا بر  فهو رب العاملني، ال رب سواه. شد.()که مالک مهه ی ما سوی است و تدبري کننده ی امر ما سوی می اب املالك له، املدبر ألمره، کند.(
 این فقط او مالک و مدبر مهه ی جهانیان است و غري از او رب دیگری وجود ندارد.(

  
 ربایی است.ز صغری و کرکب ا: ثنویني و دوگانه پرستان اب شبهه ای برخورد کرده اند که به سبب آن مشرک شده اند. این شبهه متتمة

ی ابشند. خري بعضی شر م وستند هت از اینکه در عامل هستی هم خري وجود دارد و هم شر. یعنی وجوداتی هستند که خري صغرای آن عبارت اس
 و شر هم ضد هم هستند.

که سنخیت   الزم نیست ست کهاکربی این است که ضدین منی تواند مستند به یک علت ابشد زیرا اگر یک چیز منشأ دو ضد ابشد عالمت آن 
 ه ابشد.ش داشتمعلول وجود داشته ابشد. اگر علتی سنخیت اب چیزی داشته ابشد دیگر منی تواند سنخیت اب ضدبني علت و 

ه اهرمين می رای شرور کبیگری دنتیجه اینکه در جهان هستی ابید دو خالق وجود داشته ابشد یکی خالق خريات است که یزدان است و خالق 
 ابشد.

و شر  ه هستی استکن جهت  آی اول در این استدالل خمدوش است و آن اینکه در عامل، هستی که از : مقدمه افالطون در جواب می گوید
گر جتزیه شود ا ر است ولی رز شابشد وجود ندارد. اگر شری هست مهواره به سبب عدم ها می ابشد. مثال قتل و آدم کشی یکی از مصادیق اب

یرا اگر نبود ز  خري است مششري ثال در قتل، به مششري تیز احتیاج است. اصل وجودمشخص می شود که شر آن در امر عدمی است نه وجودی. م
ه اینکه قدرت دارد ک اتل است درکه ق  بسیاری از کارهای عامل به مشکل مواجه می شد. تیز بودن مششري هم کمالی برای مششري است. اما انسانی

ه ن قابلیت را دارد کیک فرد ای گردن  ی انسان کمالی برای آن است. مهچنني اینکهمششري را بلند کند و کسی را بکشد، خري است زیرا قدرت برا
نسان به این است  اشد. کمال سان اببر اثر ضربه ی مششري بریده شود خري است زیرا در غري این صورت جمسمه ای بود که دیگر منی توانست ان

 که گردنش آن خصوصیت را داشته ابشد.
شود و ابید ظرفیت  افاضه منی ر چیزیهاصابت مششري به آن از طرف ابری تعالی حمل افاضه ی حیات بود زیرا حیات به بله وجود بدن ات قبل از 

د جدا شده است از بدن فر  تی سردر وجود ابشد ات خداوند چیزی را به آن افاضه کند و از این جهت حیات به سنگ افاضه منی شود. ولی وق
ست. حیات، مری عدمی ااب به . این عدم افاضه ی حیات مهان شر است که از آن سخن می گوییم که منسو دیگر حیات به آن افاضه منی شود

  احتیاج به علت داشت ولی عدم احتیاج به علت ندارد.
پنج قسم قق دارد  قابلیت حتد و ايدر تکمیل فرمایش افالطون گفته است اگر وجودات را تصور کنیم، هر آنچه در عامل حمقق می شو  ارسطو هم

 بیشرت نیست:
 اي خري حمض است و هیچ شری در کنارش نیست زیرا کمال حمض است و هیچ عدمی در آن نیست..1
 اي شر حمض است که هیچ خريی ندارد..2
 هم خري دارد و هم شر ولی خريش از شر بیشرت است..3
 عکس صورت قبلی که شرش بیشرت است..4
 چیزی که خري و شرش مساوی است..5

رگز کمالی هکه در آن   ه استداوند آفریده است یکی آهنایی است که خري حمض است مانند آنچه که در ما فوق عامل ماده خلق شدآنچه خ
زی در منتهای آنچه ارد. هر چیود ندوجود ندارد که سبب شد کمال دیگری ادامه پیدا نکند و تبدیل به عدم شود زیرا در آن عامل، تزامحی وج

 ند، کمال دارند.استعداد آن را دار 
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م کماالت است را در آن هده زیقسم دومی وجودی است که هم خري دارد و هم شر ولی خريش بیشرت از شر است و این عبارت است از عامل ما
را خلق  ند این عامله اگر خداو نتیج و این کماالت گاه جلوی کماالت دیگر را می گريد ولی در جمموعه ی این نظام، خري بیشرت از شر است در

ر کثري شیجه یعنی مبتال به د که در نتی کر منمنی کرد، این عالمت آن بود که خداوند برای فرار از آن شر کم، وجوداتی که خري کثري داشتند را خلق 
نا بر این در . بنافات داشتمعالی تمی شد. زیرا ترک اجياد چیزی که خريش بیشرت است یعنی شر بیشرت به وجود می آید و این اب حکمت ابری 
 راين به میزاب زیراند اسناد جت مانخري کثريی که بدون شر قلیل منی تواند ابشد، شر هم به خالق خري منتسب است ولی این اسناد ابلعرض اس

 شر عبارت است از امری عدمی که از ابری تعالی صادر منی شود.
 ندارد. وجود یشرت ابشد و اي شر حمض ابشد در عاملاما سایر اقسام یعنی چیزی که شر و خريش مساوی ابشد و اي شرش ب

  
وم د)مقدمه ی  متضادان، ومها م شر(همي و )دوگانه پرستان گفته اند که ما در هستی هم خري دار  تتمة: قالت الثنویة: )إن يف الوجود خريا وشرا،

ز ا، علتی است که خري را اگر علتند زید به مبدأ واحد ابش)و منی توانند مستن ال یستندان إىل مبدأ واحد، اینکه که خري و شر ضد هم هستند(
 )بنا بر دأ الشرور(.ريات، ومبدأ اخلفهناك مبدءان: مب آن نشئت می گريد این علت دیگر منی تواند اب شر که ضد آن است سنخیت داشته ابشد.(

  و اهرمين.( این در عامل هستی دو مبدأ به انم مبدأ خريات و مبدأ شر وجود دارد مانند یزدان
ثال اگر سرقت میستی است. ندم و ع)آنچه شر به حساب می آید مهان  أن الشر عدم،) )افالطون در رد آن گفته است:( وعن أفالطون يف دفعه:

یوار دواند از دارد که بت ین قدرت رایرا اشر است این به معنای از بني رفنت تسلط مالک بر مالش است و اال ابال رفنت دزد از دیوار کمال است ز 
اشته ده احتیاج به افاضه یزی نیست کچعدم  )و علت احتیاج به علتی ندارد که آن را افاضه کند زیرا والعدم ال حيتاج إىل علة فیاضة، ابال رود.(

که    ماده کماالتی هستیرا در عاملز است  ابشد. بله اعدام به خدا هم مستند است زیرا او این عدم ها را نیافریده است و این اقتضای عامل ماده
مهه ی کماالت  وامحی نیست یچ تز هخلق نشده است و اال اگر مهه ی کماالت خلق می شد، عامل ماده تبدیل به عامل جمردات می شد که در آن 

وقد بني است.( می گوییم عدمبود، )بلکه علت عدم مهان نبود علت است یعنی مهني مقدار که علت وجود ن بل علته عدم الوجود( موجود است.(
ی آید ولی در مر به حساب شوعی )مثال قتل ن كالقتل الذي هو شر مثال، )صغری اب مثال هایی جزئی بیان شده است( الصغرى أبمثلة جزئیة،
قتل   را قدرت بری آید زیمنر به حساب ارد شد)اینکه قاتل قدرت بر قتل  فإن الشر لیس هو قدرة القاتل علیه، فإنه كمال له، واقع چنني نیست زیرا(

انه کمال طع، فقوصالحیته لل -مثال  -وال حدة السیف  کمالی برای قاتل است زیرا کمال بدنی یک انسان این است که نريومند ابشد.(
ن مملقتول نفعال رقبة اوال ا ست.(اشري مش)تیزی مششري و اینکه می تواند کسی را بکشد آن هم شر نیست زیرا تیزی و برنده بودن کمالی برای  فیه

انعطاف از  ت زیرا ایندن اس)مهني طور متأثر شدن گردن مقتول از ضربت که قطع می شود کمالی برای ب الضربة، فإنه من كمال البدن،
رای ب)بنا بر این  ر عدمیك، و هو امل بذلفال یبقى للشر إال بطالن حیاة املقتو  خصوصیات بدن است و اال دیگر بدن نبود بلکه مثال فوالد بود.(

د که این امری اضه منی شو دن افشر چیزی ابقی منی ماند مگر اینکه حیات مقتول ابطل شده است. یعنی دیگر از طرف خداوند حیات به آن ب
 دمی است.(به امری ع زگشتش)و بر مهني قیاس است در سایر موارد که شر مهواره اب وعلى هذا القیاس يف سائر املوارد. است عدمی.(
)ارسطو در اپسخ از ثنویه جواب دیگری داده است. به نظر می آید که دو جواب است ولی مهانگونه که حاجی در منظومه تبیني   وعن أرسطو:

)اقسامی متصوره پنج  أن األقسام مخسة:) کرده است این فرمایش مقدمه ی خوبی برای کالم افالطون است زیرا او هم شر را عدمی می داند.(
ما هو خري حمض، وما خريه كثري وشره قلیل، وما خريه وشره متساواين، وما شره كثري وخريه قلیل، وما هو شر  از:(قسم است که عبارت اند 

)قسم اول که خري حمض است مانند  وأول األقسام موجود كالعقول اجملردة اليت لیس فیها إال اخلري، )این پنج قسم در عامل قابل تصور است.( حمض،
وكذا القسم الثاين كسائر املوجودات املادیة اليت فیها خري كثري  آهنا هیچ شری وجود ندارد و این قسم در عامل وجود دارد.( عقول جمرده است که در
)و هکذا قسم دوم هم در عامل وجود دارد مانند بقیه ی موجودات مادی که نظر به نظام عامل، اگر این جهان مادی خلق  ابلنظر إىل النظام العام،

)و اگر این عامل خلق منی  فإن يف ترك إجياده شرا كثريا،  بود زیرا هرچند در آن شر هست ولی خريش در آن بیشرت از شر می ابشد.(می شد هبرت
)اما سه قسم دیگر اصال وجود  وأما األقسام الثالثة الباقیة، فهي غري موجودة، شد یعنی این خري کثري عدم می شد یعنی شر کثري رخ می داد.(
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)اما آنی که خري و شرش مساوی است وجود ندارد زیرا در خلقت  أما ما خريه وشره متساواين، فإن يف اجياده ترجیحا بال مرجح،دارد.(خارجی ن
)اما اگر چیزی شرش بیشرت ابشد در  وأما ما شره كثري وخريه قلیل، فإن يف إجياده ترجیح املرجوح على الراجح، آن ترجیح بال مرجح الزم می آید.(

وأما ما هو شر  ت آن ترجیح مرجوح بر راجح است زیرا اگر خلق شود به سبب اینکه خري کمی اجياد شود شر کثريی اجياد شده است.(خلق
)و واضح است که چیزی که شر حمض است دیگر نباید به طریق اولی موجود شود و اینکه خلقت آن بر خالف حکمت  حمض، فأمره واضح،

)و ابجلمله ابید دانست که فقط خري حمض است که به ذات  تند ابلذات إىل العلة إال اخلري احملض واخلري الكثري،وابجلملة مل یسخداوند است.(
قلیلی    )و اما شر وأما الشر القلیل فقد استند إلیها بعرض اخلري الكثري الذي یلزمه(. خداوند مستند است و مهچنني خري کثري که در قسم دوم بود(

اب خري متحد است چون خري به علت   این به عرض خري کثري است که شر آن خري کثري را الزم دارد. یعنی چون این شرکه در قسم دوم است 
 متحد است این شر هم جمازا و ابلعرض به آن علت استناد داده می شود.(

می رود مانند  چیز دیگری نباللی به د)فرق ابلعرض و ابلتبع این است که ابلتبع در جایی است که یک چیزی واقعا متصف به صفتی ابشد و 
رود. بنا بر این  هم راه می ود آنر اینکه تریلی به دنبال یدک کش حرکت می کند یعنی تریلی به تبع یدک کش است یعنی وقتی یدک کش راه می 

 هر دو واقعا حرکت می کنند ولی حرکت تریلی ابلتبع است.
ند نسبت ء نیست مانآن شی به دیگری نسبت داده می شود ولی آن شیء واقعا متصف بهابلعرض در جایی است که صفتی که مال شیئی است 

 جراين به انودان و نه آب.
ه شر هم معلول است این بود ک عنایشبر این اساس در عبارت ارسطو ابلعرض استفاده شده است نه ابلتبع اگر او ابلتبع را استعمال می کرد م

بر این ارسطو  م است. بنار، عداو عبارت ابلعرض را مطرح می کند یعنی شر اصال معلول نیست یعنی ش حقیقتا ولی ابلتبع است. ولی وقتی
  جواب دیگری را منی دهد و فقط حرف افالطون را اب توضیح بیشرتی بیان می کند.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 94جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : صفات واجب تعالیموضوع
 داوند به دو قسم که عبارتند از صفت ذات و صفت فعل تقسیم می شود.صفات خ

این صفات هست؛  جب که ابشدات واذصفات ذاتیه عبارتند از صفاتی که اتصال واجب تعالی به آهنا احتیاج به امر زائدی بر ذات نیست یعنی 
ه آنچه بعدا خلق بو هم علم  ه خودشبجهان نباشد هم علم دارد خواه خارج از او چیزی ابشد اي نه. مانند حیات، عامل بودن که اگر چیزی در 

ه می  ا صفات ذات اي ذاتیر ینها دسته ست. اامی شود زیرا او عاملانه می آفریند نه اینکه اول خلق کند و بعد علم پیدا کند که چه چیزی خلق کرده 
 گویند.

گر این صفت به ا نند رازق. رد. ماصفات احتیاج به امری خارج از ذات دادر مقابل، صفات فعل اي فعلیه است که اتصاف ابری تعالی به این 
ابشد یعنی به  دهنده است ه رزقکمعنای قادر بر رزق ابشد چون بر قدرت بر می گردد این صفت به ذات بر می گردد ولی اگر به معنای کسی  

 .ابشد ات اتصاف او به رازق صحیح معنای فعلیت رزق ابشد واضح است که ابید ما وراء ذات خداوند مرزوقی ابشد
داوند فعلی از خ ست کهمهچنني است در مورد صفت خالق که هرچند قادر بر خلق است و قدرت از صفات ذات است ولی خالق هنگامی ا

 صادر شود. صفاتی نظري حمیی نیز از مهني قبیل است.
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ت برای ر صورتی صفلیه دکه صفت ذات است ولی خود صفات فع  از این بیان مشخص می شود که مهه ی صفات فعلیه ریشه در قدرت دارند
 ابری هستند که چیزی خارج از ذات ابری فرض شود.

ستند و همهه حادث  صفات بر این اساس که صفات فعل احتیاج به فرض امری خارج از ذات خداوند احتیاج دارد، مشخص می شود که این
 الی منتزع می شوند.خارج از ذات می ابشند و از مقام فعل واجب تع

عل خارج از که صفات ف  ع استحبثی که بعدا مطرح می شود آاي صفات، زائد بر ذات هستند ات نه این حبث در صفات ذات است و اال امجا 
 ذات می ابشند.

 صفات ذات است. این صفات تقسیماتی دارد. اما آنچه مهم است
 تقسیم صفات ذات به ثبوتی و سلبی است. تقسیم اول

م صحیح است مثال ی خداوند هت برادا ابید دید که آاي واجب تعالی صفات ذاتی دارد اي نه. زیرا تقسیم فوق اب فرض امکان یک سری صفاابت
بت کرد که خداوند اثبتدا ابید ان رو فردی است که یک سری صفات می تواند داشته ابشد که آن را می توان به ثبوتی و سلبی تقسیم کرد. از ای

 تی دارد ات بعد بگوییم که تقسیم فوق در صفات او وجود دارد.صفات ذا
خداوند مفیض  می گريد و نشئت در فصل قبل در مسأله ی توحید ربوبی اثبات کردمي که هر موجودی اب متامی کماالت وجودی اش از خداوند

 یه ی خداوند است نهنها از انحه ی ایاراده می کند مهمهه ی وجودات و کماالت وجودی آهنا است. از این رو اگر کسی علم اي حیات دارد و اي 
منی تواند  ه معطی شیءاینک از طرف خودش. وقتی خداوند علت متامی آن کماالت است کما اینکه علت وجودات آهنا هم هست، اب توجه به

اشته ابشد پس خودش ی معلول د ندازهرا به افاقد آن ابشد ابید خودش هم آن کماالت را به حنو اعلی و اشد دارا ابشد. اگر علت، آن کماالت 
 هم می تواند گاه معلول ابشد و آن علت.

دود است اي ان خداوند حم رت دراین دلیل اصل اتصاف به کماالت را اثبت می کند ولی اینکه این کماالت در چه حد است و مثال علم و قد
ن صفات هم ابید دود است اید انحماین صفات عني ذات است و چون ذات خداونحمدود، از این دلیل اثبات منی شود. بعد ابید اضافه کنیم که 

 انحمدود ابشد.
 اب این مقدمه می گوییم که صفات خداوند بر دو حنو است ثبوتیه که وجود کمالی را می فهماند و سلبیه.

وری عدمی معجز و نقص ا ز است.سلب نقص و عجاز آجنا که گفتیم که هیچ کمالی از خداوند سلب منی شود بنا بر این صفات سلبیه بتمامه 
ایش این است که ل نیست معند جاههستند و به معنای عدم کمال می ابشند و سلب سلب به اثبات بر می گردد. مثال وقتی می گویید که خداون

 عدم علم از خداوند سلب می شود که مهان اثبات علم می ابشد.
 بر سه قسم است: صفات ثبوتیه ی ذاتیه

م احتیاج به هدر تعقلش  دارندنکه صفاتی است که مهان طور که در حتقق شان احتیاج به فرض امری خارجی  ات ثبوتیه ی حقیقیه ی حمضهصف
یستند. ولی گاه نصفات فعل  وستند فرض امری خارجی ندارد. در حتقق احتیاج به امر خارجی ندارند زیرا صفات ذاتی صفاتی اند که در ذات ه

 احتیاج به امر خارجی ندارد مانند تصور حیات برای خداوند.تصور آن هم 
آن صفات حقیقه  ته ابشد بهن داشنداشته ابشد ولی تعقلشا  اگر حتققشان احتیاج به فرض امر خارجی صفات ثبوتیه ی حقیقه ی ذات االضافه

  ی ذات االضافه می گویند مانند عامل که تعقل آن احتیاج به تصور معلوم دارد.
 جود است.فني مو صفاتی هستند که اعتباری هستند و ما حبذاء خارجی ندارند زیرا اضافه به وجود طر  اضافیه ی حمضهصفات 

سبت دهند ت و اگر به معلوم نآن عالِّمی ند بهمثال اگر عامل و معلومی وجود دارد ابید بني این دو رابطه ابشد. این رابطه را اگر به عامل نسبت ده
 ست.اان اضافه مهت که ویند. عاملیت غري علم و غري شیء معلوم است بلکه صرف رابطه ی بني عامل و علم اسبه آن معلومیت می گ

 ین است که ذات ابرید معنایش ای ابشکه صفات اضافیه یقینا خارج از ذات است و اال اگر امر اعتباری عني ذات ابر  بعد عالمه اضافه می کند
 مر، ما حبذاء مستقل ندارد.عني امری اعتباری است و مانند آن ا
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 حبث است که آاي عني ذات است اي نه. اما در صفات دسته ی اول و دوم
ی شود در صفات تیه گفته مت ثبو اما صفات سلبیه: این صفات هم چون به صفات ثبوتیه بر می گردند و امر مستقلی نیستند هر آنچه در صفا

  شد.د بگوییم در صفات ثبوتیه ی در قسم اول و دوم می ابسلبیه هم صادق می ابشد. بنا بر این هر آنچه ابی
  
  

ن صفات متصف گونه به ایالی چ)فصل چهارم در صفات خداوند و واجب تع الفصل الرابع يف صفات الواجب الوجود تعاىل ومعىن اتصافه هبا
 است یعنی آاي صفات زائد بر ذات است اي نه.(

 ه تقسیم)صفات واجب ب يف ثبوته الذات املتعالیة، من غري حاجة إىل فرض أمر خارج، إىل ما تكفي -ة یابلقسمة األول -تنقسم الصفات الواجبیة 
ائدی احتیاج ن به امر ز آد به اولی تقسیم می شود به صفتی که خود ذات خداوند کافی است در ثبوت آن صفت بدون اینکه در اتصاف خداون

كحیاته ) تعاىل  .(یم می شوندی تقسبعد هر یک از صفات ثبوتی و سلبی خود به تقسیمات دیگر  داشته ابشد. البته این تقسیم اولیه است یعنی
ه نفسش امجاع جب تعالی بلم وا)ما حیات خداوند و علم خداوند به خودش و مهچنني است اگر علم به غري دارد ولی در ع ( وعلمه بنفسه،

 االتصاف به إال مع وما ال یتم ند.()و این دسته از صفات را صفات ذاتیه می انم ،وتسمى: )الصفة الذاتیة( است که از صفات ذات می ابشد.(
ات او ذه خارج از مری ک)و تقسیم می شود به صفاتی که اتصاف واجب به آن متام منی شود مگر اب فرض ا فرض أمر خارج من الذات،

یات نداره متصف به حی ندارد و و روز  ات زمانی که کسی را خلق نکرده)مانند خلق، رزق و احیاء که خداوند  كاخللق والرزق واالحیاء، ابشد.(
صادر نشده است  نی که فعلی زماخالق و رازق و حمیی منی شود. هرچند قدرت بر این امور را دارد و قدرت از صفات ذات است. این صفات ات

 ویه بسیار زايد است و صفات فعل) ة،والصفات الفعلیة كثري  د.()و این صفات را صفات فعلیه می انمن وتسمى: )الصفة الفعلیة(. وجود ندارد.(
ه ی زايدی مه اب)و این صفات  وهي على كثرهتا منتزعة من مقام الفعل، اکثر صفاتی که در دعای جوشن کبري است صفات فعلیه می ابشد.(

لی را اجنام شود که فع تصف میمخداوند به اینها اشان از ذات خداوند انتزاع منی شوند بلکه از مقام فعل منتزع می شوند یعنی زمانی 
از صفات ذاتی  ین فصول مادر ا) والكالم يف هذه الفصول يف الصفات الذاتیة. )و این صفات خارج از ذات است.( خارجة عن الذات، دهد.(

  حبث می کنیم نه فعلی.(
دئی است که افاضه  ال تنها مبد متع)در فصل قبل گذشت که خداون ،فنقول: قد عرفت أنه ) تعاىل ( هو املبدأ املفیض لكل وجود وكمال وجودي

امل است خمصوصا  عی فقط زید . یعنکننده ی مهه ی وجودها و کمال های وجودی است. الف و الم در املبدأ عالمت حصر است مانند زید العامل
جدة علة املفیضة لشئ واابقة أن الث السوقد ثبت يف املباح .(که ضمري هو هم آورده شده است که حصر بیشرتی را می رساند مانند زید هو العامل

ابید حقیقت آن  ی کند خودشاضه م)و در مباحث گذشته این نکته نیز اثبت شد که علتی که چیزی را اف حلقیقة ذلك الشئ بنحو أعلى وأشرف،
نه ( فله ) سبحا ن ابشد.(اند فاقد آی تو منرا اعطاء می کند  )و کسی که کمالی فمعطي الشئ غري فاقد له، را به حنو ابالتر و هبرت داشته ابشد.(

ین رت و حیات. البته اد علم و قدمانن )بنا بر این خداوند اتصافی به این صفات کمال دارد اتصاف ما بصفات الكمال كالعلم والقدرة واحلیاة،
د اي خارج از ذات  ذات هستند، عنيت حمدود هستند اي انحمدو دلیل فقط اتصاف خداوند به آن صفات کمال را اثبت می کند اما اینکه این صفا

ه آن وه ی اتصاف واجب بحنام صفات و ر اقسد)بنا بر این  فلننظر يف أقسام الصفات وحنو اتصافه هبا، و مانند آن از این دلیل استفاده منی شود.(
  صفات حبث می کنیم.(

)صفات به ثبوتیه تقسیم می شود که اثبات امری را در مورد خداوند اجنام می دهد مانند عامل و  فنقول: تنقسم الصفة إىل )ثبوتیة( كالعامل والقادر،
لكنك عرفت آنفا أنه ال جيوز سلب كمال من  )و صفات سلبیه که صفاتی را از خداوند سلب می کند.( و )سلبیة( تفید معىن سلبیا، قادر(

)زیرا خداوند مبدأ کلیه  لكونه مبدأ كل كمال، از کماالت را منی توان از خداوند سلب کرد.()لکن گفتیم که هیچ کمالی  الكماالت منه ) تعاىل (
)بنا بر این صفات سلبیه صفاتی اند که داللت  فصفاته السلبیة ما دل على سلب النقص واحلاجة، ی کماالت است و مهه ی کماالت را دارد.(

)یعنی خداوند  كمن لیس جباهل، ومن لیس بعاجز، و فقط حاجت در آن نیست.( می کنند بر سلب نقص و حاجت یعنی خداوند نقص ندارد
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)و خداوند جوهر نیست یعنی چیزی نیست که اگر خبواهد موجود شود در غري موضوع موجود  وما لیس جبوهر، جاهل نیست و عاجز منی ابشد.(
وملا كان النقص  ت عالمت حمدودیت است و حمدودیت نقص است.(می شود. جوهر نیست زیرا ماهّیت نیست و خداوند ماهّیت ندارد زیرا ماهیّ 

كانت الصفة السلبیة املفیدة لسلب  )و از آجنا که معنای نقص و حاجت به معنای سلب کمال می ابشد.( واحلاجة يف معىن سلب الكمال،
زگشت به سلب سلب کمال می کند که )صفات سلبیه که مفید سلب نقص است اب النقص راجعة إىل سلب سلب الكمال وهو إجياب الكمال،

فمعىن )لیس  مهان اجياب کمال است. زیرا نفی در نفی مهان اثبات است زیرا وقتی نفیی را نفی کنیم یعنی نقیضش که اثبات است اثبت می شود.(
سلب العلم را از خداوند سلب کنیم  )بنا بر این معنای اینکه خداوند جاهل نیست این است که  جباهل(: سلب سلب العلم، ومعناه: إجياب العلم.

  که ابزگشت آن به مهان اجياب علم برای خداوند است.(
که ما   قیقیه که صفاتی استی شود به حمقسیم )صفات ثبوتیی ت مث الصفات الثبوتیة تنقسم إىل )حقیقیة( كالعامل، و )إضافیة( كالقادریة والعاملیة.

لوم. است بني عامل و مع ه رابطه اییت که مانند قادریت که رابطه ای است بني قادر و مقدور و عاملحبذاء مستقل دارد مانند عامل و صفات اضافی
 . هکذا در قادریت وت می گویندعلومیماین رابطه اگر به عامل نسبت داده شود به آن عاملیت می گویند و اگر به معلوم نسبت داده شود به آن 

 می شود به حقیقه ی یقیه تقسیمت حق)و صفا حمضة( كاحلي، و )حقیقیة ذات إضافة( كالعامل ابلغري. وتنقسم احلقیقیة إىل )حقیقیة مقدوریت.(
حمضه می   یفات حقیقه آن ص حمضه که صفاتی است که مهان گونه که خودش حقیقی است تعلقش هم نیاز به اضافه ندارد مانند حّی که به

ج به تصور معلوم علم احتیا  تصور قیقه ی ذات اضافه می گویند مانند علم به غري کهگویند. و گاه تعلقش نیاز به اضافه دارد که به آن ح
ات خداوند است و ذی زائد بر اضاف )در این سه قسم، شکی نیست که صفات وال ریب يف زايدة الصفات اإلضافیة على الذات املتعالیة، دارد.(

عنایش معني خداوند ابشند  گر خبواهندد و ا ی اعتباری هستند و ما حبذاء مستقل ندارن)زیرا اینها معانی ا ألهنا معان اعتباریة، عني ذات نیست.(
ز اینکه مصداق است خداوند انزه )و م وجلت الذات أن تكون مصداقا هلا، این است که خداوند نیز اعتباری است و ما حبذاء مستقل ندارد.(

دد، ات ثبوتیه بر می گر چون به صف نیز )صفات سلبیه وتیة احلقیقیة، فحكمها حكمها.والصفات السلبیة ترجع إىل الثب برای صفات اعتباری ابشد.(
 )اما در صفات :ففیها أقوال -فة یقیة احملضة واحلقیقیة ذات اإلضاأعم من احلق -وأما الصفات احلقیقیة  حکمش مانند حکم صفات ثبوتیه است.(

 مطرح است.( حقیقه چه حمضه ابشند و چه ذات اضافه در آهنا چهار قول
  

 عني ذات است اي نه چهار قول است: در اینکه صفات حقیقیه
ست و علم عني ات عني علم قدر   این صفات عني ذات است بنا بر این خود این صفات هم عني هم می ابشند بنا بر این قول اول این است که

 قدرت.
. فرق آن این است  ئد بر ماستزی زااست از حیوان انطق ولی علم ما چی : این صفات زائد بر ذات است مانند ما که وجود ما عبارتدوم اینکه

 که در ما این صفات الزم ذات نیست ولی در خداوند الزم ذات است.
 ند نیز به مهني حنوشدمي خداو  کاتب  : صفات هم زائد بر ذات هستند و هم الزم ذات نیستند مانند ما که زمانی کاتب نبودمي و بعدسوم اینکه

 عنی زمانی بوده که خداوند که قدمي است بوده است و این صفات نبوده است و بعد حادث شده است.است ی
ست این عقیده ی وند عامل ام خدا: خداوند مطلقا صفاتی ندارد ات حبث شود که عني ذات است اي زائد بر آن. اگر هم می گوییچهارم اینکه

ند م می دهد یعنی خداو ت کار اجنامل اس است یعنی او مثل عامل است یعنی مانند کسی که عامسلماانن است و اال اگر به خداوند می گوییم: عامل
ییم او عامل است و اگر می گو  ر اینببدون علم کاری درست اجنام می دهد ولی وقتی کاری اجنام می دهد مهواره درست از کار در می آید. بنا 

 اد قادر می کنند را اجنام می دهد.قادر است یعنی کار عاملانه می کند و کاری که افر 
  

)قول اول این است که این صفات عني ذات هستند و هر یک از این صفات عني  أحدها: أهنا عني الذات املتعالیة، وكل منها عني األخرى.
دارد بلکه مراد این است که دیگری می ابشند. البته ابید توجه داشت که مفهوم این صفات اب دیگری یکی نیست زیرا مفهوم علم اب قدرت فرق 
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مصداق هر دو یکی است. بر خالف چیزی مانند یک جسم که طول و عرض و عمق داشنت آن غري از سفید بودن آن است. ولی در خداوند 
  مهه ی صفات مصداقا یکی بیشرت نیستند.(

ات ذر موجودات زائد بر ن ها و سایانسا این صفات مانند )قول دوم این است که واثنیها: أهنا زائدة على الذات الزمة هلا، فهي قدمية بقدمها.
ده و قدمي ست آهنا بو وده ابهستند ولی بر خالف سایر موجودات، این صفات در خداوند الزم ذات است و از مهان زمان که ذات خداوند 

  (هستند. این قول منسوب به اشاعره است که خداوند و هفت صفت ثبوتی خداوند را قدمي می دانند.
  قدمي نیستند.( وات نیستند زم ذ)قول سوم این است که این صفات هم زائد بر ذات هستند و هم ال واثلثها: أهنا زائدة على الذات حادثة.

ین صفات این نیست  ف ذات به ااتصا )قول چهارم این است که ورابعها: أن معىن اتصاف الذات هبا كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس هبا،
دارا  ین صفات رااست که اذات خداوند واقعا این صفات را دارد بلکه این است که فعلی که از خداوند صادر می شود مانند کسی که 

نسانی که ین است که او کار ااعامل است  داوندخ)مثال معنای اینکه  فمعىن كوهنا عاملة أهنا تفعل فعل العامل يف إتقانه وإحكامه ودقة جهاته، است.(
)و  لصفات.ائبة مناب انلذات وهكذا، فا را اجنام می دهد یعنی کارش متقن است و از روی حکمت است و از هر جهت دقیق می ابشد.(عامل 

یز دیگری چع جبز ذات ر واقمهچنني است در مورد سایر صفات. بنا بر این ذات خودش صفتی ندارد و بلکه انئب مناب آن صفات است و د
 . )در میان این چهار قول حق اب قول اول است(االول و احلق هو وجود ندارد.(

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 95جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : حنوه ی اتصاف خداوند به صفات ذاتموضوع
ر د ود و سخنمی ش سخن از صفات واجب و معنای اتصاف واجب به آن صفات است. گفتیم که صفات واجب به ذاتیه و فعلیه تقسیم

 فعل یقینا زائد بر یم که صفات. گفتصفات ذاتیه است که تقسیم می شود به حقیقیه و اضافیه و حقیقیه تقسیم می شود به حمضه و ذات االضافه
 ذات قیه حمضه ايه حقیذات است و مهچنني در صفات ذات که اضافیه است شکی نیست که زائد بر ذات است و اما در صفات ثبوتیه ک

 حمل حبث است. صفات سلبیه هم حبث جداگانه ای ندارد چون به صفات ثبوتیه بر می گردد. االضافه است
 ث می کند.ات حباین صفات که حمل حبث است در آن چهار قول راه دارد که هر یک از این اقوال در معنای اتصاف به آن صف

 شند.ني هم می ابت هم عذات می ابشد و خود این صفادر معنای اتصاف خداوند به صفات ذاتیه این است که این صفات عني  قول اول
 : این صفات زائد بر ذات است و الزم ذات می ابشد.دوم اینکه
 : صفات هم زائد بر ذات هستند و هم الزم ذات نیستند.سوم اینکه

ین است که کار او اعامل است  داوندخ: خداوند مطلقا صفاتی ندارد ات حبث شود که عني ذات است اي زائد بر آن. و معنای اینکه چهارم اینکه
 مانند کار عاملان است.

 حال عالمه این اقوال را بررسی می کند.
 که قول حکماء است قول حق است و آن اینکه صفات خداوند عني ذات است. اما قول اول

 داوند علة العلل میهنا است. خآالت و کما دلیل این قول این است که خداوند متعال مهان گونه که قبال گفتیم ذاتش مبدأ برای متام موجودات
 ابشد.



367 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

ز اارا ابشد. این امر ید آن را دما ابمهچنني گفتیم که معطی شیء منی تواند فاقد آن ابشد یعنی اگر کسی کمالی را به چیزی اعطاء می کند حت
 بدیهیات است.

ت زیرا ذات خداوند خداوند اس ر ذاتداشته ابشد. وا این کماالت نتیجه اینکه ذات خداوند ابید مهه ی آن کماالت را به حنو اعلی و اشرفد د
د پس ذات داشته ابش ول راعلت آهنا است. علت، چیزی خارج از ذات خداوند نیست و اگر ذات او علت است و علت هم ابید کماالت معل

 او دارای مهه ی این کماالت می ابشد.
ال ابید دید چرا هر یک از صفات عني هم می ابشند. اگر مهه ی صفات عني ذات است ات اینجا اثبت شد که این کماالت عني ذات است. ح

پس صفت اول عني ذات است آن مهو ذاتی که واجد متام صفات و عني مهه ی صفات است پس صفت اول هم ابید عني مهه ی صفات دیگر 
 حیاتش یکی است یعنی این گونه نیست که در یک گوشه از ابشد یعنی از نظر وجود خارجی و مصداق خارجی، علم خداوند اب اراده اش و اب

ذات خداوند علم ابشد و در گوشه ی دیگری از آن اراده ابشد و در جایی دیگر حیات. به مهني دلیل در رواايت آمده است که که خداوند اب 
ُر وَ مهان چیزی که می بیند می شنود. ) َا یـُْبصِّ رٌي َیْسَمُع مبِّ َا َیْسَمعإِّنَُّه مسِّیٌع َبصِّ ُر مبِّ  [1]( یـُْبصِّ

ولی در ذات  ع فرق دارد مسییعنی مهه ی آن مفاهیم حکایت از یک شیء واحد بسیط می کنند. البته شکی در این نیست که مفهوم بصري اب
ی هم حمدود خود مقدار که ما اب فند بلز ابزگشت می کند. مهچنني این مفاهیم منی تواند ماهّیت اصلی ذات را نشان دهخداوند این دو به یک چی

 از آهنا را درک می کنیم.
د اشکالی را بر مقدمه ی اول مطرح می کند و آن اینکه ذات خداوند مبدأ متام کماالت می ابشد و اینکه ما قبول ندارمي ذات خداون سپس عالمه

او  مبدأ متامی کماالت ابشد زیرا خداوند اب ذاتش چیزی را خلق منی کند بلکه مهه ی موجودات و کماالت آهنا معلول اراده ی ابری است نه ذات
ا أَْمرُُه إِّذا أَراَد َشْیئاً أَْن یـَُقوَل َلُه ُكْن فـََیُكونُ و خداوند نیز در قرآن می فرماید: )  وقتی چنني ابشد عینیت اثبات منی شود. [2](إِّمنَّ

از صفاتی  ت است یعنیات ذاعالمه در جواب می فرماید: اراده اي از صفات ذات است و اي از صفات فعل و شق سومی ندارد. اگر از صف
 ات بر می گردد زیرار حال به ذها در ست در این حال فرقی ندارد علت اجياد، ذات ابشد اي اراده زیر است که از ذات انتزاع شده و عني ذات ا

 اگر علت اجياد، اراده ابشد ابز اراده عني ذات است یعنی مهان ذات علت اجياد است.
 نیست. ت هست و االن صفر شود آاگر هم بگویید که از صفات فعل است می گوییم: صفات فعل، متوقف بر فعل است یعنی اگر فعلی صاد

ه ل حمقق شود ات ارادرا ابید فعود زییعنی فعل موجب می شود آن صفت ابشد اي نباشد. اگر اراده از صفات فعل ابشد پس اراده معلول فعل می ش
ور است دزمه ی آن د و الصدق کند و خداوند به صفت اراده متصف شود. حال که اراده معلول فعل است چگونه می تواند علت فعل ابش

 یعنی اراده در عني اینکه علت فعل است ابید معلول آن هم ابشد.
که    اد ابید جمازی ابشدود این اسنمی ش مضافا بر اینکه اگر اراده خالق ابشد دیگر نباید ذات خالق ابشد و اگر خلق کردن به ذات استناد داده

 کسی منی تواند به آن قائل ابشد.
  

ملا عرفت أن  .(منسوب است السفه)در میان آن چهار قول، حق مهان قول اول است که به حکماء و ف نسوب إىل احلكماء،واحلق هو األول امل
ل ومبدأ الكما کردمي(  صل قبل حبثفا در )زیرا اوال ذات خداوند مبدأ برای هر کمال وجودی است و این ر  ذاته املتعالیة مبدأ لكل كمال وجودي،

هر   ر ذات خداوند حقیقتدنا بر این )ب ه،ففي ذاته حقیقة كل كمال یفیض عن ا، مبدأ کمال منی تواند فاقد آن کمال ابشد.()و اثنی غري فاقد له،
یت )و عین وهو العینیة. هنا است.(ه ی آکمالی که از او سرازیر می شود وجود دارد و این کماالت مهه جتلیات و رقیقه ی آن هستند و او اصل مه

  صفات عني ذات است.(نیز مهني است و 
)سپس از آجنایی که هر  مث حیث كان كل من صفات كماله عني الذات الواجدة للجمیع، )و اما اینکه این صفات عني هم هستند این است که(

 )پس آن صفت هم واجد مهه ی صفات فهي أیضا واجدة للجمیع وعینها، یک از صفات واجب عني ذاتی است که مجیع آن صفات را دارد.(
فصفات كماله خمتلفة حبسب املفهوم  است. یعنی اگر ذات واجد مهه ی صفات است آنچه عني ذات است هم ابید واجد مهه ی صفات ابشد.(

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/095/#_ftn1
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/095/#_ftn2
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)بنا بر این صفات کمال خداوند مانند علم و قدرت و حیات فقط از نظر مفهومی اب هم  واحدة حبسب املصداق الذي هو الذات املتعالیة.
  از نظر مصداق مهه عني هم می ابشند یعنی از نظر مصداق یکی بیشرت نیستند که مهان ذات خداوند است.( اختالف دارند ولی

ت قبول ندارند که ذا ول می کنند اشکا )و قول بعضی که به مقدمه ی اول وقول بعضهم: )إن علة االجياد مشیئته وإرادته ) تعاىل ( دون ذاته(،
ست که فایده ا)کالمی  ه،صل لحمكالم ال  اند که علت اجياد مشیت و اراده ی خداوند است نه ذات او(خداوند مبدأ کل کمال ابشد و گفته 

ه اگر راده نزد این گویند)زیرا ا ت،الذا فإن اإلرادة عند هذا القائل إن كانت صفة ذاتیة هي عني ای برای صاحبش ندارد زیرا کالم ابطلی است.(
ه اراده دقیقا عني بسبت اجياد نکه   )واضح است كانت نسبة اإلجياد إىل اإلرادة عني نسبته إىل الذات، صفتی ذاتی است که عني ذات می ابشد(

ش داشته ده ای برایه فایک)پس مستشکل کالمی نگفته است   فلم أيت بطائل، نسبت اجياد به ذات است زیرا اراده عني ذات می ابشد.(
شد  لکه از صفات فعل ابیه نباشد بت ذات)و اگر اراده ای که علت اجياد است از صفا ام الفعل،وإن كانت من صفات الفعل املنتزعة من مق ابشد.(

ت برای واجب تعالی اشد این صفعل نب)واضح است که فعل بر اراده تقدم دارد زیرا ات ف فللفعل تقدم علیها، که از مقام فعل منتزع می شود(
لى یها تقدم املعلول ع وجوده إلاده يفواستن ولی به هر حال فعل تقدم رتبی بر اراده دارد.(حاصل منی شود. بله بعد بودن در اینجا رتبی است 

خودش  ست که ملعول بر علته اش این االزم )بنا بر این استناد فعل در وجودش بر اراده و اینکه فعل خبواهد معلول اراده ابشد العلة، وهو حمال،
اد، ذات ر اینکه اگر علت اجيب)مضافا  ا.جماز  الزم هذا القول كون نسبة اإلجياد واخللق إلیه ) تعاىل ( على أن مقدم ابشد و این دور است و حمال.(

ات ذست و اراده هم عني الکه اراده یست بنباشد بلکه اراده ابشد الزمه اش این است که نسبت اجياد و خلق به خداوند جماز ابشد زیرا او خالق ن
 نیست.(

  
ذات است و این  ات زائد برین صفال منسوب به اشاعره است که می گویند: واجب تعالی در ذاتش این صفات را ندارد و : این قو اما قول دوم

 صفات هفت چیز است که عبارتند از: حیات، قدرت، علم، مسع، بصر، اراده و کالم
د طبق این بلکه خداونست. )انسان الزم ذات این هفت صفت مانند دیگر موجودات زائد بر ذات است ولی بر خالف سایر موجودات مانند ا

 قول مانند سایر جمردات است.(
اجب است و اینکه و م آن تعدد ه الز کما از آهنا می پرسیم که این صفات آاي معلول هستند اي نه. اگر بگویند معلول چیزی نیستند می گوییم  

می گوید   له ی توحیدکه ادواجب الوجود ابید ابشد و حال آن واجب ابید هشت ات ابشد یکی ذات و دیگری هفت صفت فوق در نتیجه هشت
 که یک واجب الوجود بیشرت نیست.

گر معلول غري ا  غري او. تند اياگر هم بگویند که هفت صفت فوق معلول هستند می گوییم: این از دو حال خارج نیست اي معلول خداوند هس
ینکه خداوند در اارد و دوم دنافات مغري خداوند وجود دارد که این اب ادله ی توحید خداوند هستند معنایش این است که واجب الوجود دیگری 

 صفات کمالش به واجب دیگری احتیاج دارد.
گونه می تواند الت ابشد چن کمااحتمال سوم این است که این این صفات معلول ذات خداوند هستند طبق این قول هم اگر ذات واجب فاقد ای

 د کننده ی آهنا ابشد.اعطاء کننده و اجيا
و وجود صرف  حمدود استانصرف  اشکال دیگر آن این است که ابید بگوییم که خداوند در ذاتش هیچ کمالی ندارد و حال آنکه خداوند وجود

 اب حمدود بودن به اینکه آن صفات را ندارد سازگار نیست.
  

)اشکال  وهي، على ما عدوها: -ففیه: أن هذه الصفات،  منسوب به اشاعره است()اما قول دوم که  وأما القول الثاين، وهو منسوب إىل األشاعرة،
)البته ما در اینکه مهه ی  -احلیاة والقدرة والعلم والسمع والبصر واإلرادة والكالم  آن این است که این صفات طبق آنچه آهنا مشرده اند عبارتند از:(

)به هر حال این صفات اي معلول هستند اي معلول چیزی  علولة أو غري معلولة لشئ،إما أن تكون م اینها صفات ذات ابشند حرف دارمي.(
)اگر معلول چیزی نیستند و وجودشان متکی به غري نیست و در نتیجه  فإن مل تكن معلولة لشئ وكانت موجودة يف نفسها واجبة يف ذاهتا،نیستند.(



369 

شده توسط کاانل تلگرامی استاد موسوی هترانی :ئه ارا  
@mousavitehrani 

)در نتیجه ابید در عامل هشت واجب وجود داشته  ، وهي الذات والصفات السبع،كانت هناك واجبات مثان ابید واجب الوجود ابلذات ابشند.(
وإن كانت  )و ادله ی توحید این قول را رد می کند.( وأدلة وحدانیة الواجب تبطله، ابشد که یکی ذات خداوند است و دیگری آن هفت صفت.(
)و اگر این صفات، معلول ابشند از دو حال خارج نیست و آن اینکه اي معلول  ا،معلولة، فإما أن تكون معلولة لغري الذات املتصفة هبا أو معلولة هل

)ابید واجب ابلغري ابشند یعنی  كانت واجبة ابلغري )اگر معلول غري ابشند( وعلى األول، غري ذات خداوند هستند اي معلول خداوند می ابشند.(
)و وجوب  ي وجوهبا ابلغري إىل واجب ابلذات غري الواجب ابلذات املوصوف هبا،وینته ابید ممکنی ابشند که وجوبش از غري گرفته شده است.(

)این شق را نیز ادله ی  وأدلة وحدانیة الواجب تبطله كالشق السابق، غريی آهنا به واجب الوجود ابلذاتی ختم می شود که غري از خداوند است.(
)و اشکال دیگر این  الوجود لذاته يف اتصافه بصفات كماله إىل غريه، وهو حمال،على أن فیه حاجة الواجب  توحید مانند شق قبلی رد می کند.(

)و  وعلى الثاين است که در این احتمال این نکته است که واجب تعالی در اتصافش به صفات کمال به غري خود احتیاج دارد و این حمال است.(
)الزم اش این  یلزم كون الذات املفیضة هلا متقدمة علیها ابلعلیة، خداوند ابشد( بنا بر فرض دوم که این صفات معلول غري نباشد بلکه معلول خود

)و این در  وهي فاقدة ملا تعطیه من الكمال، وهو حمال، است که ذاتی که افاضه کننده ی این صفات است تقدمی علیتی بر آهنا داشته ابشد.(
)مضافا  على أن فیه فقدان الواجب يف ذاته صفات الكمال، ین حمال است.(حالی است که طبق فرض، ذات خداوند فاقد آن کماالت است و ا

وقد  بر اینکه در این قول این اشکال است که ابید گفت که ذات خداوند این صفات را ندارد و ذات در ذاتش فاقد این صفات کمال است.(
حال آنکه قبال گفتیم که واجب تعالی صرف الوجود است که از )و  تقدم أنه صرف الوجود الذي ال یشذ عنه وجود وال كمال وجودي، هذا خلف.

 او هیچ هستی و هیچ کمالی از هستی بريون نیست و این خلف است.(
  

 ود.آهنا را دارا می ش دارد و بعدنا را : قول به اینکه این صفات هم زائد بر ذات هستند و هم الزم ذات نیستند یعنی ذات اول آهناما قول سوم
ابشد ات حادث شود  ن را داشتهلیت آین است که سابقا گفتیم: کل حادث مسبوق مبادة یعنی هر چیزی که پیدا می شود قبال ابید قابجواب آن ا

رد یعنی از قدمه و استعداد نداحتیاج به مااگر  و اال اگر الزم نباشد قابلیت آن را از قبل داشته ابشد اي ابید از مهان اول ابشد و قدمي ابشد زیرا
ابید  اشد. هر جا قوه استان اول نباز مه ان اول توان درايفت را دارد و ذات خداوند که خبیل نیست ابید از ازل آن را افاضه کرده ابشد و ايمه

 صورت ابشد. از ماده و مرکب ماده هم ابشد بنا بر این ابید بگوییم که خداوند ماده دارد و چون ماده بدون صورت نیست ابید خداوند
که اشته ابشد و حال آناالت را ندین کمابر اینکه اشکالی که بر قول اشاعره وارد کردمي بر این قول هم وارد است و آن اینکه ذات ابید  مضافا

 وجود خداوند صرف است و منی تواند فاقد کمالی از کماالت ابشد.
  

ام می بد هللا حممد بن کرّ عريوان ابو پن که کرّامیه است که طرفدارا  )و اما قول سوم که منسوب به وأما القول الثالث، وهو منسوب إىل الكرّامیة،
ا فیه من كون فالزم م ن(آانند مابشند که قائل به جسمیت خداوند هستند و عرش را امری مادی می دانند که خداوند روی آن نشسته است و 

ادث ات خداوند زائد و حی گویند صفکه م  )و الزم این قول دث فیها،الصفات زائدة حادثة، كون الذات املتعالیة ذات مادة قابلة للصفات اليت حت
ت حادث می شود را ه در آن ذاکفاتی  ابشند این است که خداوند دارای ماده ابشد و قابل آن صفات ابشد که اول آهنا را دارا نباشد و بعد ص

اده ت خداوند مرکب از ماست که ذا ش اینامکان حتقق ندارد الزمه ا )و از آجنا که ماده بدون صورت والزمه تركب الذات، وهو حمال، دارا شود.(
ت خالیة يف نفسها وكون الذا شد.(ابو صورت ابشد که حمال است زیرا اگر چیزی مرکب ابشد نیاز به اجزائش دارد و دیگر نباید واجب الوجود 

ی ابشد و این ز کمال خالاخودش  که ذات خداوند ابید در ذات)اشکال دیگر این است که الزمه ی این قول این است   عن الكمال، وهو حمال.
 حمال است زیرا خداوند صرف الوجود است و هیچ عدمی در او راه ندارد.(

  
 ود.: این قول می گوید که خداوند وصفی ندارد و واضح است که اشکال اشاعره به آن ابر می شاما قول چهارم
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ها ذات عن الصفات، خلو ن نیابة الیه مفالزم ما ف )اما قول چهارم که منتسب به معتزهلا است ( عتزلة،وأما القول الرابع، وهو منسوب إىل امل
د بلکه صرفا کار حتیاج ندار آن ا )الزمه ی آنچه می گویند که ذات خداوند جای مهه ی صفات را می گريد و دیگر ذات خداوند به صفاتعنها،

وجود  -كما عرفت   -وهو  این است که ذات خداوند از این صفات و کماالت خالی ابشد.( خداوند مانند کسی است که آن صفت را دارد
ودی یچ کمال وجهود و )و حال آنکه خداوند وجود صرف است که از او هیچ وج صرف، ال یشذ عنه وجود وال كمال وجودي، هذا خلف.

 خارج نیست و این خلف است زیرا نداشنت اب داشنت خالف فرض است.(
  
  
  
  
 ، ط دار الکتب االسالمیة.108، ص1االصول من الکافی، شیخ کلینی، ج [1]
 .82، آیه36یس/سوره [2]

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 96جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

  : علم خداوندموضوع
 لم اوست.سخن در صفات ذاتیه خداوند است و اولني صفت ع

بی خرب ابشد  ند از ذاتشی توادر حبث علم حضوری گفتیم که هر جمردی به ذات خودش علم دارد زیرا ذات او پیش او حاضر است و خودش من
دش حاضر دی برای خو ر جمر هبر خالف مادايت که از خودشان حمجوب می ابشند. علم نیز به معنای حضور جمردی برای جمردی است و چون 

 علم به ذات خودش دارد و از این رو واجب تعالی به ذات خودش علم دارد. است پس او
  ، دو علم دیگر نیز در خداوند هست.عالوه بر این علم

لوقات، خداوند به ل از خلق خمتی قبحبه مجیع موجودات در مرتبه ی ذات است یعنی اب قطع نظر از اینکه خملوقات هستند اي نه و  یکی علم او
 علم دارد. بعضی نتوانستند این علم را در خداوند اثبات کنند.خملوقات خود 

اضه کرده ه که او افهر چ اثبات آن به این حنو است که هر وجود و هر کمال وجودی که هست از طرف خداوند افاضه شده است. مهچنني
 جمرد قت است یعنی از عاملتفاصیل خل نچه دربنا بر این آاست ابتدا آن را داشته است و اال منی توانست آن را افاضه کند و علت آهنا قرار گريد. 

ه در ذات خداوند مهی که دارد نظام وحمض که عامل عقل است گرفته ات اپئني ترین درجه اب مهه ی تفاصیل و جزئیات و متامی حرکاتی که دارد 
 موجود هستند. البته به حنو وحدت و بساطت نه به حنو کثرت.

علم دارد. بنا بر  ر ذاتش استلمش دد به ذات خودش علم دارد به متام آنچه در ذاتش هست یعنی به تفاصیل خلقت که عبنا بر این وقتی خداون
 م پیدا کند.ن به آن علت کرداین خداوند وقتی چیزی را خلق می کند آن را آگاهانه خلق می کند نه اینکه اول خلق کند و بعد از خلق

ز خلق است یعنی خداوند وقتی اشیاء را خلق می کند این اشیاء اي جمرد هستند و اي مادی. اگر جمرد هستند و ، علم او به اشیاء بعد اعلم دیگر
معلول ابری تعالی، چون علت علم حضوری به معلولش دارد پس خداوند به مهه ی آهنا علم دارد و بني آهنا و واجب تعالی حائلی نیست و 

ر است و خداوند به مهه ی آهنا علم حضوری دارد و این گونه نیست که مفهومی از آهنا نزد خداوند جمردات اب وجودشان نزد واجب تعالی حاض

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/095/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/11005/1/108/%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B9
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/095/#_ftnref2
http://lib.eshia.ir/17001/1/445/82
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حاضر ابشد بلکه خودشان نزد خداوند حاضر می ابشند زیرا اینها معلول خداوند هستند و اصل وجودشان ربط است یعنی اصل وجودشان نزد 
 علت حاضر است.

به دیگری، در این  ه رسد نسبتچاست  ی تواند نزد جمرد حضور داشته ابشد زیرا مادی از خودش نیز غائبو اما نسبت به مادايت، زیرا مادی من
ان مهم حضوری دارد، این و مثال عل عقول حال علم خداوند به مادايت به وسیله ی صور مثالی و عقلی به آهنا علم دارد. یعنی خداوند که به عامل

اند ذاتی ین نوع علم، منی تو نیستند. ا طه همر این مهان گونه که مادايت معلول بال واسطه نیستند معلوم بال واسعلم او به مادايت می ابشد. بنا ب
از ذات است و ات  أخر و خارجو مت ابشد بلکه در مقام فعل حمقق می شود. ولی دو قسم قبل از قبیل علم ذاتی هستند ولی قسم سوم فعلی است

 ی ابشد.معلول نباشد، آن علم حمقق من
لم است زیرا عو از فروع داین  دو صفت دیگر هم به انم مسیع و بصري نیز مطرح می شود. واقعیت این است که وقتی حبث علم مطرح می شود

است که در  ابشد واضح شم میمسع و بصر اگر به معنای آنچه ما در مورد خود استعمال می کنیم یعنی علم به مسموعات از راه گوش و چ
بر این  هکذا در بصري. بنا عات دارد وه مسمو بوجود ندارد زیرا او به این ابزار مادی منی شوند و منی بیند. بنا بر این مسیع یعنی او علم خداوند 

 ابزگشت این دو صفت به خود علم است.
  
 
  

  )فصل پنجم در علم خداوند( الفصل اخلامس يف علمه تعاىل
ه عند ذاته، وهو علم حلضور ذاته ارد.()قبال گفتیم که هر جمرد از ماده ای علم به ذات خودش د بذاته،قد تقدم أن لكل جمرد عن املادة علما 

شد از این رو ردات می ابی اجمل)زیرا ذاتش نزد خودش حاضر است و این مهان علمش به ذات خودش است. خداوند هم جمرد است و اعل بذاته.
  این حکم در مورد او نیز صادق است.(

 ده حد وال یشذ عنهالذي ال حي است.( )و مهچنني گفتیم که ذات خداوند صرف هستی وتقدم أیضا أن ذاته املتعالیة صرف الوجود، علم دوم()اما 
از هستی خارج  هیچ کمالی ستی و)صرفی که هیچ حدی او را حمدود منی کند در نتیجه ماهّیت ندارد و از او هیچ ه وجود وال كمال وجودي،

لوجودي، فهو اي بنظامها وجود فما يف تفاصیل اخللقة من وجود أو كمال ه متام هستی ها به حنو وحدت و بساطت علم دارد.(نیست و او ب
مهه ی تفاصیل و  و ماده اب مثال )بنا بر این هر آنچه در تفاصیل خلقت از هستی و کمال هستی است از عامل عقل گرفت شده ات موجود عنده

 ابشد. البته کیفیت د فاقد شیءی توانمهه نزد خداوند موجود هستند زیرا مهه معلول خداوند می ابشند و معطی شیء مننظام و جزئیات و حرکات 
شده  . برهانی که اقامهعلم ندارمي لم همعاین نوع علم برای ما مشخص نیست زیرا ما مهان گونه که به ذات خداوند علم ندارمي به کیفیت این نوع 

غري  شته ابشد.(و اشرف دا اعلی )زیرا علت ابید معلول را به حنو بنحو أعلى وأشرف، این علم نزد او موجود است.( است فقط می گوید که
ند ر ذات خداو ثرت د)این معلومات به شکل بسیط و وحدت نزد خداوند هستند نه به شکل کثرت که موجب ک متمیز بعضها من بعض،

ت در این علم امجالی اس علوم است ووند م)بنا بر این متامی هستی معلول نزد خدا الكشف التفصیلي. فهو معلوم عنده علما إمجالیا يف عني شود.(
قبلی هر دو  علم و علم ه اینکعني اینکه کامال روشن است یعنی هم کامال مشخص است و هم به شکل وحدت وجود دارد. البته خمفی مناند  

ه ذات هر دو را م خداوند بو عل م دوم مهان علم به ذات می ابشد نه چیزی خارج از ذاتیک علم است و مهان علم به ذات می ابشد زیرا عل
  شامل می شود.(
قائمة  )اما موجودات یعنی چیزهایی که خلق شده اند از آجنا که معلول خداوند هسند( -مبا هي معالیل له  -مث إن املوجودات  )اما علم سوم:(

و هستی آهنا به اوست )نه ماهّیت آهنا بلکه اصل وجودشان از خداوند نشئت می گريد( و این قیام هم قیام ) الذوات به قیام الرابط ابملستقل،
)بنا بر این آهنا اب وجودشان نزد خداوند حاضر است  حاضرة بوجوداهتا عنده، ربطی به مستقل است یعنی وجود آهنا ربط و فانی در علت است(

فهي معلومة له علما  ماهّیات آهنا که به این معنا ابشد که خداوند به مفهوم و ماهّیت آهنا علم دارد.( و اصل هستی آهنا نزد او حاضر است نه
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)ولی این علم حضوری در مرتبه ی ذات  يف مرتبة وجوداهتا، )بنا بر این کل هستی معلوم خداوند هستند و این علم، علم حضوری است.( حضوراي
ست و به مهني دلیل اب علم دوم فرق می کند. این علم، فعلی است نه ذاتی. اینکه در بعضی از آايت نیست بلکه در مرتبه ی خود وجودات ا

ه هست آمده است که فالن کار و فالن امتحان را کردمي ات بدانیم مراد مهني علم فعلی است که قبل از آن وجود نداشت و اال علم ذاتی او به آنچ
)و  واملادیة منها بصورها اجملردة. )یعنی جمردهای این موجودات بالواسطه معلوم ابری تعالی هستند( ها أبنفسهااجملردة من ال یزال وجود داشته است.(

 موجودات مادی اب صور جمرده معلوم خداوند می ابشند یعنی مادايت به واسطه ی علمی که خداوند به عامل عقل و مثال دارد معلوم خداوند می
اهلني در اینجا متفاوت است که آاي مادی می تواند مثل جمرد معلوم خداوند قرار گريد اي نه. در بعضی جاها تصریح ابشند. البته کلمات صدر املت

ر دارد که می شود زیرا وجود اب شعور عجني است و به مهني دلیل در قرآن است که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خداوند را تسبیح می کند. بنا ب
ی شعور دارد. ولی در جایی دیگر عبارت او اشعار دارد که مادی بودن اب معلوم شدن منافات دارد و علم به آهنا به این اگر تسبیح می کند یعن

ان واسطه ی صور جمرده ی آهنا و صور مثالی و عقلی آهنا است. مرحوم عالمه در حواشی آجنا دارند که کالم دوم صدر املتاهلني کالم متقن ایش
متشابه است و ابید محل به این صورت دوم شود. اب این حال آیت هللا جوادی قائل است که کالم اول صدر املتاهلني است ولی کالم اول ایشان 

متقن است و کالم دوم ایشان ابید به کالم اول ایشان محل شود و کل عامل از مادی و جمرد بنفسه نزد خداوند حاضر است و مهه ی وجود، 
ان اندازه که از هستی برخوردار است از علم هم برخوردار است و مادی چون وجودش ضعیف است علمش سراسر علم است و هر موجودی به مه

  هم ضعیف می ابشد. بنا بر این مادايت بال واسطه معلوم خداوند می ابشند.(
وند به ذاتش م حضوری خداعلکی ی)از این احباث مشخص شد که خداوند سه علم دارد.  فقد حتقق أن للواجب ) تعاىل ( علما حضوراي بذاته،

 ه ی ذات خود ابری واء در مرتبه اشیل)علم دیگر، علم حضوری و تفصیلی  وعلما حضوراي تفصیلیا ابألشیاء يف مرتبة ذاته قبل إجيادها، است.(
)و  و خارج من ذاته.ها، وهرتبتما يف وعلما حضوراي تفصیلیا هب )و این علم عني ذات است.( وهو عني ذاته، این علم قبل از خلق اشیاء است.(

باشند آن علم هم گر اشیاء نا ست و علم حضوری تفصیلی به اشیاء در مرتبه ی اشیاء که این علم خارج از ذات است زیرا در مرتبه ی اشیاء ا
علم  ستلزم آن است که بهم معلوالت ند به)و واضح است که علم خداو  ومن املعلوم أن علمه مبعلوالته یستوجب العلم مبا عندها من العلم. نیست.(

لم عآنچه من علم دارم  این به هر نا بربمعلوالت هم علم داشته ابشد. بنا بر این اگر خداوند به خود من علم دارد و نفس من نزد او حاضر است 
  دارد.(

 و بصر مهان علم به حقیقت مسع ا کهآجن)و از  تتمة: وملا كانت حقیقة السمع والبصر هي العلم ابملسموعات واملبصرات، كاان من مطلق العلم،
ز شاخه های مطلق ن دو وصف این ایمسموعات و مبصرات است نه اینکه خداوند به وسیله ی ادواتی مانند گوش و چشم بشنود و ببیند بنا بر ا

ن می شوند بنا بر ای داوند اثبتد خور م)و این دو صفت در  وثبتا فیه ) تعاىل (، فهو ) تعاىل ( مسیع بصري، كما أنه علیم خبري. علم هستند(
 خداوند مسیع و بصري است کما اینکه علم و خبري می ابشد(

  
 : در مورد علم ابری اقوال دیگری هم هست:تنبیه و اشاره

و اگر  لوم استلم، فرع مععد که یک قول این است که خداوند فقط علم به ذات دارد ولی علم به خملوقات قبل از خلق ندارد زیرا می گوین
ر مورد دايبد. بنا بر این  هنا علم میآد به معلومی نباشد معنا ندارد که این علم در خداوند حمقق ابشد بنا بر این وقتی خداوند اشیاء را خلق کن

 خداوند فقط علم اول و سوم راه دارد.
 ايبد. الزمه ی این قول این است که خداوند جاهالنه می آفریند و بعد از خلق به آهنا علم می

لم ت چنني نیست زیرا عبه معلوال ی علمجواب آن این است که در علوم انفعالی، علم اتبع معلوم است مانند علم ما به درخت و زمني و آمسان ول
 د ابتدا نقشهست یعنی فر هم ه علت به معلول علم فعلی است یعنی علمی است که خود علم منشأ صدور می ابشد. این نوع علم در انسان ها

 اء وجود دارد پس درساخنت اشی بل ازای را در ذهن خود ترسیم می کند و بعد بر اساس آن چیزی را درست می کند. وقتی در ما علم به اشیاء ق
 خداوند به طریق اولی این علم هست.
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ال خمتلفه و ورد علم خداوند اقو )مردم در م نها:متنبیه وإشارة: للناس يف علمه ) تعاىل ( أقوال خمتلفة ومسالك متشتتة اخر، نشري إىل ما هو املعروف 

  نیم.(روش های پراکنده ی دیگری غري از آنچه ما گفتیم هست و ما به بعضی از آهنا که معروف است اشاره می ک
ن الذات أل تش علم ندارد.(الو به معلو  دارد )اول اینکه ذات ابری تعالی فقط به خودش علم أحدها: أن لذاته ) تعاىل ( علما بذاته، دون معلوالته،

ته زل به آهنا علم داشداوند در اخشود  )زیرا ذات خداوند ازلی است ولی معلوالت کال حادث هستند از این رو منی أزلیة وال معلول إال حاداث.
اص به، كما  األزل بوجوده اخليفم وجوده لز  یستالوفیه: أن العلم ابملعلول يف األزل  ابشد زیرا علم اتبع معلوم است و این معلوم در ازل نبوده است.(

شده ابشد. زیرا  صشان موجودود خا)و جواب آن این است که علم به معلول در ازل مستلزم این نیست که معلول هم در ازل اب مهني وج عرفت.
ت ابید مهه ی آنچه د. زیرا علدار  دقبال هم گفتیم که این موجودات از ازل به حنو وحدت و بساطت و در عني تفصیل و شفافیت در خداوند وجو 

  را افاضه می کند در ذاتش داشته ابشد و وقتی او علم به ذات دارد علم به مهه ی آهنا نیز دارد.(
  

 تی است که نه موجودبه ماهّیا لم او: قولی است که به معتزله نسبت داده شده است و آن اینکه خداوند قبل از خلق، علم دارد ولی عقول دوم
ز رد ولی اینها قبل اماهّیت دا ممکن د و نه معدوم. بنا بر این هر آنچه خلق شده است ماهّیت دارد زیرا هر چه خلق می شود ممکن است وهستن

تنع زهایی که نیست اي ممویند که چیمی گ وخلق یک حنوه ثبوتی دارند )این مهان چیزی است که سابقا گفتیم که معتزله قائل به ثبوت معدوم هستند 
ز وجود ن ماهّیات قبل ایابنا بر این  ستند.هاست که ثبوتی هم ندارد و اي ممکن است که آهنا قبل از وجودشان اثبت هستند و این اشیاء اثبته ازلی 

 ثبوتی دارند که مانند خداوند ازلی هستند و علم خداوند از ازل به آن اثبتات تعلق گرفته است.
جود نبودند ولی گفت که مو   ی توانوجود است و اگر آهنا از ازل ثبوت داشتند یعنی موجود بودند و منجواب آن این است که ثبوت به معنای 

 اثبت بودند.
  

م هستند ات در حالی که معدو ویند ماهیّ گه می  )قول دوم منسوب به معتزله است ک الثاين: ما نسب إىل املعتزلة: أن للماهیات ثبوات عینیا يف العدم،
) تعاىل ( قبل  ق هبا علمهتعل وهي اليت داشتند. ثبوت آهنا ذهنی و علمی نبوده است بلکه عینی و خارجی بوده است.( در عدم ثبوت عینی

)جواب  ات.لقول بثبوت املعدومادم، بطالن ه تقوفیه: أن )و مهني ماهیّات است که علم خداوند قبل از اجياد اشیاء به آهنا تعلق گرفته بود.(اإلجياد.
  ه قبال گفتیم که معنا ندارد که بگوییم معدوم که پوچ حمض است اثبت ابشد.(آن این است ک

  
ی ائلیم وجود گاه ذهنقن گونه که ا مهام: مهان قول سابق است اب این فرق که ماهّیات ثبوت عینی ندارند بلکه ثبوت علمی دارند. یعنی قول سوم

 ثبوت عینی دارند و گاه ثبوت علمی و ذهنی. است و گاه عینی اینها مانند معتزله قائلند که اشیاء گاه
 جواب آن مهان است که گذشت.

  
 ه می گویند ماهیّاتکه شده است  ت داد)قول سوم چیزی است که به صوفیه نسب الثالث: ما نسب إىل الصوفیة: أن للماهیات املمكنة ثبوات علمیا

بع ت)و این علم به  ات،مساء والصفع األبتب اذهان مبادی عالیه موجود بودند.(ممکنه یک نوع ثبوت ذهنی و علمی دارند. بنا بر این ماهّیات در 
بوت )که این ث االجياد. عاىل ( قبله ) تهو املتعلق لعلم امساء و صفات است یعنی اگر خداوند علم دارد این علم به تبع علم به ماهّیات است.(

لعیين الماهیة قبل وجودها لبوت مفروض أي ث ول أبصالة الوجود واعتباریة املاهیات ینفيوفیه: أن الق علمی متعلق علم خداوند قبل از اجياد است.(
رای ماهّیت قبل از تی را که بر ثبو ه)جواب آن این است که وقتی ما قائل شدمي که وجود، اصیل است و ماهّیت اعتباری، این قول  اخلاص هبا.

معدوم است. چه  ماهّیت هم ه استخودش هستی ندارد و ات وقتی که وجود عینی نیامد وجود عینی خاص به خودش نفی می کند. زیرا ماهّیت از
 این ثبوت عینی ابشد کما اینکه معتزله گفته اند و اي علمی که صوفیه می گویند.(
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 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 97جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : اقوال خمتلف در مورد علم خداوندموضوع
و زائد بر ذات  علی و خارجیکی ف ودر علم واجب است و گفتیم که حق این است که خداوند سه گونه علم دارد که دو گونه از آهنا ذاتی سخن 
 است.

 اقوال دیگری در مورد علم ابری است که صحیح منی ابشد.
ی جمرد دارد که ود است فرد موججودی که در عاملمنسوب به افالطون است و او طبق مبانی خودش قائل به ُمُثل است یعنی هر مو  قول چهارم

مع ی دارند آن جمرد جاد و کماالتی آینجامع مجیع کماالت آن افراد مادی در طول زمان است یعنی متامی افراد انسان که از اول خلقت ات آخر م
می ابشد این  ع آن ُمُثله مجکین مثال ها  متام آن کماالت به حنو اعلی و اشرف است و مدبر موجودات نوع خودش می ابشد. بنا بر این ا

 نزد خداوند. ل آن ُمُثلز حصو تدبريات را اجنام می دهند. بر این اساس افالطون قائل شده است که علم خداوند به اشیاء عبارت است ا
 د به آن ُمُثل برایعلم خداون لید و جواب آن این است که اگر فرض کنیم که ُمُثل افالطونیه قابل اثبات است و هر یک رب انواع مادون ابشن

  آهنا علم به مجیعابلم دارد و هنا عتصویر علم سوم که علم فعلی است مناسب است. یعنی واجب تعالی بعد از آنکه ُمثُلی خلق کرده است به آ
رف است و جامع صداوند وجود خنکه انواع مادیه دارد. ولی الزمه ی این قول این است که خداوند به اشیاء قبل از خلق علم ندارد و حال آ

 مجیع صفات می ابشد. بنا بر این آنچه افالطون ترسیم کرده است ارتباطی به علم دوم ندارد.
  

واملثل  املفارقات النوریة ألشیاء هوابصیلي أن علمه ) تعاىل ( التف )قول چهارم منسوب به افالطون است و آن اینکه( الرابع: ما نسب إىل افالطن:
د آهنا ند که خداوند به خو ثل اهلیه امریه و )علم خداوند که علم تفصیلی به اشیاء است مهان جمردات نو  اليت تتجمع فیها كماالت األنواع.اإلهلیة 

وجودات مادون مبه مهه ی  داوندخعلم دارد و در آن مثل متامی کماالت انواع مادی مجع است. در نتیجه علم خداوند به آن مثل مهان علم 
ت  بتوانیم آن را اثب ود دارند ویه وج)اشکال آن این است که اگر قبول کنیم که چیزی به انم مثل اهل وفیه: أن ذلك على تقدیر ثبوهتا است.(
شیاء ا در مرتبه ی خود ار به اشیاء  داوند)این تنها کافی است که علم تفصیلی خ إمنا یكفي لتصویر العلم التفصیلي ابألشیاء يف مرتبتها،کنیم.(

یاء هنوز این مثل و اش ی زمانی کهت یعن)و منی تواند علم خداوند به اشیاء در مرتبه ی ذات و در مرتبه ی عل ال يف مرتبة الذات،ویر کند.(تص
نا بر این اگر علم )ب ذا خلف.هودي، فتبقى الذات خالیة من الكمال العلمي وهو وجود صرف ال یشذ عنه كمال وج خلق نشده اند را اثبت کند.(

مالی کست که هیچ  رفی ااجب فقط مهني ابشد و بس پس ذات واجب ابید خالی از کمال علمی ابشد و حال آنکه وجود خداوند وجود صو 
  وجودی از او خارج نیست و این خالف فرض واجب بودن و صرف بودن واجب می ابشد.(

  
ی علم  هستی صفحه فحه یدر اسالم است و آن اینکه ص : این قول منسوب به شیخ اشراق است که بنیانگذار فلسفه ی اشراققول پنجم

ری حجابی ابني آهنا و د و بواجب است و علم خداوند مهني موجودات است اعم از جمردات و مادايت و مهه ی وجودات نزد او حاضر هستن
 علوم.مو هم نیست و این علم، حضوری است. بنا بر این علم و معلوم که متحد هستند مهني موجدات هم علم هستند 
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شد بلکه علم، جمرد ند مادی ابی تواجواب آن این است که اوال مادی قابلیت معلومیت را ندارد زیرا در علم عالئمی هست که نشان می دهد من
 ی ابشند.معلوم ابر  واننداست. از این رو مادايت منی توانند علم ابشند در نتیجه معلوم ابری نیستند. بر خالف جمردات که می ت

واجب به  اری به علمت و کشکال دوم مهان چیزی است که به افالطون گفتیم که این بیان علی فرض صحت برای تصویر علم سوم خوب اسا
 اشیاء در مرتبه ی ذات ندارد.

  
حمققني از او ز ت و مجعی اوب اس)قول پنجم چیزی است که به شیخ اشراق منس اخلامس: ما نسب إىل شیخ اإلشراق، وتبعه مجع من احملققني:

اعم از  )متام موجودات عنه، ها عنده ) تعاىل ( غري غائبةحاضرة بوجود -واملادايت  من اجملردات -أن األشیاء أبسرها  تبعیت کرده اند و آن اینکه(
ودشان معلوم خا بر این ست بنجمردات و مادايت اب وجودشان نزد خداوند به علم حضوری حاضر هستند و چون وجودشان از خداوند غائب نی

یاء فصیلی خداوند به اشتمهان علم  این )و وهو علمه التفصیلي ابألشیاء. خداوند هستند و علم خداوند به اشیاء عبارت از خود این اشیاء است.(
لم و عاینکه در مباحث ما ک)مادیت   م،ملعلو أن املادیة ال جتامع احلضور، كما تقدم يف مباحث العلم وا )اشکال آن این است که اوال( وفیه: است.(

تفصیلي في لتصویر العلم النه إمنا یكلى أع معلوم گفتیم اب حضور مجع منی شود زیرا علم به معنای حضور جمرد نزد جمرد است و مادی، جمرد نیست.(
مهان علم سوم است   یاء کهد اشی خو  )و اشکال دوم این است که قول فوق فقط در تصویر علم تفصیلی واجب تعالی در مرتبه يف مرتبة األشیاء،

لقول اال العلمي، كما يف ها عن الكم نفسفتبقى الذات خالیة يف کفایت می کند ولی در مرتبه ای که هنوز این اشیاء خلق نشده اند کاربرد ندارد(
ز خلق اشیاء نباید ااوند قبل دخشد و )بنا بر این اگر علم واجب فقط مهني است ابید ذات خداوند فی حد ذاته خالی از کمال علمی اب الرابع.

  علم به آهنا داشته ابشد کما اینکه این اشکال بر افالطون هم وارد بود.(
  

ند به آن بال ارد و خداو دعلم  : این قول منسوب به اتلیس ملطی است و آن اینکه واجب تعالی به عقل اول که معلول خداوند استقول ششم
قل اول از عاول است.  ان عقلخداوند حاضر است ولی علم خداوند به اشیاء دیگر به واسطه ی مهواسطه علم دارد و خود آن و ذاتش نزد 

ی( و واجب تعالی  وجودات مادما به طریق علم حصولی به سایر اشیاء علم دارد زیرا صورت مهه ی اشیاء نزد عقل اول حاضر است )مانند علم م
 دا می کند.یاء علم پیایر اشبه سایر اشیاء علم حصولی دارد واجب تعالی هم به سکه به عقل اول علم حضوری دارد به واسطه ی آن که 

یاء به چه حنو اوند به اشلم خدعاشکال آن مهان است که در قول چهارم و پنجم گفتیم و آن اینکه زمانی که هنوز عقل اول خلق نشده است 
 ز علم به اشیاء ابشد.است؟ الزمه ی آن این است که واجب تعالی در مرتبه ی ذات خالی ا

  
َلطي،

َ
ول، ىل ( یعلم العقل األاعوهو أنه ) ت ()قول ششم منسوب به اثلیس اي اتلیس است که اهل َمَلط می ابشد. السادس: ما نسب إىل اثلیس امل

 ین گونه است که ذاتان علم و ای) ده،حبضور ذاته عن )که خداوند متعال به عقل اول که مهان معلول اول است علم دارد.( وهو املعلول األول،
ینکه دارد به واسطه ی ا اشیاء علم قیه ی)و خداوند به ب ویعلم سائر األشیاء ابرتسام صورها يف العقل األول. عقل اول نزد خداوند حاضر است.(

وفیه:  م عقل دارد.(آن صور ه هارد بصور متامی اشیاء به شکل علم حصولی نزد عقل اول حاضر است و بنا بر این خداوند که به عقل اول علم د
اینکه  هم وجود دارد و آن شکال دیگریایه ا)و اشکال آن مهان است که در اقوال گذشته بیان کردمي. البته در هن أنه یرد علیه ما ورد على سابقه.

  ارد.(به ماده د علقت در عقل، علم ارتسامی که مهان علم حصولی است معنا ندارد. این نوع علم خمصوص انسان و موجودی است که
  

ه د معلول اول نسبت بابشد و خو  لی می: خداوند در مرتبل ذات فقط به معلول اول علم تفصیلی دارد و علم او به غري معلول اول امجاقول هفتم
  ا.معلول دوم علم تفصیلی دارد و نسبت به ما بقی علم امجالی دارد و هکذا معلول دوم نسبت به سوم و هکذ

 لب شده است.سل از واجب لول او این است که هرچند واجب تعالی به معلول اول علم تفصیلی دارد ولی علم تفصیلی او به غري معاشکال آن 
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وند ست که گفته اند خداااز حکماء  بعضی )قول هفتم قول السابع: قول بعضهم إن ذاته ) تعاىل ( علم تفصیلي ابملعلول األول وإمجايل مبا دونه،
یلي األول علم تفص لوذات املعلو  (صیلی.ذات به معلول اول علم تفصیلی دارد ولی علم او به غري از معلول اول امجالی است و نه تف در مرتبه ی

 وفیه: ما لی دارد ولی هکذا.(و علم امجاادون  )و ذات معلول اول علم تفصیلی به معلول دوم دارد و به ما ابملعلول الثاين وإمجال مبا دونه، وهكذا.
  )و اشکال آن این است که علم تفصیلی واجب به اشیاء در غري معلول اول انکار شده است.( يف سابقه.

  
م واجب تعالی به ی گوید: علمست و ا: این قول منسوب به َفرفوریوس اي فُرفوریوس است که بیانگذار مسأله ی احتاد عاقل و معقول قول هشتم

تباط می آن دو را اب هم ار  د دارد ولیگی وجو است. خمفی مناند که احتاد اب وحدت فرق دارد در احتاد، دو گاناشیاء به احتاد واجب تعالی اب اشیاء 
ود هستند که اب عنی دو موجیستند هدهد. مثال زیدی که فرزند بکر است او اب فرزند بکر وحدت دارد یعنی یکی هستند ولی زید اب عمر متحد 

 ن را اب هم و اب مشارکت هم اجنام می دهند.هم رابطه ای دارند مثال کارهایشا
 به هر حال چون علم اب معلوم احتاد دارد علم واجب تعالی به این گونه است که اب معلوم متحد است.

ی لی این کربی منو حتاد دارد اعلوم اشکال آن این است که قانون فوق کربایی است که فقط می گوید: کیفیت علم به این گونه ای است که اب م
ال ی علم دارد و اي اصچه چیزهای ند بهتواند صغری ساز ابشد کما اینکه هیچ کربایی صغرای خود را اثبت منی کند یعنی اثبات منی کند که خداو 

 در مرتبه ی ذات و قبل از خلقت اشیاء علم به اشیاء دارد اي نه.
  

لم عی ابشد و آن اینکه مفرفوریوس  وب به)قول هشتم قولی است که منس قول.الثامن: ما نسب إىل َفرُفوریوس: أن علمه ) تعاىل ( ابحتاده مع الع
)اشکال  ،اد دون العرض وحنوهأنه ابالحتلم، و وفیه: أنه إمنا یكفي لبیان حنو حتقق الع خداوند به اشیاء به این گونه است که اب معلوم متحد است.(

 د آن مانند جایی کهروض و ماننعه به م کافی است و آن اینکه به حنو احتاد است نآن این است که این قول تنها برای چگونگی وجود و حتقق عل
وأما   ت.(بیگانه اس ز حملاعرضی عارض معروض می شود و معروض از آن بیگانه است و اي آن گونه که حال عارض بر حمل می شود و حال 

بل قلم تفصیلی به اشیاء ع)و اما اینکه ذات واجب تعالی وجودش مهان  سابقه. فال، ففیه ما يف -ثال م -كونه علما تفصیلیا ابألشیاء قبل اإلجياد 
ر این در این قول شد. بنا بابشده  از خلق اشیاء ابشد و اي حتی علم سوم و اي علم اول هست اي نه چیزی نیست که در این قول به آن اشاره

  مهان اشکالی که در اقوال قبلی است وجود دارد.(
  

مجالی است ولی علم الی علم او ارد و دثر متأخرین به این قول قائل شده اند و آن اینکه واجب تعالی قبل از خلق، علم به اشیاء : اکقول هنم
وجود ثال اگر ساختمانی ممان ندارد. ن امکآتفصیلی او به اشیاء بعد از خلق اشیاء می ابشد. زیرا علم اتبع معلوم است و ات معلوم نباشد علم به 

 چگونه می توان آن را دید و علم به آن را دارا شد.نباشد 
ل نکه قائل به این قو الوه بر ایشد عاباشکال آن این است که: معنای این قول این است که واجب تعالی قبل از خلق به اشیاء نباید علم داشته 

ای خود معلوم وری به معنلم حضني نیست زیرا عمی گوید که علم، اتبع معلوم است این قول در علم حصولی معنا ندارد ولی علم حضوری چن
لم لی ابطل است زیرا عضوری که قو حد نه است. بنا بر این قائلني به این قول ابید علم خداوند به اشیاء بعد از اشیاء را به حنو حصولی بدانن
دارد زیرا علم دات معنا نجمر  م حصولی درخداوند به اشیاء حضوری است و علم، خود وجود معلوم است نه اتبع آن. سابقا هم گفتیم که عل

ارجی اشیاء علم به وجود خ بد وحصولی خمصوص انسان است که از طریق حواس، صورتی از اشیاء را نزد خود حاضر کرده و به آهنا علم می اي
 ندارد.

  
أن علمه بذاته علم إمجايل  است از اینکه( )قول هنم که به اکثر متأخرین نسبت داده شده است عبارت التاسع: ما نسب إىل أكثر املتأخرین:

)علم خداوند به خودش مهان علم امجالی به اشیاء است زیرا خداوند به خودش علم دارد و چون جامع مجیع کماالت است مهه ی اشیاء  ابألشیاء،
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)او مهه ی اشیاء را به سبب  ا إمجاال بعلمه بذاته،فهو ) تعاىل ( یعلم األشیاء كله و کماالتشان را امجاال می داند و علم تفصیلی به آهنا ندارد.(
)ولی بعد از آنکه اشیاء، موجود شدند خداوند به آهنا  وأما علمه ابألشیاء تفصیال فبعد وجودها، اینکه علم به ذاتش دارد به حنو امجالی می داند.(

)زیرا علم اتبع معلوم است و چون قبل از خلق معلوم، معلومی  لوم.ألن العلم اتبع للمعلوم، وال معلوم قبل وجود املع علم تفصیلی پیدا می کند.(
نیست منی شود علم به آن حمقق شود و اگر قرار ابشد که قبل از خلقت معلوم، علم به آن وجود داشته ابشد یعنی معلوم قبل از وجودش ابید 

در سابق گفتیم که خداوند قبل از خلق اشیاء نباید علم تفصیلی )اشکال آن مهان است که  وفیه: ما يف سابقه، موجود ابشد و این تناقض است.(
)اشکال  على أن كون علمه ) تعاىل ( على حنو اإلرتسام واحلصول ممنوع، كما سیأيت. به اشیاء داشته ابشد و ذات او از این علم خالی ابشد.(

حاصل می شود علمی است که به حنو علم ارتسامی که مهان علم دیگر آن این است که علم واجب تعالی به اشیاء بعد از خلق که به تبع معلوم 
حصولی است می ابشد و سابقا گفتیم که موجودی که ذاات و فعال جمرد است علم حصولی در مورد آن معنا ندارد. این نکته را در قول دهم 

  توضیح می دهیم.(
  
  

 ء قبل از خلق اشیاءاهیات اشیامت که لم به اشیاء دارد ولی به این گونه اسمنسب به مشائني است و آن اینکه خداوند قبل از خلق، ع قول دهم
ن ما اهیّات اشیاء در ذهم همهان گونه ک وجود دارد و این ماهیّات به خود خداوند قائم است مهان گونه که ماهّیات اشیاء به ذهن ما قائم است.

ن معنا به تغرّي است به ای ق کلید حاصل است و قائم به واجب است و علم فو موجود است و قائم به ذهن می ابشند به مهني گونه نزد خداون
تغیري  ت و به تغرّي معلومع معلوم اسه اتبکمعلوم تغیري منی کند و قبل از معلوم و حني وجود آن و بعد از معلوم اثبت است. )در مقابل علم جزئی  

 اثبت است و تغیري منی کند.می کند.( بنا بر این علم مزبور در خداوند کلی است یعنی 
ائني لبته متکلمني به مشاشیاء است. ّیت ااکثر متکلمني به مهني قول قائل شده اند و قائلند که علم خداوند به اشیاء قبل خلق مهان علم به ماه

ود صورت مبهم خواهد ب که در این  د چرایک اشکال دارند و آن اینکه علم فوق کلی نیست برای اینکه این علم قابل انطباق بر کثريین نباید ابش
نند آن اي سنگی بلند و ما اي درخت و شد ومثال اگر کسی از دور شیء مبهمی را ببیند آن توان انطباق بر کثريین را دارد مثال ممکن است انسان اب

ین لبته واضح است که ال است. و ا جهاب بنا بر این اگر علم خداوند قابل انطباق بر کثريین ابشد به این معنا است که علم او مبهم و آمیخته
 بت است.لم اثعاشکال بر مشاء وارد نیست زیرا مراد مشاء از کلی به معنا ما ینطبق علی کثريین نیست بلکه به معنای 

  
  

)و آن  ا حبضور ماهیاهتاأن علمه ) تعاىل ( ابألشیاء قبل إجياده )قول دهم قولی است که منتسب به مشائني است( العاشر: ما نسب إىل املشائني:
)به مهان  على النظام املوجود يف الوجود لذاته ) تعاىل (، اینکه علم خداوند به اشیاء قبل از خلق اشیاء علم او به حضور ماهیّات آن اشیاء است.(

است و عامل عقل بر مثال و نظامی که بعد از وجود خواهند داشت برای ذات خداوند حاضر هستند مثال اگر بعد از وجود پدر بر پسر مقدم 
مثال بر ماده مقدم است علم خداوند نیز به آن ماهّیات اب مهان نظام است یعنی ماهّیت عقل اول در خداوند بر ماهّیت عامل مثال مقدم 

بل على  خداوند نیست.( )این حضور به حنو داخل بودن آهنا در ذات خداوند و احتاد آهنا اب ذات ال على حنو الدخول فیها واالحتاد هبا، است.(
)مانند مهان جا که ماهّیات قائم به ذهن هستند. بنا بر این این  ابلثبوت الذهين )بلکه آن ماهیّات به ذات خداوند قائم هستند.( حنو قیامها هبا

على وجه  قت اشیاء است.(ماهّیات ثبوت عینی ندارند زیرا اگر ثبوت عینی داشتند یعنی در خارج موجود بودند و حال آنکه حبث در قبل خل
)و این علم خداوند به ماهّیات اشیاء به حنو کلّیت است یعنی علم خداوند اب تغرّي معلوم تغیري منی   ،-مبعىن عدم تغري العلم بتغري املعلوم  -الكلیة 
لم برای حتقق معلوم کافی است یعنی علم )علم خداوند به اشیاء ابلعنایة است که علم در آجنا زائد بر ذات است و وجود ع فهو علم عنائي کند.(

)یعنی حصول علمی  حصوله العلمي مستتبع حلصوله العیين، اتبع معلوم نیست بلکه قبل از معلوم است و مهان علم، معلوم را اجياد می کند.(
وإن خطؤوه وطعنوا  گفته مشی کرده اند.()و اکثر متکلمني بر اساس این   وقد جرى على هذا القول أكثر املتكلمني،حصول عینی را به دنبال دارد.(
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)هرچند متکلمني نسبت خطا به این قول داده اند و به این قول طعنه وارد کرده اند از این حیث که این قول   فیه من حیث إثبات الكلیة يف العلم،
كونه علما حصولیا قبل اإلجياد، وأنه على حاله قبل فإهنم جروا على   کلّیت را در علم خداوند اثبات می کرد و آهنا کلی بودن آن را قبول ندارند.(

)زیرا متکلمني قائل هستند که علم خداوند قبل از اجياد اشیاء علم حصولی است و این علم قبل از خلق اشیاء و بعد از  وجود األشیاء وبعده.
معنای اثبت ماندن است و تصور کردند که به معنای  اشیاء بدون تغیري ابقی می ماند. اب این حال چون متوجه نشدند که کلی در کالم مشاء به

چیزی است که فرض صدقش بر کثريین ممتنع نیست از این رو بر کالم مشاء اشکال گرفته اند و گفته اند که ابید قید کلی بودن را حذف می  
 کرد.(

  
 اشکال این قول سه چیز است:

ط قائم هم نیستند زیرا فق اخل در ذاتدند و ین ماهیّات )زیرا این ماهّیات عني ذات نیستاول اینکه بر اساس این قول واجب تعالی اب قطع نظر از ا
 رد بود.ای قبلی واهقول  به ذات هستند پس ذات چیزی است و اینها چیزی دیگر( علم به اشیاء ندارد. این مهان اشکالی است که به

 وز طریق ادوات حواس لم حصولی ایرا عرد منی تواند علم حصولی داشته ابشد ز دوم اینکه اینها قائلند که خداوند علم حصولی دارد و گفتیم جم
 ت.ارتباط اب صورت و ماهّیات اشیاء علم به موجودات پیدا می کند ولی خداوند علمش به مهه چیز حضوری اس

ست. ست خارجی ااجود فس مو سوم اینکه وجود ذهنی فی حد نفسه وجود خارجی است زیرا نفس، در خارج موجود است و صورتی که در ن
زد خداوند ثبوت موجودات ن ه اینکذهنی بودن صورت ذهنی صرفا جهت این است که مقابل وجود خارجی است. بنا بر این وقتی اینها می گویند  

ارجی نیست ات خ نا بر اینباست  ذهنی دارند این حرف کامال پوچ است زیرا فرض بر این است که هنوز وجود خارجی نیست و اشیاء خلق نشده
 صور ابشد.تز آن قابل اّیتی در مقایسه اب آن وجود ذهنی معنا پیدا کند. و اصال اگر خارجی نیست و وجودی نیست معنا ندارد که ماه

  
بات کردید  م مشا اثر سابق گفتینگونه که ده مها)اشکال آن این است ک وفیه: ما يف سابقه، على أن فیه إثبات العلم احلصويل ملوجود جمرد ذاات وفعال،

فیه علم  اات وفعال ال یتحققد اجملرد ذملوجو اوقد تقدم يف مباحث العلم واملعلوم أن  که موجودی که هم ذاات و هم فعال جمرد است علم حصولی دارد.(
 شد و علم او مهوارهشته ابی داحصول )و حال آهنا در مباحث علم و معلوم گفتیم که موجودی که ذاات و فعال جمرد است منی تواند علم حصويل،

غري وجود  ود ذهين منات وجعلى أن فیه إثب حضوری است. علم حصولی خمصوص انسان و حیوان و موجوداتی است که حواس ادراکی دارند.(
وجود ذهنی در د ات داشته ابش وجود )اشکال دیگر آن این است که این قول وجود ذهنی را اثبت کرد بدون اینکه وجودی عینی عیين یقاس إلیه،

دی عینی ی نفسه وجو ودش فمقایسه اب آن ذهنی شود و سابقا گفتیم که وجود ذهنی صرفا به خاطر مقایسه اب خارج ذهنی است و اال خ
ن ایی آن این است که  )و الزمه ،(عاىل توالزمه أن یعود وجودا عینیا آخر للموجود اخلارجي قبل وجوده العیين اخلاص به ومنفصال عنه )  است.(

لق شدن یک د قبل از خد ابیخودش یک وجود عینی دیگر برای وجود خارجی شود و معنای آن این است وجوداتی که قرار است بعدا خلق شو 
ز ذات لکه خارج ایست بنوجود عینی داشته ابشند مضافا بر اینکه این وجود منفصل از خداوند نیز می ابشد چون در مرتبه ی ذات 

ز مهان اعلم خداوند عبارت  ی هستند کهاوریه )و این قول به مهان قول افالطون بر می گردد یعنی ُمُثل ن ة إىل القول الرابع.ویرجع ال حمال است.(
 ها است و قول افالطون که ابطل است این قول هم ابطل می ابشد.(

  
  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 98جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم
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 د: قدرت خداونموضوع
ري دیگر قدرت، ود. به تعبشجنام اسخن در اثبات صفات خداوند است و به قدرت رسیده امي. معنای قدرت، کاری است که از روی علم و اراده 

ن ند در حالی که به آجنام می دهدات ابه این معنا است که فاعل که کار را اجنام می دهد بداند که چه کاری می کند )در مقابل کاری که موجو 
ام و رکن دارد: کار اجنداین قدرت  نا بربم ندارند مانند سنگی که از ابال به مست اپئني می آید که منی گویند او قدرت بر این حرکت دارد.( عل

 دادن و آن را عاملانه اجنام دادن.
بال واسطه اي  ور می شوند و صاددر مباحث اهلیات ابالمعنی االخص گفتیم که غري واجب تعالی هر چه هست ممکن است و مهه ی ممکنات از ا

این  ني ذات است. بنا براین علم ع ارد واب واسطه معلول او هستند. مهچنني گفتیم که خداوند قبل از خلق به مهه ی اشیاء که خلق می کند علم د
شیاء اوند قادر به مهه ی بر این خدا بنا. اثبات قدرت دلیل به برهان دیگری ندارد زیرا هم خداوند کارها را اجنام می دهد و هم علم به آن دارد

 است زیرا مهه خملوق او هستند و او نیز آهنا را عاملانه خلق کرده است.
 شود. ات میآنچه در حبث قدرت مطرح است جواب اشکاالتی است که مطرح شده است و اال اصل اثبات قدرت به راحتی اثب

ارها مقدور کنسان. این  اتیاری که مقدور خداوند نیست که عبارت است از کارهای اخاین است که در عامل چیزهایی وجود دارد   اشکال اول
د حتت قدرت خداوند ارها خبواهکاین   انسان است مانند دروغ گفنت و اي مناز خواندن که کاری است که انسان اب قدرت خود اجنام می دهد. اگر

جرم  نسان جمبور نیست الکنیم که ا  رک میدام این کارها ابشد و حال آنکه ابلوجدان قرار گريد بنا بر این انسان ابید هیچ کاره و جمبور به اجن
 اعمال او نباید مقدور خداوند ابشد.

ین گونه نیست که ادهد. یعنی اي ن وکه معنای اختیاری بودن فعل انسان این نیست که در مهه حال بتواند کاری را اجنام دهد  جواب این است
جب شود و به گونه ول ابید واوجد، ایمهواره امکان ابشد. مهان فعلی که اختیاری است طبق قاعده ی الشیء ما مل جيب مل نسبت فعل به انسان 

 تدا ابید موجود شودهر کار اب مه یای شود که هیچ راه برای اجنام نشدنش وجود نداشته ابشد و به گونه ای شود که حتما موجود شود. علت ات
ایر شرایط الزمه مکانی و س ومانی ز زند، علت اتمه ی آن کار عبارت است از خود انسان، علم او، اراده ی او، شرایط ات عمل از انسان سر ب

ست اي واجب ا واجب ابلغري فعل، برای اجنام آن کار. اگر مهه ی اینها اب هم مجع شود، فعل واجب می شود. حال این سخن این است که این
ید سرآخر مستند اباین واجب  ر اینلغري است زیرا من واجب ابلذات نیستم که فعلم واجب ابلذات ابشد. بنا بابلذات. واضح است که واجب اب

ه وسیله ی واجب عل انسان بفاین  به واجب ابلذات شود که مهان خداوند است پس فعل سرآخر به او مستند است و معلول او می ابشد. بنا بر
 الوجود، واجب و بعد موجود می شود.

د. وجود انسان نیز متصل ابشن لذاتابالوه بر اینکه قبال گفتیم که مهه ی موجودات، موجودات ربطی هستند و برای اجياد ابید به یک مستقل ع
 ربطی است و اعمال او ابید به یک مستقل ابلذات مرتبط ابشد.

یست بنا بر ود انسان نخقدرت  خداوند است دیگر حتت: اگر طبق دو برهان فوق، فعل انسان مقدور و حتت قدرت مستشکل در اینجا می گوید
 این انسان در اعمال خود جمبور است.

داوند جنام می دهد و هم خند آن را اخداو  به بیان دیگر، وقتی می گویید که خداوند بر اجنام کارهایی که در عامل وجود دارد قدرت دارد یعنی هم
 به اجنام آهنا علم دارد.

 رکن موجود در تعریف قدرت متسک می کند و اشکال خود را مطرح می کند: حال مستشکل به هر دو
ر بختلف منی کند بنا  ند از مرادخداو  یاگر خداوند فاعل این فعل است یعنی خداوند است که این فعل را خواسته است و اراده کرده است. اراده 

 ی خداوند است.لکه اختیار یست بنر می شوم و فعل مزبور اختیاری من این حتی اگر من خنواهم آن کار ابید اجنام شود از این رو من جمبو 
خواهد شد و اگر خداوند این کار را از روی علم اجنام می دهد بنا بر این او می داند که این فعل اجنام خواهد شد از این رو این فعل حتما اجنام 

اب واقع نباشد. به عبارت است از خداوند متعال چون قادر است عامل است  و اال الزمه اش این است که علم خداوند جهل ابشد و علم او مطابق
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تواند که آن  زیرا یکی از ارکان قدرت، علم است از این رو اگر علم دارد که کاری اجنام می شود آن کار حتما ابید اجنام شود. بنا بر این انسان منی 
 کار را اجنام ندهد و معنای جمبور بودن هم مهني است.

 رب است.جتیجه ی آن نود و یجه اینکه اگر قدرت خداوند عام است و مهه چیز را می گريد، افعال اختیاری انسان را هم شامل می شنت
  

  )فصل ششم در قدرت خداوند( الفصل السادس يف قدرته تعاىل
سرچشمه ی فعل  ست که چیزیین اابه معنای  )سابقا در تعریف قدرت گفتیم که قدرت قد تقدم أن القدرة: )كون الشئ مصدرا للفعل عن علم(،

داوند خو واضح است که فقط ) تعالیة،ته املومن املعلوم أن الذي ینتهي إلیه املوجودات املمكنة هو ذا ابشد و فعل را از روی آگاهی اجنام دهد.(
 ء الوجود املمكن إال یبقى وراإذ ال می ابشند.(است که مهه ی موجودات ممکن به او منتهی می شود و مهه معلول او هستند و مهه جتلی ذات او 

ن هم وجود واجبی  ود واجب؛ آگر وجم)زیرا فرض این است که بعد از وجود ممکن هیچ چیزی ابقی منی ماند  الوجود الواجيب من غري قید وشرط،
ست در نتیجه ه خداوند ابمند ودش نیاز که هیچ قید و شرطی ندارد زیرا هر چیزی که غري واجب تعالی است هر چه که ابشد معلول است و خ

مه وعل چیز دیگر است.( در برای هرند مص)بنا بر این خداو  فهو املصدر للجمیع، معنا ندارد که خداوند در علیتش به آن چیز نیاز داشته ابشد.(
ول بدأ صدور متامی معلن ذاتیکه م؛ مهااست)مهچنني گفتیم که علم خداوند عني ذات خداوند  عني ذاته اليت هي املبدأ لصدور املعالیل املمكنة،

قدرت نیز  وند قادر است و اینادخ)بنا بر این  فله القدرة، وهي عني ذاته. های ممکنه است بنا بر این خداوند کاری را غري عاملانه اجنام منی دهد.(
و علم  ود ذات استخفاعل  اب علم نیست وعني ذاتش است زیرا ذات او فاعل است و علم هم عني ذات است و قدرت هم چیزی جز فاعلیت 

است و به مهه علم  ه ی اشیاءاعل مهفهم عني ذات می ابشد. مهچنني الزمه ی این استدالل این است که او قادر بر مهه ی اشیاء است زیرا او 
  دارد بنا بر این قدرت او عام می ابشد.(

لبته ن است نه خداوند. اق خود انسان خملو )افعال اختیاری انسا خملوقة لنفس االنسان،أفعال االنسان االختیاریة  )اگر اشکال شود که( فإن قلت:
خبواهد  تصمیم اوست که اگر ته به او ووابس )زیرا این افعال ألهنا منوطة ابختیاره، سخن در افعال اختیاری است نه غري اختیاری مانند رشد کردن(

نه ( مقدورة خملوقة هلل ) سبحا و لو كانت  نه()اگر تصمیم بگريد آن را اجنام می دهد و اال مل یفعل، إن شاء فعل وإن مل یشأ می تواند اجنام ندهد.(
بر اجنام  ش این است که انسان)الزمه ا ،ا فیهكان االنسان جمربا على الفعل ال خمتار  )و اگر این افعال خملوق خداوند متعال و مقدور او ابشد( له،

رت اهلی ان خارج از تعلق قدختیاری انسعال ا)بنا بر این اف فأفعال االنسان االختیاریة خارجة عن تعلق القدرة، تار(این کارها جمبور ابشد نه خم
شکل اصل تعلق قدرت اند که مستفی من)بنا بر این قدرت اهلی عمومیت ندارد ات مهه ی افعال را شامل شود. خم فالقدرة ال تعم كل شئ. است.(

  ند.(می ک ول دارد ولی به اینکه دامنه ی آن افعال اختیاری انسان را هم شامل شود اشکالخداوند به افعال را قب
)معنای اینکه فعل، اختیاری این  لیس معىن كون الفعل اختیاراي تساوي نسبته إىل الوجود والعدم حىت حني الصدور، )جواب این است که( قلت:

ر شدن فعل یکی ابشد یعنی حتی وقتی که علت اتمه اش حمقق شده است در آن حال نیست که نسبت فعل به وجود و عدم حتی در زمان صاد
ب هم بشود حمقق شود و بشود که نشود. زیرا قبال گفتیم که وقتی علت اتمه حمقق شد، وجود معلول واجب است. مهچنني گفتیم که الشیء ما مل جي

)و حمال است که ممکن صادر شود بدون اینکه رجحان در  انيب وجوده وعدمه،فمن احملال صدور املمكن من غري ترجح وتعني ألحد ج مل یوجد.(
حد وجود پیدا کند و یکی از دو طرف وجود و عدم برای او متعني و واجب شود. زیرا شیء ات وجود برای متعني و واجب نشود موجود منی شود 

که عدم از علت صادر منی شود و ذکر وجود و عدم در عبارت فوق از و ات عدم برای او متعني و واجب نشود معدوم منی شود. البته واضح است  
)بنا بر این فعل اختیاری چون در ذات خودش ممکن  بل الفعل االختیاري لكونه ممكنا يف ذاته حيتاج يف وجوده إىل علة اتمة ابب مساحمه می ابشد.(

ت اتمه اش موجود شد دیگر از آن عقب منی ماند و فورا حمقق می شود )و وقتی عل ال یتخلف عنها، است در وجودش به علت اتمه احتیاج دارد(
اختیاری به آن علت اتمه نسبت وجوب است نه   )و نسبت این فعل نسبته إلیها نسبة الوجوب، و این حتقق هم واجب است نه ممکن(

ابالمکان است این نسبت به اجزاء علت اتمه یعنی علت  )و اگر وأما نسبته إىل االنسان الذي هو جزء من أجزاء علته التامة فباإلمكان،امکان.(
كسائر األجزاء اليت هلا،  انقصه است. بنا بر این نسبت آن به انسان که علت انقصه است و جزئی از اجزاء علت اتمه است به امکان می ابشد.(
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به سایر اجزایی علت اتمه یعنی به نسبت به سایر علل انقصه  )کما اینکه نسبت فعل من املادة القابلة وسائر الشرائط الزمانیة واملكانیة وغريها.
نسبت مانند ماده ی قابل که آن فعل را می پذیرد )مانند کاغذ و مرکب برای فعل نوشنت( و سایر شرایط زمانی و مکانی و مانند آن. بنا بر این 

فالفعل االختیاري ال یقع إال واجبا  ن مهه به امکان می ابشد.(فعل نوشنت به کاغذ و مرکب و زمان نوشنت و مانند آن مانند نسبت آن به انسا
)بنا بر این فعل اختیاری، حمقق منی شود مگر زمانی که واجب شده است مانند ما بقی معلوالت و این وجوب، ابلغري  ابلغري، كسائر املعلوالت،

)و از چیزهای روشن این است که وجوب ابلغري حتقق پیدا منی   لذات،ومن املعلوم أن الوجوب ابلغري ال یتحقق إال ابالنتهاء إىل واجب اب است.(
)و واجب ابلذاتی غري از  وال واجب ابلذات إال هو ) تعاىل (، کند مگر اینکه به واجب ابلذات منتهی شود و اال به دور و تسلسل می اجنامد.(

)بنا بر این قدرت  فقدرته ) تعاىل ( عامة حىت لألفعال االختیاریة. است.(خداوند ندارمي. بنا بر این فعل مزبور به خداوند ختم می شود و معلول 
 خداوند عمومیت دارد و حتی افعال اختیاری انسان را شامل می شود.(

دم تقوقد  معلول است.( ایر ممکناتنند س)راه دیگر این است که سابقا گفتیم که افعال ما ومن طریق آخر: األفعال كغريها من املمكنات معلولة،
ط است ل در اصل وجودش رابوجود معلو  یم که)و در مرحله ی علت و معلول گفت يف مرحلة العلة واملعلول: أن وجود املعلول رابط ابلنسبة إىل علته،

)و  ه،ستقل یقوممب ابلقیام بط إالوال یتحقق وجود را یعنی این گونه نیست که هستی ابشد و وابسته هم ابشد بلکه هستی اش وابستگی است.(
تقل )و مس لواجب ابلذات،لذات إال ال ابوال مستق هیچ وجود رابطی حمقق منی شود مگر اینکه به وجود مستقلی مرتبط ابشد که آن را قائم بدارد.(

خداوند  نا بر این)ب د بعلة،تعلق الوجو معلول فهو مبدأ أول لصدور كل م ابلذاتی غري از خداوند وجود ندارد که مهه ی مرتبط ها به او تکیه دارند.(
ست زیرا علتی ة توضیحی اد بعلمتعال مبدأ اول برای پیدایش مهه ی معلول هایی است که وجودشان به علت وابسته است. قید متعلق الوجو 

ال ز حتی افعبر مهه چی داوندخ)بنا بر این عموم قدرت اثبات می شود و اینکه  وهو على كل شئ قدیر. نیست که وابسته به علت نباشد.(
  اختیاری انسان قادر است و این افعال هم ربط است و ابید به مبدأ اول که خداوند است ختم شود.(

هر دو به  وه شده است ستفاد)اگر اشکال شود که مشکل جرب حل نشده است زیرا در تعریف قدرت از مصدر بودن و عامل بودن ا فإن قلت:
ید که قدرت )وقتی مشا ملتزم شد ا جربیة،بكوهن االلتزام بعموم القدرة لألفعال االختیاریة التزام (جرب می اجنامد اما از راه مصدر بودن می گوییم:

زمه القول بتعلق فإن ال ست.(ربی اخداوند شامل افعال اختیاری انسان می شود این التزام به این است که افعال فوق اختیاری نیست بلکه ج
گرفته   اری انسان نیز تعلقه فعل اختیهلی باا الزمه ی عموم قدرت این است که ابید قائل شد که اراده ی )زیر  اإلرادة اإلهلیة ابلفعل االختیاري،

نسان ا)بنا بر این فعل  ،وري الوقوعن ضر فیكو  )و اراده ی اهلی از مراد ختلف منی کند و حتما ابید اجرا شود.( وهي ال تتخلف عن املراد، است.(
نه  ون جمبور خواهد بود ر این انسانا ب)ب ویكون االنسان جمربا علیه، ال خمتارا فیه. تما ابید اتفاق بیفتد.(ابید ضروری الوقوع می شود و ح

است  فعل که اختیاری ما )آنچه از ،(عاىل ما وقع من الفعل متعلق لعلمه ) ت )و از طریق دیگر از راه عامل بودن می گوییم:(وبوجه آخر: خمتار.(
وإال عاد  ری است(قوع آن ضرو ین و )بنا بر ا فوقوعه ضروري، خداوند است و او می داند که این فعل واقع می شود.( واقع می شود متعلق علم

ند از آن منزه است  ود که خداو اقع ش)و اگر واقع نشود علم خداوند ابید جهل ابشد یعنی علم او ابید خالف و  علمه جهال ) تعاىل عن ذلك (،
ی است و نه نسان ها جرب افعال ا)بنا بر این  فالفعل جربي ال اختیاري. کند و علم به واقع نداشته ابشد.(که خالف واقع چیزی را تصور  

 اختیاری.(
  

زمه اش کارم جمبور ابشم ال  ن در اجنامماگر  که خداوند در این موارد اراده می کند که من اب اختیار، کاری را اجنام دهم از این رو جواب این است
ام ن اراده کرده ام اجنریق آنچه مطق از ر مورد خداوند، مراد از اراده ختلف کند. بنا بر این خداوند اراده کرده است که عمل فو این است که د

  شود.
انسان  اده یبور اب اختیار و ار که فعل مز   دارد بنا بر این هرچند خداوند علم به فعل مزبور دارد ولی علم به فعل اب متامی مقدمات آن دارد یعنی علم

  اجنام شود و می داند که من چه چیزی را اراده می کنم.
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ی  )زیرا اراده  نفسه،هو علیه يف لى ماعفاإلرادة اإلهلیة إمنا تعلقت ابلفعل  )جواب این است که هیچ یک از این ادله صحیح نیست.( قلت: كال!
ات خودش است. ذبر آن در  ه فعله آن گرفته است بر مهان حالی کخداوند به فعل بال واسطه معلول خداوند نیست بلکه اراده ی او تعلق ب

ه ر آن است این است که آن فعل بعی ک)و وض والذي علیه الفعل هو أنه منسوب إىل االنسان الذي هو جزء علته التامة ابإلمكان، توضیح اینکه(
و تعلق اإلرادة عما هبوال یتغري  هد.(ار را اجنام دهد و اي ندفعل، منسوب به انسان است؛ انسانی که جزء علت اتمه است یعنی او می تواند ک

لقت فقد تع ري منی کند.(ی شود( تغیمجنام )و فعل به وسیله ی تعلق اراده، از آن وضعی که دارد )که معلول انسان است و اب اختیار انسان اعلیه،
رده است  ن است یعنی اراده کق فعل انساز طریبه فعل تعلق گرفته است ولی ا )بنا بر این اراده ی خداوند اإلرادة ابلفعل من طریق اختیار االنسان،
ت که ته ی خداوند این اسسا)و مراد و خو  ومراده ) تعاىل ( أن یفعل االنسان الفعل الفالين ابختیاره، که من اختیار کنم کاری را اجنام دهم.(

ند از ست که اراده ی خداو ا)و حمال  .رادتهإن احملال أن یتخلف مراده ) تعاىل ( عن وم انسان کار خاصی را اب اراده ی و اختیار خود اجنام دهد.(
بور است ولی مضطر و جم ورات خمتارصرچند مرادش ختلف کند بنا بر این ما در خمتار بودن جمبور هستیم. و اینجاست که مريداماد می گوید انسان ه

 رد.(است به این معنا که او در اختیار خود اختیاری ندا
 لق گرفته است و فعلبه فعل تع داوندخ)و جواب از اشکال دوم آهنا که گفتند که علم ازلی  واجلواب عن االحتجاج بتعلق العلم األزيل ابلفعل

ر دکه   واب آن مهان است)ج و علیه،ما ه كاجلواب عن تعلق اإلرادة به، فالعلم إمنا تعلق ابلفعل على انسان حتما ابید مطابق مهان علم ابشد.(
منه  یاري یتمكن االنساننه فعل اختأوهو  جواب از اراده دادمي که علم خداوند به فعل انسان به مهان گونه که فعل بر آن است تعلق گرفته است.(

ملعلوم عن ج العلم اوال خير  .(ش کند)و آن اینکه فعل انسان، اختیاری ابشد که انسان قدرت داشته ابشد هم اجنامش دهد و هم ترک ومن تركه،
ت و خداوند هم به یاری من اسل اخت)و علم، معلوم را از حقیقت خودش خارج منی کند بنا بر این وقتی حقیقت معلوم این است که فع حقیقته،

نا بر )ب ال.) تعاىل ( جه  كان علمهتیارايفلو مل یقع اخ آن علم دارد یعنی خداوند علم دارد که من از روی اختیار چه چیزی را انتخاب می کند.(
که من   د زیرا او علم داردید جهل ابشند اباین این استدالل علیه مستشکل است به این بیان که اگر فعل مزبور اب اختیار من اجنام نشود علم خداو 

 فعل مزبور را اب اختیار خود اجنام خواهم داد.(
  

ید به حد وجوب ابست و ممکن کن اممخملوقات و از مجله فعل انسان  : مشا عموم قدرت را از این راه اثبات کردید کهاشکال بعد این است که
ستند که موجود می هل ها واجب ین فعابرسد ات موجود شود و ابالخره ابید به واجب ابلذات بر گردد که مهان خداوند است. بنا بر این مهه ی 

ام د حتما کاری را اجناست و ابی ش واجبمتعال خمتار نیست بلکه فعلشوند )زیرا مشا می گویید: الشیء ما مل جيب مل یوجد( بنا بر این خداوند 
 دهد.

  
ف ب ابلذات، ینتج خالإىل الواج ء ذلكفإن قلت: السلوك إىل بیان عموم القدرة من طریق توقف وجود املعلول املمكن على وجوبه ابلغري وانتها

 اینکه واجب ابلغري وقف است برکن متداوند تعالی گفتید که وجود معلول مم)اگر اشکال شود که اینکه مشا برای اثبات عموم قدرت خ املطلوب،
تیجه می دهد که در ب مشا را نمطلو  شود زیرا الشیء ما مل جيب مل یوجد و واجب ابلغري هم به واجب ابلذات منتهی می شود و این بیان خالف

بفتح  -تعاىل ( موجبا  )تلزم كونه جبا یسفإن كون فعله ) تعاىل ( وا است.(صدد خمتار بودن خداوند بودید بلکه نتیجه می دهد که خداوند جمبور 
او  )یعنی فعل بر لرتك،اتنعا علیه لیه الفعل ممعأي واجبا  )زیرا اینکه فعل خداوند واجب ابشد مستلزم این است که خداوند موَجب ابشد( -اجلیم 

رای اصال معنایی ب  لکهدرت نیست بموم ق)بنا بر این دیگر معنایی برای ع رة حینئذ.وال معىن لعموم القد واجب ابشد و ترک بر او ممتنع ابشد(
 قدرت نیست زیرا هر کاری که اجنام می دهد آن فعل بر او واجب است و خداوند اختیار در ترک ندارد.(
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 بسم هللا الرمحن الرحیم

 ات و اراده و کالم او: قدرت خداوند و حیموضوع
ر لیل اول می گوید: هی خورمي. دبر م در حبث قدرت این اشکال مطرح شده بود که اگر خبواهیم عموم قدرت را اب دلیل اول اثبات کنیم به مشکل
د اي بدون واسطه ابی و اب واسطه لغريچیزی که در عامل موجود می شود ممکن است و هر ممکنی ابتدا ابید وجوب ابلغري پیدا کند و این وجوب اب

 ابالخره به واجب منتهی شود و اال تسلسل و دور الزم می آید.
ه جمبور است و این است ک ای آنمستشکل می گوید: بنا بر این فعل خداوند ابید واجب ابشد یعنی واجب است که فعلی را اجنام دهد و معن

 اثبات عموم قدرت، اصل قدرت نفی می شود. قدرت ندارد و منی تواند ترک را اختیار کند. بنا بر این اب
یه ی غري است  وبش از انحو وج جواب این است که وجوبی که در آجنا مطرح می شود که هر ممکنی ابتدا واجب می شود و بعد موجود می شود

ست نه اوبش ابلغري وجست که علتش می ابشد. یعنی هم وجودش از انحیه ی علت است و هم وجوبش. بنا بر این معلولی که واجب شده ا
این رو  ده است. ازاجب شو ابلذات بنا بر این وجوب هر چیزی از انحیه ی علت به آن داده شده است و چون علت خواسته است، معلول 

د اثر خداونا این فعل گذارد. زیر بثري خداوند آن را واجب کرده است در نتیجه منی تواند مهان فعل بر گردد و در خداوند که علت العلل است أت
ول ور است یعنی هم معل مستلزم دو اال است و اثر منی تواند در مؤثر خودش أتثري بگذارد. در نتیجه فعل مزبور منی تواند واجب را موَجب کند

 ابشد و هم چون أتثري در علت می گذارد علت ابشد.
دارمي، وجب  و نوع واجبده ما ت ولی این در حالی است کبه تعبري ابن سینا، آنچه مطلب را بر مستشکل مشتبه کرده است معنای واجب اس

 عنه و وجب علیه. آنچه را در دلیل بیان کردمي واجب عنه تعالی می ابشد نه واجب علیه تعالی.
نکه آنچه د و حال آا جمبور کنر ه او ککه خداوند خمتار ابلذات است زیرا اگر خبواهد موَجب ابشد ابید چیزی ابشد   از این مطلب واضح می شود

  ند.کاری جمبور  بر ک در عامل غري از خداوند است معلول واجب است و معلول هم منی تواند در علت خود أتثري بگذارد و او را
  

وجوب و وجود  )وجوب کما اینکه می دانید از وجود منتزع می شود یعنی ود،منتزع من الوج -ما تعلم ك  -الوجوب  )جواب این است که( قلت:
این دو  وزع می شود ء منتزا نیستند بلکه یک شیء که موجود است به مهان حیثیت وجودی اش واجب است و وجوب از وجود شیدو چیز جم

ل از انحیه ی علت وجود معلو  ر که)پس مهان طو  فكما أن وجود املعلول من انحیة العلة كذلك وجوبه ابلغري من انحیتها، مساوق هم هستند.(
)و   وجود مؤثره،يفلشئ مؤثرا اوجود  ومن احملال أن یعود األثر املرتتب على ی علتش می ابشد و اثر علت می ابشد.(است وجوبش هم از انحیه 

ر است و که این دو   د چراحمال است که اثر مزبور که مرتتب بر وجود شیء است برگردد و در وجود موثرش که علت است، أتثري بگذار 
خداوند  جوبی که از انحیه یر این آن و بنا ب) تعاىل ( إىل فعله یستحیل أن یرجع فیوجب علیه ) تعاىل ( فعله،فاإلجياب اجلائي من انحیته )  حمال(

)و  ك عموم القدرة،لذویسلب عنه ب (تعالی به فعلش آمده است حمال است برگردد و در خداوند أتثري بگذارد و خودش را بر خداوند واجب کند.
ال آنکه قدرت، عني ح)و  ذاته. عني وهي ذاشته و او را جمبور کرده است از خداوند عموم قدرت را سلب کند.(بدین وسیله که در واجب أتثري گ

  خداوند آن را واجب است. یعنی واجب ذات خداوند است. بنا بر این اثر مزبور از انحیه ی خداوند واجب می شود نه اینکه این اثر بر خداوند
 خداوند واجب کرده ابشد.(کرده است نه اینکه کسی آن را بر 

إذ  )از این مطلب واضح می شود که خداوند خمتار ابلذات است و کسی منی تواند او را جمبور کند.( ویتبني مبا تقدم: أنه ) تعاىل ( خمتار ابلذات،
ابشد و خودش اصال اجبار معنا  )زیرا هیچ اجباری ممکن نیست مگر از انحیه ی خود فاعل و اال اگر فاعل ال إجبار إال من أمر وراء الفاعل،

)که آن امر، فاعل را بر خالف آنچه می خواهد اجنام دهد و اقتضایش را دارد جمبور   حيمله على خالف ما یقتضیه أو على ما ال یقتضیه،ندارد.(
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یی بروم و کسی من را جمبور کند که نروم اي کند اي فاعل را وادار کند بر اجنام کاری که اقتضایش را ندارد. مثال گاه من این اقتضا را دارم که به جا
)این در حالی است که وراء خداوند چیزی  ولیس وراءه ) تعاىل ( إال فعله، اینکه اصال منی خواهم به جایی برود و کسی من را جمبور کند که بروم.(

است که اجنام می پذیرد یعنی فعل منی تواند بر )و فعل هم طبق اقتضای فاعل  والفعل مالئم لفاعله، نیست مگر اینکه فعل و معلول اوست.(
خالف اقتضای فاعل ابشد ات خبواهد فاعل را برخالف آنچه اقتضاء می کند وادار کند و حتی اگر بر فرض حمال تصور شود که بر خالف اقتضای 

)بنا بر این  ل هو الذي تقتضیه ذاته وخيتاره بنفسه.فما فعله من فع فاعل است منی تواند در علت خود أتثري بگذارد زیرا این کار مستلزم دور است.(
 هر فعلی که خداوند اجنام می دهد مهان چیزی است که ذاتش اقتضاء کرده است نه اینکه دیگری خواسته و او را وادار کرده.(

  
 در حیات خداوند فصل هفتم

رد و هم درک. به هم فعل دا یعنی ی دهد و کارش عاملانه استوقتی ما از موجود زنده سخن می گوییم مراد ما موجودی است که کاری اجنام م
آگاهی اجنام  وز روی درک را ا بیان دیگر، موجود زنده چیزی است که دارای ادراک و حرکت است. یعنی هم درک می کند و هم کار و حرکتی

 می دهد.
پی می برمي.  وق به حیاتفاثر  ا روشن نیست و ما از دوبنا بر این حیات چیزی است که درک و حرکت دو اثر آن است. حقیقت حیات برای م

ین ادراک و اد. )خالصه هستن حتی می توان گفت که حیات علت این دو اثر نیست بلکه این دو مالزم اب حیات اند یعنی مهواره اب حیات
 حتریک، اثر حیات هستند اي مالزم اب آن.(

 ت هم دارد.ین حیااجنام می دهد )زیرا هرچه هست فعل اوست.( بنا بر انتیجه اینکه چون خداوند هم ادراک دارد و هم فعل 
قط نی مدرک نبودمي و فیرا ما زمااست ز ما موجودات زنده هستند و این در حالی است که ادراک و فعل ما هر دو زائد بر وجود م مضافا بر اینکه

شد ابعل است زائد بر ما فک که منشأ ادرا  یک و فعل هم زائد است زیرا وقتیتوان و قوه ی آن را داشتیم و بعد ادراک به ما داده شد. مهچنني حتر 
رت ی ابشد که علم و قداگر موجود اولی فعل هم که اثر درک است ابید زائد ابشد. وقتی این دو زائد هستند و در نتیجه ما حّی هستیم، به طریق

 و درک عني ذات اوست حّی بودن برای او ابید اقوی و اولی ابشد.
این خداوند که  ردد بنا برگر می  بحیاتی که به موجودات زنده اعطاء شده است کمالی وجودی برای آهنا است که به خداوند  مضافا بر اینکه

 علت است ابید حیات را به حنو اولی و اشرف داشته ابشد ات بتواند آن را به معلول افاضه کند.
  

 حیات خداوند()فصل هفتم در  الفصل السابع يف حیاته تعاىل
ی موجودی که هم ی برمي یعنمن پی آ)حقیقت حیات هرچند برای ما قابل درک نیست ولی ما آن را مالزمات  احلي عندان هو: )الدراك الفعال(،

أ و  حیات مبداي )بنا بر این ،-قدرة لم والأي مبدأ الع -فاحلیاة مبدأ اإلدراك والفعل  درک می کند و هم کاری را از روی آگاهی اجنام می دهد.(
 نیست بلکه مالزم اب علت آن دو بدأ و)اي اینکه حیات م أو أمر یالزمه العلم والقدرة. منشأ درک و فعل است که مهان علم و قدرت می ابشد.(

  علم و قدرت می ابشد.(
ه ل می شود و حال آنکت بر ما محن حیاو چو )دلیل دیگری این است که  وإذ كانت احلیاة حتمل علینا، والعلم والقدرة فینا زائداتن على الذات،

، كالذات الواجبة و العینیةحنعلى  فحملها على ما كانتا فیه موجودتني للذات علم و قدرت در ما که عالمت حیات هستند زائد بر ما هستند(
ند ذات خداوند  هستند مان ذاتش عني)پس محل حیات بر چیزی که علم و قدرت در آن برای ذاتش موجود هستند و  الوجود ابلذات، أوىل وأحق،

است زیرا حیات  داوند حیاتین خا)بنا بر  فهو ) تعاىل ( حیاة وحي ابلذات. که واجب وجود ابلذات است ابید به طریق اولی و احق ابشد.(
دو یکی  خداوند هر لی درو عني ذاتش است یعنی ذاتش حیات است نه مانند ما که ذات دارمي و حیات یعنی در ما ذاتی دارمي و وصفی 

  است.(
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زی است که ات و هر چیض حی)خداوند مفی على أنه ) تعاىل ( مفیض حلیاة كل حي، ومعطي الشئ غري فاقد له. )دلیل دیگر این است که(
 حیات دارد و این حیات کمالی است و معطی شیء و کمال منی تواندت فاقد آن ابشد.(

  
 در اراده ی خداوند و کالم او فصل هشتم

به نظام اصلح است  معنای علم ست بهاعده ای اراده و کالم را از صفات ذات دانستند و در نتیجه گفتند که مقصود از اراده که از صفات ذات 
 ا بر این اراده صفتده است. بنن ارایعنی خداوند می داند که چه گونه خلق کند و اب چه نظامی آن را اجياد کند، شایسته تر است و این مها

انند آن عني و اراده م ت استتقلی در کنار علم نیست بلکه مانند مسع و بصر است که از شاخه های مطلق علم هستند. علم هم عني ذامس
 ذات است.

فات فعل است زیرا بلکه از ص نیست علت اینکه اراده را علم به نظام اصلح گرفته اند این بوده است که اراده به معنای خاص، از صفات ذات
 خداوند چیزی را خلق می کند آن شیء کما اینکه خملوق خداوند است مراد او نیز می ابشد. وقتی

منی  دلیل دیگر اینکه اراده از صفات فعل است این است که از خداوند قابل سلب شدن است زیرا خداوند گاه چیزی را اراده می کند و گاه اراده 
ُ بُِّكُم اْلُیْسَر َو ال یُ کند. ) و اگر از صفات ذات بود قابل سلب نبود زیرا صفات ذات هرگز قابل سلب نیستند. بنا بر  [1](ریُد بُِّكُم اْلُعْسریُریُد اَّللَّ

 شد گفتند که مراد مهان علم به نظام احسن است.این وقتی آهنا دیدند که اراده به معنای خودش منی تواند از صفات ذات اب
مهني گونه گفتند که اگر کالم به معنای خودش ابشد کما اینکه خداوند اب موسی سخن گفته است و گاه سخن منی گوید کما اینکه خداوند اب 

ُ یـَْوَم اْلقِّیاَمةعده ای در روز قیامت سخن منی گوید. ) بنا بر این کالم منی تواند از صفات ذات ابشد مگر اینکه توجیه کنیم و  i[](َو ال ُیَكلُِّّمُهُم اَّللَّ
مانند لفظ وجود  آن اینکه کالم در عرف ما به معنای لفظی است که از ما فی الضمري کاشف است. بنا بر این در هر کالمی ما امری اعتباری

دارد. لفظ هرچند از نظر صوت بودن امری است حقیقی ولی صوتی است که برای معنایی وضع شده است و وضع اعتباری و قراردادی است 
 هم یعنی قرارداد شده است که آب به معنای مایع مزبور ابشد. بنا بر این وقتی وضع در کالم امری است اعتباری بنا بر این حکایت آن از ضمري
اعتباری است یعنی چون زید انمی برای آن فرد است و قیام هم برای آن حالت خاص وضع شده است بنا بر این زید قائم از ما فی الضمري 

  حکایت می کند یعنی از آن شخص و وضع خاصش که من به آن علم دارم حکایت می کند.
جنا به طریق اولی کالم در آ  ی بودکشف هم به جای اینکه اعتباری ابشد حقیق  حال اگر در جایی به جای امری اعتباری امری حقیقی داشتیم و

معلولی علت  ست یعنی هریقی اوجود دارد. مثال معلوالتی که در خارج هستند امری است حقیقی و کشف آن از علت که خداوند است نیز حق
 است و خداوند متکلم می ابشد.می خواهد بنا بر این معلول مزبور کالم و کلمه است و معلول کلمة هللا 

ستجمع مجیع صفات  متی است که لی ذابعد گفته اند که این کالم، ذاتی نیست زیرا در مقام فعل است از این رو اضافه کرده اند که واجب تعا
د یعنی ما هستن کاشف  داوندکمال است و آن صفات کمال عني ذات است. صفات مزبور امور حقیقی اند زیرا عني واجب هستند و از ذات خ

ند کاشف هستند ز ذات خداو ایقتا واجب تعالی را به وسیله ی آن صفات می شناسیم. بنا بر این وجودی حقیقی به انم آن صفات دارمي که حق
ین د و چون ای کالم ابشه طریق اولید ببنا بر این این صفات به طریق اولی کالم هستند. یعنی وقتی الفاظ، کالم به حساب می آیند این صفات اب

 صفات عني ذات هستند و کالم خداوند هستند بنا بر این خداوند ذاات متکلم است.
 چیز تواان است بنا ت که بر هردی اسحق این است که کما اینکه اراده به علم بر می گردد، کالم هم به قدرت بر می گردد. یعنی خداوند موجو 

  دارد بلکه این دو از شاخه های علم و قدرت می ابشند.بر این مشردن کالم و اراده از صفات ذات وجهی ن
  

  )فصل هشتم در اراده و کالم خداوند( الفصل الثامن يف إرادته تعاىل وكالمه
م )کسانی که اراده و کالم را از صفات ذات می دانند گفتند اراده که از صفات ذات است مهان عل قالوا: )إرادته ) تعاىل ( علمه ابلنظام األصلح(،

)و به عبارت دیگر،  وبعبارة أخرى: )علمه بكون الفعل خريا(. خداوند به نظام اصلح است که بر طبق آن اراده می کند و کار را اجنام می دهد.(

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/099/#_ftn1
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/099/#_edn1
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ی علم )بنا بر این اراده یک جنبه از جنبه ها فهي وجه من وجوه علمه ) تعاىل (، اراده مهان علم خداوند به این است که فالن کار هبرت است.(
)کما اینکه مسع به  وجهان من وجوه علمه، -مبعىن العلم ابملبصرات  -والبصر  -مبعىن العلم ابملسموعات  -كما أن السمع  خداوند می ابشد.(

ن علم )بنا بر این چو  فهو عني ذاته ) تعاىل (. معنای علم به مسموعات و بصر به معنای علم به مبصرات دو وجه از وجوه علم خداوند هستند.(
)و مهچنني گفتند که   وقالوا: )الكالم فیما نتعارفه لفظ دال على ما يف الضمري كاشف عنه، عني ذات خداوند است اراده نیز عني ذات می ابشد.(

فهناك موجود  کالم در آنچه عرف ماست و ما می شناسیم لفظی است که بر آنچه در هناد انسان است داللت دارد و از آن کشف می کند.(
)بنا بر این در کالم موجودی اعتباری وجود دارد که مهان لفظی است که وضع شده است که بر معنایی داللت   -وهو اللفظ املوضوع  -عتباري ا

کند. بله کالم از آجنا که صدا است و صدا امری است حقیقی، اعتباری نیست ولی از این ابب که بر معنایی وضع شده است اعتباری می 
)حال که خودش لفظ موضوع است داللت آن بر معنا هم بر اساس مهان وضع و قرارداد  اللة وضعیة اعتباریة على موجود آخر،یدل د ابشد.(

)و آن موجود دیگر مهان چیزی است که در ذهن متکلم  وهو الذي يف الذهن، است و اعتباری می ابشد و داللت بر موجود دیگر می کند.(
)حال  ولو كان هناك موجود حقیقي ر اعتباری اب داللتی اعتباری از امری حقیقی که در ذهن است حکایت می کند.(وجود دارد. بنا بر این این ام

)که به داللت حقیقی از موجود دیگری  دال ابلداللة الطبعیة على موجود آخر كذلك، اگر به جای آن موجود اعتباری، موجودی حقیقی داشتیم(
. این طبعی بر خالف طبعی در منطق است که خواندمي داللت بر سه قسم است، وضعی، طبعی و عقلی و داللت کند و داللت آن طبعی ابشد

د داللت وضعی آهنایی است که گاه لفظی است و گاه از طریق اشاره مانند اتبلوهای رانندگی و طبعی داللتی است که طبع، آن را اقتضاء می کن
قتضاء می کند که سرفه کند بنا بر این داللت سرفه بر درد سینه طبعی است و داللت عقلی آنی مانند انسانی که سینه اش درد می کند طبعش ا

لت است که به وسیله ی عقل فهمیده می شود و به وسیله ی عقل ما از چیزی به چیز دیگر پی می برمي مانند داللت دود بر آتش. بنا بر این دال
اینجا طبعی انمیده شده است بنا بر این مراد از طبعی در اینجا غري طبعی در منطق است. معلول بر علت در منطق داللت عقلی است ولی در 

)مانند اثری که  كاألثر الدال على مؤثره، مراد از طبعی در اینجا در مقابل وضعی است. وضعی یعنی قراردادی و طبعی یعنی واقعی و حقیقی.(
ادی نیست بلکه واقعی و حقیقی است مثال اگر دود داللت بر آتش می کند این به سبب داللت بر مؤثر و علت خود می کند که این دیگر قرارد

وصفة الكمال يف املعلول الكاشفة عن الكمال األمت يف  وضع واضع نیست که اگر قرارداد می کردند که بر آب داللت کند بر آب داللت می کرد.(
ی که در معلول است که کاشف است از کمال امتی که در علتش است این موجود، )و اي صفت کمال علته، كان أوىل وأحق أبن یسمى: )كالما(

)زیرا داللت آن اقوی از لفظ  لقوة داللته، اولی و سزاوارتر است که کالم انمیده شود. بنا بر این هر معلولی به طریق اولی کالم برای علت است.(
)حال  ولو كان هناك موجود أحدي الذات تی درست منی شود و برای آن ابید گفت:(است که داللتش ابالعتبار و الوضع است. ات اینجا کالم ذا

حبیث یكشف  )که در ذاتش صفات کمالی ابشد( ذو صفات كمال يف ذاته، اگر در خارج موجودی ابشد که ذاتش از مجیع جهات بسیط ابشد(
اب آن تفاصیل کمال که عبارت است از صفات و آنچه بر آن کمال  )به طوری که بتفاصیل كماله وما ترتتب علیه من اآلاثر عن وجوده األحدي،

وهو  از آاثر ابر می شود از وجود احدی خودش کشف می کند. یعنی اگر این صفات و آاثر نبود ما هیچ راهی برای شناخت اونداشتیم.(
كان  و حکایت در او امری حقیقی است.()و آن موجود مهان واجب تعالی است که صفاتش از او حاکی است و صفات  الواجب ) تعاىل (

)بنا بر این این صفات احق و اولی است که کالم ابشد و در نتیجه خداوند که ذاتش  أوىل وأحق ابسم الكالم، وهو متكلم لوجود ذاته لذاته(.
  برای ذاتش موجود است متکلم ابید ابشد.(

و معنای اراده لیلی که کرده اند دینها اب حتدر ا )جواب این است که ن وجوه العلم والقدرة،أقول: فیه إرجاع حتلیلي ملعنیي اإلرادة والكالم إىل وجه م
)بنا  القدرة،فرادمها عن العلم و إتدعو إىل  رورةفال ض و کالم را به جنبه ای جنبه های علم )در مورد اراده( و قدرت )در مورد کالم( بر گردانده اند.(

ن ميف الكتاب والسنة  (ه ) تعاىل إلی وما نسب م و اراده را از علم و قدرت جدا کرده و مستقل حبث کنیم.(بر این وجهی وجود ندارد که ما کال
شده  ه خداوند نسبت دادهبده و کالم ز ارا)و آنچه که در کتاب و سنت ا اإلرادة والكالم أرید به صفة الفعل، ابملعىن الذي سیأيت إن شاء هللا.

 (واهیم کرد.خشاره اعل است نه صفت ذات. صفت فعل به مهان معنایی که بعدا ان شاء هللا به آن است مراد از آن مهان صفت ف
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 .185، آیه2بقره/سوره [1]
  
  
[i]  17سوره بقره، آیه 

  

 100جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : در فعل خداوند و عوامل سه گانهموضوع
ر او می ابشد. بنا ب ه چیز فعلست و مهمهه چیز خملوق خداوند اعالمه در این فصل به مبحث فعل خداوند می پردازد. در توحید ربوبی گفتیم که 

تقسیم موجودات به  و هکذا در ی شودماین اگر موجودات تقسیم می شوند به جمرد اي مادی یعنی خملوقات و فعل خداوند به جمرد و مادی تقسیم 
از وجود واجب  ا هستی بعد. زیر و اي متحرک و اثبت است واحد و کثري و متحرک و اثبت که مهه نشان می دهد که فعل خداوند واحد و کثري

 چیزی نیست جز فعل واجب.
ام احساس به ه ما در مقاینک تقسیم که در این فصل مطرح است جهان را به سه قسم تقسیم می کند و این تقسیم در مبحث فعل گذشت و آن

وری صه عاملی است دارای کا می کنیم  ط پیدو ما ابلذات اب عامل مثال ارتبا ماده ی خارجی ارتباط پیدا می کنیم. ارتباط ما به خارج ابلعرض است
م  ارتباط پیدا می کن و اب چیزی ی شوممجمرد که دارای آاثر ماده هستند ولی خودشان مادی نیستند. کما اینکه در مرتبه ی عقل من دارای چیزی 

ه در عامل مادی کچیزی است   ات مام جمرد است مشخص می شود که معلوم ابلذکه نه ماده است و نه آاثر ماده را دارد. بنا بر این وقتی عل
 نیست. بنا بر این ارتباط ما اب عامل مادی ابلعرض است.

ودم آن ابشم زیرا من خ توامن علت ن منیمهچنني گفتیم که این صورت علمی معلول است و احتیاج به علت دارد زیرا قبال نبود و بعد موجود شد. م
ن آدی منی تواند خالق یرا امر ماشد ز ابصورت هستم و قبال آن را نداشتم و منی توامن آن را خلق کنم. علت آن ابید در عاملی ما فوق  قابل آن

 شند.امل عقل ابلول عابشد. بنا بر این موجودات مثالی ابید معلول مسانخ خود یعنی موجودات مثالی و موجودات عقلی ابید مع
ین فرض صدقه علی کثري  ا ال ميتنعآن م  کلی دارمي )این کلی در مقابل جزئی که در منطق گفته می شود نیست که مراد ازبنا بر این ما سه عامل

ري است. کلی در معنای متغ ئی بهاست و مهچنني به معنای دوم کلی که در حبث علم گفته شد نیست که به معنای اثبت می ابشد در مقابل جز 
خود آن عامل  است که در سرتدهگدی است یعنی این عامل اگر کلی است یعنی عاملی است که از نظر وجود بسیار  اینجا به معنای سعه ی وجو 

 د.(ن وجود دار نند آهای دیگری هم وجود دارد. مثال در عامل ماده، عامل نبات، عامل حیوان، عامل انسان و عامل مجاد و ما
ر آن از ماده به ده موجودات کاست   ابری به سه عامل کلی تقسیم می شوند یکی عامل عقل بنا بر این جهان اي موجودات و به تعبري دیگر فعل

 .طور کلی جدا هستند یعنی نه ماده هستند و نه آاثر ماده را دارند که به آهنا مفارقات کلیه می گویند
از  د و مانند آن را که، وضع، بُع)شکل ا وجود داردجهان دوم عامل مثال است که در آن موجوداتی هستند که ماده ندارند ولی آاثر مادی در آهن

ال در ر عامل ماده است قبهر آنچه د یعنی آاثر ماده است دارا هستند.( موجوداتی که در این عامل هستند اب آنچه در عامل ماده است شباهت دارند
 عامل مثال موجود بوده است و عامل ماده جلوه ی انزله ی مهان است.

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/099/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/28/185
http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/099/#_ednref1
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ثال است در این ممل ماده و ني عادر عامل ماده )که مثال یکی پدر است و یکی پسر( در عامل مثال هم هست. لکن فرقی که ب مهني نظامی که
درجيا از قوه به تشند بلکه ابمنی  است که صوری که در عامل ماده بر موجودات، مرتتب می شود مهه اب هم موجود نیست و هم در یک آن موجود

رّتب تبنا بر این  ت.سعامل حرکت ا ود می شوند. بنا بر این وقتی جد موجود است، پدر و پسر نیستند. زیرا این عامل،فعل حرکت کرده و موج
ودی . ترّتب در آهنا وجاشته ابشندجود دو موجودات در عامل ماده تدرجيی است ولی در عامل مثال مهه هستند بدون اینکه این ترّتب در میان آهنا 

ن هر آنچه در ذا ولی اآلو هک ه است در خیال ما هست در زمانی که اول چیزی را تصور می کنیم و بعد چیز دیگر رااست و این نظري آنچ
ر آن یک صورتی هن ما در هود، ذشذهن از آن صور است مهه در یک آن و در کنار هم وجود دارند. مثال سنگی که از ابال به اپئني پرت می 

رکت برای ما قابل ب است که حني سبی وقتی صورت دوم وارد ذهن می شود صورت اول از بني منی رود و به مهذهنی از آن را درايفت می کند ول
وری اثبت ی شوند و صمجياد احس است و اگر صورت قبلی از بني می رفت منی توانستیم حرکت را درک کنیم. این صورت به تدریج در ذهن 

 ثال به این حنو استم ملترّتب در عا  در ما به وجود می آید هرچند در آن صور تغريی نیست.هستند ولی چون ترّتب وجودی دارند علم به تغرّي 
دارد نز قوه به فعل معنا جنا خروج ادر آ یعنی این گونه نیست که یکی موجود و دیگری معدوم شود زیرا در آن جا تغرّي و معدوم شدن راه ندارد و

 و هر چه هست ابلفعل است.
شند. بنا بر مادی می اب ت مههاملی است که هر آنچه در آن است مادی است یعنی هم جوهر و هم اعراضی که روی جواهر اسعامل ماده هم ع

 د.ه ابشاین عامل ماده به متام وجودش مقرون به ماده است یعنی هیچ جایی از آن ايفت منی شود که جمرد از ماد
 اده جمرد است نه درمکامال از   قل کهعتند و اب هم ترّتب وجودی دارند زیرا وقتی عامل این است که این سه عامل در عرض هم نیس نکته ی دیگر

عنی فعلیت حمض است ود دارد. یوه وجاصل وجودش ماده وجود دارد و نه عوارض ماده در آن است یعنی نه در آن اصل قوه و نه آاثر موجود ابلق
اده در آن نیست مل چون اصل  مثاوی می ابشد که مهان آاثر ماده است. و هکذا عاملبنا بر این وجودش از آنی که آاثر ماده در آن است اق

اتب این سه ست. نتیجه اینکه مر اده برتر اامل مهرچند آاثر ماده در آن است بنا بر این کماالتی که دارد را ابلفعل دارا می بباشد و از این رو از ع
علت  املی که ابالتر استريد و هر عمی گ در مرتبه ی وسط و عامل ماده در مرتبه ی مادون قرار عامل طولی است و عامل عقل در ابال و عامل مثال

امل ممکن هستند این عو  البته متامی ا هم دارد.ر ر آن برای عامل انزله می ابشد و هر عاملی که ابالتر است متامی کماالت عامل اپئني تر را دارد و مازاد ب
ری ت و جمااینها مدبرا ر،گبه تعبري دی اوند مرتبط می ابشند و هر کاری که اجنام می دهند به اذن هللا می ابشد.و وجودشان ربطی است و به خد

 فیض می ابشند و فاعل حقیقی و در عرض خداوند منی ابشند.
و اعلی و اشرف حنول را به لت معاین است که اگر هر یک از اینها علت برای ما دون خود هستند و علت هم ابید متامی کماال مسأله ی دیگر

نیز متام   عامل مثال. خداوند ر رابطه ابدعقل  داشته ابشد بنا بر این عامل مثال متامی کماالت عامل ماده را به حنو اقوی و اشرف دارد و هکذا عامل
لول داشته ابشد و ساوی اب معسبت منکماالتی که در عامل هستی است را به حنو اعلی و اشرف دارد. حتی علت منی تواند آن را کماالت را به 

 اال معنا ندارد که آن یکی علت ابشد و دیگری معلول.
  

 )فصل هنم در فعل خداوند و انقسامات آن( الفصل التاسع يف فعله تعاىل وانقساماته
)برای کار خداوند متعال یعنی آنچه   ،، وهو الوجود الفائض منه انقسامات حبسب ما حتصل من األحباث السابقة-مبعىن املفعول  -لفعله ) تعاىل ( 

که او اجياد می کند و مفعول خداوند است یعنی وجودی که از او سرازیر می شود تقسیماتی وجود دارد بر حسب آنچه از حبث ها گذشته 
انند تقسیم وجود به واجب استفاده شده است. بنا بر این تقسیماتی که برای وجود، وجود دارد مهه در فعل خداوند نیز جاری مگر تقسیماتی م

)مانند انقسام وجود به جمرد و مادی که  كانقسامه إىل جمرد ومادي، الوجود ابلذات و ممکن الوجود که این تقسیم بر فعل خداوند جاری منی شود.(
اثبت و سیال و مانند آن مانند )و تقسیم وجود به  وانقسامه إىل اثبت وسیال، وإىل غري ذلك. فعل خداوند هم به جمرد و مادی تقسیم می شود.(

)آنچه در این فصل به دنبال آن هستیم تقسیمی کلی  واملراد يف هذا الفصل اإلشارة إىل ما تقدم سابقا أن العوامل الكلیة ثالثة: ذهنی و خارجی.(
گری را دارا هستند( سه ات برای کل هستی معلول است و آن اینکه سابقا گفتیم که عامل های کلی )یعنی وسیع که در خودشان عوامل دی
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)عامل عقل مهان  فعامل العقل جمرد عن املادة وآاثرها. )که عبارتند از عامل عقل و عامل مثال و عامل ماده.( عامل العقل وعامل املثال وعامل املادة. هستند.(
)و عامل مثال که در  -املثال جمرد عن املادة دون آاثرها  وعامل است که من در عامل تعقل اب آن ارتباط پیدا می کنم جمرد از ماده و آاثر ماده است.(

)آاثری مانند  ،-من األبعاد واألشكال واألوضاع وغريها  مقام تصور اب آن ارتباط پیدا می کنم جمرد از ماده است ولی آاثر ماده در آن وجود دارد.(
دارد و قوه در آهنا وجود ندارد و قابل تغیري نیستند ولی در عني حال ابعاد، شکل، وضع و غري آن مانند آنچه ما در خواب می بینیم که ماده ن

متمثلة يف صفة  )در این عامل، شبح جسم است نه خود جسم( ففیه أشباح جسمانیة حجم و بعد و شکل و رنگ و مانند آن را دارا هستند.(
صفت اجسامی که در عامل ماده است متمثل می شوند و نظامی در آجنا  )که در األجسام اليت يف عامل املادة على نظام یشبه نظامها يف عامل املادة،

وجود دارد که اب نظامی که در اجسام در عامل ماده است شباهت دارد و نظامی که در عامل ماده است معلول نظامی است که در عامل مثال می 
رّتب بعضی بر بعضی دیگر به سبب این است که بني آهنا ترّتب )اب این فرق که ت غري أن تعقب بعضها لبعض ابلرتتب الوجودي بینها، ابشد.(

)نه مانند تغريهایی که در این عامل در صور  ال بتغري صورة إىل صورة، أو حال إىل حال، ابخلروج من القوة إىل الفعل من طریق احلركة، وجودی است(
)مانند تغريهای که در اعراض است مانند تغیري کیف اي کم اي جوهریه است که صورتی در آن به صورت دیگری و حالی در آن به حال دیگر 

)کما اینکه  على ما هو الشأن يف عامل املادة، وضع به اعراض دیگر( تبدیل می شود بدین گونه که از طریق حرکت از قوه به فعل حرکت می کنند.(
)حال صور مثالی   ضها على بعض حال الصور اخلیالیة من احلركة والتغري،فحال الصور املثالیة يف ترتب بع این گونه تغیريها مقتضای عامل ماده است.(

که بعضی از آهنا مرتتب بر بعضی دیگر است مانند صور خیالیه ای است که ما از حرکت و تغرّي دارمي. یعنی اآلن که حرکت را درک می کنیم 
این صورت ها مهه حمفوظ هستند و صورت های قبلی از بني نرفته برای این است که صورت هایی از شیء متحرک که اثبت هستند برداشتیم ولی 

)و علم جمرد  والعلم جمرد ال قوة فیه وال تغري، اند. این صورت ها متحرک نیستند ولی از کنار گذاشنت آهنا در کنار هم حرکت را حس می کنیم.(
)بنا بر این من  فهو علم ابلتغري ال تغري يف العلم. در آهنا نیست.(است و در آن قوه و تغرّيی وجود ندارد و صورت خیالیه چون علم است حرکتی 

)و عامل سوم عامل ماده است که اب جواهر و  وعامل املادة جبواهرها وأعراضها مقارن للمادة. علم به تغرّي دارم نه اینکه در علم تغريی اجياد شده ابشد.(
)و این عوامل سه گانه از  وجودا، فعامل العقل قبل عامل املثال، وعامل املثال قبل عامل املادة وجودا، والعوامل الثالثة مرتتبة اعراضش اب ماده مقارن است.(

نظر وجودی بر هم مرتتب هستندیعنی عامل عقل از نظر وجودی بر عامل مثال مقدم است و مثال هم بر عامل ماده مقدم می ابشد و این ترّتب 
وذلك ألن الفعلیة احملضة اليت ال تشوهبا قوة أقوى وأشد وجودا  معلول از نظر زمانی نباید فاصله ابشد.( وجودی است و نه زمانی زیرا بني علت و

)برای اینکه فعلیت حمضه ای که هیچ قوه ای اب او خملوط نیست و آاثر قوه را هم ندارد اقوی و اشد است وجودا  مما هو ابلقوة حمضا أو تشوبه قوة،
است مانند هیولی و اي مشوب و خملوط اب قوه است مانند متامی صور جوهریه ای که خودشان فعلیت هستند ولی اب  از چیزی که ابلقوه ی حمضه

)بنا بر این اگر فعلیت حمض که اب قوه خملوط نیست از چیزی که اب قوه خملوط است اقوی  فاملفارق قبل املقارن للمادة، هیولی خملوط می ابشند.(
مث العقل  جمرد است تقدم دارد بر چیزی که مقارن ماده است بنا بر این عامل عقل و مثال بر عامل ماده مقدم هستند.( می ابشد در نتیجه آنی که

)و در میان عامل عقل و مثال، عامل عقل که به طور کلی از ماده مفارق است و نه  املفارق أقل حدودا وقیودا وأوسع وأبسط وجودا من املثال اجملرد،
ه آاثر ماده را از نظر حدود و قیود حد و قید کمرتی دارد زیرا به آاثر ماده حمدود نیست و قهرا از نظر وجودی وسیع تر و بسیط تر ماده دارد و ن

وكلما كان الوجود أقوى وأوسع كانت مرتبته يف السلسلة املرتتبة من حقیقة الوجود  است زیرا ترکیباتی که در عامل مثال جمرد است در آن نیست(
)و هر چه وجود، قوی تر و گسرتده تر ابشد مرتبه ی آن در زجنريه ی مرتتبه از حقیقت الوجود که مشکک است و سلسله ی  ككة أقدم،املش

)و درنتیجه به مبدأ اول که وجود  أقرب، -الذي هو وجود صرف لیس له حد حيده وال كمال یفقده  -ومن املبدأ األول  طولی دارد جلوتر است.(
فعامل العقل أقدم  حدی برای او نیست که او را حمدود کند و هیچ کمالی نیست که او آن را نداشته ابشد نزدیک تر است.( صرفی است هیچ

)بنا بر این عامل عقل از مهه مقدم تر است و بعد از آن عامل مثال و بعدش عامل ماده قرار  وجودا من اجلمیع، ویلیه عامل املثال ویلیه عامل املادة.
  دارد.(
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)و از نکاتی   .-ة مفیضة لعامل املاد املثال علة لعقل علة مفیضة لعامل املثال، وعاملاأي إن عامل  -ویتبني مبا ذكر: أن الرتتیب املذكور ترتیب يف العلیة 
یضه برای فممثال علت  عامل وکه گفتیم مشخص می شود که ترتیب مذکور، ترتیب در علیت است یعنی عامل عقل علت مفیضه برای مثال است 

  ت به عامل ماده(ثال به نسبامل مععامل ماده است. زیرا عامل عقل به سبب گسرتده بودن و به سبب احاطه اش بر مادون علت آن است و هکذا 
ال م که علت کمکمک آنچه گفتی  )و مهچنني به :-ن أن العلة مشتملة على كمال املعلول بنحو أعلى وأشرف م -ویتبني أیضا مبعونة ما تقدم 

فق هستند  هم متطابق و متواسه گانه اب وامل)که این ع أن العوامل الثالثة متطابقة متوافقة، معلول را به حنو اعلی و اشرف دارد مشخص می شود که(
مثال  ی در عامل)یعن منه، ، وهو أشرفملاديففي عامل املثال نظام مثايل یضاهي النظام ا یعنی متام کماالتی که در ما دون است در ابال هم هست.(

ه موجود بنحو أبسط طابقه، لكنما ی ويف عامل العقل یک نظامی مثالی وجود دارد که شبیه نظام مادی است ولی از نظام مادی اشرف می ابشد.(
آن وحدت  عنی دریلی تر است امجا )و در عامل عقل هم نظامی وجود دارد که شبیه نظام مثالی است ولی آن نظام به شکلی بسیط تر و وأمجل،

ه در ک)و نظام ربوبی   (. جب ) تعاىلالوا ویطابقه النظام الربويب املوجود يف علم بیشرت است ولیدر موجودات مادون، کثرت بر وحدت غلبه دارد.(
قل، مثال و امل ععر اساس آن بد که ذات ابری تعالی است مطابق اب نظام عقلی است و چون علم، ذاتی است این نظام در علم خداوند وجود دار 

 ماده را آفریده است.(
  
  

 101جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : عقل مفارق و کثرت حصول کثرت در آنموضوع
امل ماده اي عامل عمل مثال و ل، عادر فصل گذشته سخن از فعل ابری بود و گفتیم که خملوقات در سه عامل کلی طبقه بندی می شوند: عامل عق

 طبیعت.
 عوامل مورد حبث قرار می گريد اما عامل عقل: اکنون تک تک این

عدد امکان ترت عددی و م: کثحبث در این است که آاي کثرتی در عقل هست اي نه و اگر هست به چه کیفیتی است. از ابب مقدمه می گویی
شت  ماده رابطه ای ندا د بود و ابجمر  یندارد مگر اینکه یک نوع، مادی ابشد )این نکته را در مبحث ماهّیت بیان کردمي.( بنا بر این اگر نوع

ی، ین هر جمرد و مفارقاشد بنا بر ته ابکثرت عددی و اینکه افراد زايدی داشته ابشد در مورد او حمال است. حمال است جمرد بیش از یک فرد داش
 د.نوعش منحصر در یک فرد است. بر خالف انواع مادیه مانند انسان که یک نوع است ولی افراد زايدی دار 
ت، عقال منحصر در ین احتماالاود و دلیل آن نیز مهانی است که قبال گذشت که کثرت اگر خبواهد حمقق شود به یکی از چهار نوع ابید حمقق ش

 مهني چهار نوع است:
 اي ابید کثرت از ذاتش بر خیزد یعنی متام ذات این اقتضاء را دارد که کثري ابشد..1
 دارد. گريد که به آن ذاتی می گویند مثال جنس یک ذات اي فصلش اقتضای کثرتاي کثرت از بعض ذاتش نشئت می  .2
ست و منی تواند از م ماهّیت ای الز اي کثرت بر اثر الزم ماهّیت اجياد می شود یعنی کثرت بر اثر یک امری خارجی است ولی این امر خارج.3

 ماهّیت جدا شود که به آن عرض الزم می گویند.
 امر خارجی غري الزم یعنی مفارق است که به آن عرض مفارق می گویند.اي کثرت بر اثر .4

کثرت در سه صورت اول امکان پذیر نیست و کثرت از ذات اي جزء ذات و از الزم ذات منی تواند نشئت گريد زیرا در این صورت چون ذاتش 
ان نوع و ماهّیت است ابید کثري ابشد. حتی اگر از قسم سوم اقتضای کثرت دارد، هر فردی که از آن نوع خبواهد حمقق شود چون این فرد از مه

ات ابشد آن فردی که اجياد می شود هم ابید الزم ذاتش کثري ابشد و در نتیجه خود فرد ابید کثري ابشد. از آن سو کثري مؤلف از آحاد است و 
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ن ماهّیت یک فرد داشته ابشد زیرا ماهّیت مزبور به گونه ای چند فرد جداگانه نباشد کثرت حمال است و این در حالی است که امکان ندارد که آ

فردها  است که بر یک فرد قابل تطبیق نیست. بنا بر این ماهّیت فوق که منی تواند یک فرد واحد داشته ابشد چگونه می تواند چند ات از این فرد،
ق که حتی یک فرد هم منی تواند داشته ابشد منی تواند در خارج موجود را داشته ابشد که در کنار هم کثرت را تشکیل دهند. بنا بر این ماهّیت فو 

  شود.
که ده ابشد. مانند اینشارق اجياد رض مفبنا بر این اگر ماهیّتی خبواهد دارای کثرت ابشد حتما ابید از قسم چهارم ابشد یعنی کثرت از طریق ع

نسان ایگر. بودن انی دروی آن مکان خاص است و در جایی روی مک انسان در یک جا سفید است و در یک جا سیاه و در یک جا موجود
بود هرگز   زم مهه یکیرض الروی صندلی و مکان خاص عرض مفارق است چون می تواند از آجنا بلند شود و در جایی دیگر بنشیند. اگر ع

نبود مهواره یک  بل جدا شدنان قاین عرض از انسکثرت حمقق منی شد مگر اگر عرض الزم انسان این بود که مهواره در جای خاصی ابشد چون ا
 فرد بیشرت نداشت.

ن را بپذیرد و آکه یک جا   نه ایعرض مفارق در جایی تصور می شود که آن نوع اي ماهّیت قابل عروض و قبول آن عرض را داشته ابشد به گو 
ت شده است که  قبول اثبیق مهنياست و اصال ماده از طر یک جا نپذیرد. حال که چنني شد قبال هم گفتیم که پذیرش و قبول فقط شأن ماده 

 عبارت بود از استعداد جوهری که می توانست چیزهایی را قبول کند که انم آن را ماده گذاشته بودمي.
ز عقل یک نوع رد افست که این عنا امنتیجه این می شود که کثرت فقط در انواع مادیه است و بس. بنا بر این اگر در عقل کثرتی هست به این 
را نوع ها در عقول این است زیو تبحنو آن یکی نوع دیگری است نه اینکه دو فرد از یک نوع وجود داشته ابشد. بنا بر این کثرت در عقول به 

 متباین است.
قل دارمي که در عیک  ت یعنیضی اسکثرت مزبور در عقل از نظر تصویر دو گونه است )حتقق خارجی آن را بعدا حبث می کنیم( این کثرت اي عر 

ام علت و عنی هیچ کدیستند هعرض آن، عقل دیگری از نوعی دیگر هست و هکذا و این انواع اب هم مباین است. اینکه اینها در عرض هم 
آهنا در  د دارد کهل عالی وجو د فاعمعلول برای دیگری نیستند بلکه مهه معلول عقل اي عقل های ما فوق می ابشند. یعنی در ما فوق آهنا چن

ه هم شانه و کفو کعنی عقولی  یند یعرض هم هستند و ابلطبع معلول های آهنا هم در عرض هم هستند. به اینها عقول عرضیه اي متکافئه می گو 
 هم می ابشند.

این عقل ها  م و هکذا وانمی نوع دیگر کثرت طولی است یعنی یک عقل اول هست و نوع دیگر که معلول آن است و آن را مثال عقل دوم می
 نوع هایشان اب هم متباین است.

  
لوقات است.( و  خممت اول در که قس))فصل دهم در عقل مفارق  الفصل العاشر يف العقل املفارق وكیفیة حصول الكثرة فیه، لو كانت فیه كثرة

ارق کثرتی هست اي در عقل مف کنیم  اثباتکیفیت حصول کثرت در آن اگر قبول کنیم که در عقل کثرتی وجود دارد. اآلن در صدد این نیستیم که 
 نه اآلن فقط حبث می کنیم که اگر کثرتی در عقل تصور می شود به چه کیفیتی می تواند ابشد.(

اینکه  )ماهّیت منی تواند کثرت افرادی داشته ابشد مگر به سبب أن املاهیة ال تتكثر تكثرا أفراداي إال مبقارنة املادة، )ابید دانسته شود که( ولیعلم:
مادی ابشد. کثرت نوعی بال اشکال است یعنی یک نوع ابشد و نوع دیگری هم در کنارش ابشد. عقل می تواند کثري ابشد ولی کثرت در آن 

و والربهان علیه: أن الكثرة العددیة إما أن تكون متام ذات املاهیة، أو بعض ذاهتا، أو خارجة من ذاهتا إما الزمة أ انواعی است نه افرادی.(
)برهان آن این است که کثرت عددی که مهان کثرت افرادی است یعنی جایی که نوع افراد یکی ابشد و مهان نوع تکرار شده ابشد و   مفارقة،

کثرت را حمقق کند )در مقابل وحدت عددی یعنی یک نوع یک فرد بیشرت ندارد( اي منشأ آن متام ذات ماهّیت است اي بعض آن و اي عرض الزم 
مهني مضمون را اب عبارت هبرتی بیان کرده است و فرموده است: الن کثرة افراد  66 مفارق. )البته خمفی مناند که عالمه در صفحه ی است و اي

ت ر این عبار النوع اما ان تکون متام ماهیة النوع او بعضها او الزمة هلا و علی مجیع هذه التقادیر ال یتحقق هلا فرد و اما ان تکون لعرض مفارق. د
از کلمه ی الم در لعرض مفارق استفاده می شود که کثرت مهان عرض مفارق نیست بلکه علت کثرت عرض مفارق است. زیرا کثرت و وحدت 
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ی تواند از مفاهیم ماهوی نیست بلکه از معقوالت اثنیه اند یعنی معنا ندارد که ماهّیت ابشد بنا بر این عرض مفارق منی تواند کثرت ابشد بلکه م
)در سه قسم اول حمال است که ماهّیت بتواند یک فرد داشته ابشد زیرا  واألقسام الثالثة األول یستحیل أن یوجد هلا فرد، کثرت ابشد.((علت  

چیزی که کثرت جزء ذات اي بعض ذاتش اي عرض الزمش ابشد هرجا خبواهد حمقق شود ابید کثرت ابشد و منی تواند یک فرد واحد داشته ابشد از 
)زیرا هر وقت فردی برای آن موجود  إذ كلما وجد هلا فرد كان كثريا، حتی یک فرد ندارد ات بتواند چند فرد داشته ابشد که کثرت حمقق شود.(این رو 

والواحد منها جيب  )و هر کثريی از آحاد تشکیل می شود.( وكل كثري مؤلف من آحاد، شود ابید کثري ابشد و منی تواند فرد واحد داشته ابشد.(
وهذا الكثري أیضا مؤلف من  )زیرا آن فرد مصداق ماهّیت است( لكونه مصداقا للماهیة، )و حال آنکه هر فردی ابید کثري ابشد.( أن یكون كثريا،

مه )و این سلسله ات بی هنایت ادا فیتسلسل وال ینتهي إىل واحد، )و مهان یکی که که ابید کثري ابشد ابید از آحادی تشکیل شده ابشد.( آحاد،
)و چنني فردی واحد ندارد بنا بر این کثري هم ندارد زیرا کثري یعنی چیزی   فال یتحقق هلا واحد، فال یتحقق كثري، دارد و به واحد منتهی منی شود.(

ه )زیرا این خالف فرض است زیرا فرض این بود که کثرت ذات اي جزء ذات عرض الزم آن بود هذا خلف، که از چند واحد حمقق شده است.(
حيتاج  )بنا بر این کثرتی وجود ندارد مگر بر اثر عرضی که خارج از ذات ابشد و الزم آن هم نباشد.( فال تكون الكثرة إال خارجة مفارقة، ابشد.(

ص امور مادی )در این صورت حلوق این امر خارج مفارق، احتیاج به ماده ای دارد که آن را قبول کند. قابلیت مهواره خمصو  حلوقها إىل مادة قابلة،
ست است زیرا ماده است که شأن قبول دارد و اگر چیزی مادی نبود هر چه خبواهد داشته ابشد و ذاتش اقتضاء داشته ابشد از اول ات آخر مهان ا

نَّا إِّالَّ لَُه َمقاٌم َمْعُلومو تغیري منی کند. و این است که خداوند در قرآن در مورد مالئکه می فرماید: ) مُثَّ و این انسان است که گاه ) [1](َو ما مِّ
)بنا بر این هر ماهّیتی که افراد زايد دارد ابید  فكل ماهیة كثرية األفراد فهي مادیة، ([3](آَدم رَّْمنا َبينَو َلَقْد كَ است و گاه ) [2](َرَدْدانُه َأْسَفَل سافِّلنيَ 

)عکس نقیض قضیه ی  دة وجودا، ال تتكثر تكثرا أفراداي، وهو املطلوب.وینعكس عكس النقیض إىل أن كل ماهیة غري مادیة، وهي اجملر  مادی ابشد(
موجبه ی کلیه ی فوق موجبه ی کلیه ی دیگری است به این گونه که جای موضوع و حممول را عوض می کنیم و نقیض هر کدام را استعمال می  

 ثرت افرادی ندارد و مطلوب ما هم مهني است.(کنیم که می شود: کل ماهیّتی که مادی نیست یعنی ماهّیتی که جمرد است هرگز ک
  

  اینکه مثال انسانی ق شود و آنت حمقبعد عالمه اضافه می کند که عقل حتی اگر یک نوع بیشرت نداشته ابشد می تواند از یک راه برای آن کثر 
از مالئکه هم  شود و حتی ض میه جمرد حمکه در عامل ماده است و نطفه بودن حرکت خود را آغاز کرده است احیاان به مرحله ای می رسد ک

 ابالتر می رود و به مرحله ی عقل می رسد.
اه می کنیم مهواره ین حرکت نگبه ا ماهّیت مزبور که انسان بوده است یک وجودی است که از مجادی شروع کرده و به عقل رسیده است. ما وقتی

اکم بر حد جمرد که موجو  بعدی آن هنوز حمقق نشده است ولی وقتی یک یک صورتی می بینیم که صورت قبلی آن منقضی شده است و صورت
ن جهان دارد و کل ای حاطه بر کللکه ابآن و مافوق آن است آن را نگاه می کند مهه ی این سلسله را در یک حلظه می نگرد زیرا او زمان ندارد 

ست که ابتدا بوده اول در اجمرد است. بنا بر این یک عقل حرکت را در قالب یک موجودی می بینند که هم خصوصیات مجادی داشت و هم 
 ز این طریق حمقق میت و کثرت اده اسوجود مجادی این انسان را افاضه کرده است و اآلن مهان انسان بر اثر حرکت، تکامل ايفته و عقل اول ش

 شود.
  

فیما لو  آن را نفی کردمي به نوع دیگری در عقل مفارق امکان پذیر است.( )بلکه کثرت افرادی که اآلن نعم، متكن الكثرة األفرادیة يف العقل املفارق
)در جایی که افرادی از یک نوع مادی از انسان به وسیله ی حرکت جوهری کامل  استكملت أفراد من نوع مادي، كاإلنسان، ابحلركة اجلوهریة

از مرحله ی مادیه و امکان حرکت کنند و به مرحله ی جترد و فعلیت برسند.  )یعنی من مرحلة املادیة واإلمكان إىل مرحلة التجرد والفعلیة، شوند(
فتستصحب التمیز الفردي  ولی چنني موجودی در آن حال کماکان انسان است و خصوصیات انسانی را دارد ولی در مرحله ی عقل اول است.(

انی که مادی بود در این حالت که عقل اول شده است را دارا است. ولی )که به مهراه خود متیز فردی ای که در زم الذي كان هلا عند كوهنا مادیة.
آن موجودی که از مهان اول عقل اول بوده است این متیزات مادی را نداشته است. متامی اعراض سرآخر به صورت جوهر جمسم می شوند و در 
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شوند مثال تکان خوردن زابن برای غیبت اي تسبیح هرچند حرکتی روز قیامت در قالب جتسم اعمال منودار می شوند حتی امور اعتباریه جمسم می 
است که در خارج اتفاق می افتد ولی اینکه غیبت در آن حرام ابشد و تسبیح مستحب صرف اعتبار و قراداد است و در هر حال حرکت زابن 

و به سراغ انسان می آید و حتی مهني اآلن هم مهان  در خارج حمقق می شود ولی مهني امر اعتباری در روز قیامت قالب جوهری به خود می گريد
ا أَيُْكُلوَن يف إِّنَّ الَّذیَن أَيُْكُلوَن أَْمواَل اْلَیتامىحالت را دارا است کما اینکه ) یعنی راب از مهني اآلن آتش  [4](بُطُوهنِِّّْم انراً َو َسَیْصَلْوَن َسعريا ظُْلماً إِّمنَّ

است ولی آن را احساس منی کنند ولی روزی می رسد که سوزش آن آتش را هم درک می کنند. به هر حال انسانی که در مرتبه ی عقل اول می 
 اجياد می شود.(رود متیزاتی که اول داشته است را دارد ولی عقل اول آهنا را ندارد و کثرت از مهني جا 

و منی شود   ل مفارق معنا نداردرادی در عقرت اف)مسأله ی دیگر این است که از آجنا که کث مث إنه، ملا استحالت الكثرة األفرادیة يف العقل املفارق،
ت ق است کثرت نوعی اسمفار  ر عقلدثرتی )بنا بر این اگر ک فلو كانت فیه كثرة يف الكثرة النوعیة، که دو فرد از عقل اول وجود داشته ابشد.(

ه از عقل انواعی )به اینک ، فردأبن توجد منه أنواع متباینة كل نوع منها منحصر يف یعنی اگر دو عقل است هر کدام یک نوع مستقل است.(
ع یک فرد و ست و هر نوعی ا)و اینکه کثرت در عقل اول ن ویتصور ذلك على أحد وجهني: موجود می شود که هر نوع فقط یک فرد دارد.(

 عقل مث عقل إىل كأن یوجد هنا وال،والكثرة ط )اي کثرت، طولی است و اي عرضی( إما طوال، وإما عرضا، بیشرت ندارد دو گونه تصور می شود.(
عدی و عدش عقل ببفت شود و قلی ايع)کثرت طولی نوعی به این است که در خارج  عدد معني، كل سابق منها علة فاعلة لالحقه مباین له نوعا،

وع هم اب آن مباین نو از نظر  ابشد هکذا ات مقدار معینی هرچند ما از تعداد آهنا خرب ندارمي و هر عقل مقدم از این عقول علت برای الحق
 ضی به)و کثرت عر  نة،ثرية متبایكنواع  والكثرة عرضا: أن یوجد هناك أ ابشد. این علت و معلول بودن مهان است که این کثرت را طولی می کند.(

ز )که یکی ا حد فوقها.الت عقل وامعلو  لیس بعضها علة لبعض وال معلوال، وهي مجیعا این است که در خارج انواع کثري متباینی موجود ابشد که(
ر ها )اگ شند و آن عقلاد کرده ابا اجير آهنا علت برای بعض و معلول آن نباشد بلکه مهه در عرض هم ابشند و عقل ابالتر اي عقول ابالتر آهنا 

  چند عقل علت است( چون در عرض هم هستند معلول ها هم در عرض هم می ابشند.(
  

 : اثبات کثرت طولیفصل ايزدهم
 در صدد اثبات این هستیم که عقول بسیاری دارمي که هر کدام علت برای مرتبه ی ما دون هستند.

لت اول مهان عاحد ابشد. و برای  کثرتی در آن نیست فقط می تواند علتدر حبث علیت گفتیم که الواحد من مجیع اجلهات یعنی چیزی که هیچ  
 خداوند است که هیچ کثرتی در آن نیست بنا بر این یک موجود بیشرت از او صادر منی شود.

 ند.کجياد  ان قلت: خداوند بر مهه چیز قادر است بنا بر این ابید قادر ابشد که دو چیز را در عرض هم و اب هم ا
است نه چیزی که  ان ماهّیتچیز مه است که اگر چیزی حمال ابشد اصال چیز نیست ات بگوییم خداوند بر آن چیز قادر است. مراد ازجواب این 

م ورد اشکال شده را هاگر حتی م ر چیزهموجود است و اال اگر موجود ابشد که معنا ندارد خداوند آن را خلق کند. بنا بر این قدرت خداوند بر 
 ید بگوییم که خداوند ابید بتواند اجتماع نقیضني را هم خلق کند.شامل شود اب

 خالصه اینکه فقط یک موجود از خداوند بیشرت صادر منی شود.
لول او هستند ای دیگر معچیزه موجود فوق چون اولني صادر است قهرا بر سایر موجودات مقدم است و این تقدم تشریفاتی نیست بلکه یعنی

ا ر لول اول این سنخیت ه ابشد. معداشت جياد می شود ابید جمرد ابشد و مسانخ اب آن ابشد زیرا معلول ابید اب علت سنخیتآنچه توسط عقل اول ا
ی ابشد ولی معلول مت و مستقل وم اساب علت اول که خداوند است دارد که متامی کماالت خداوند را دارد جبز یک کمال و آن اینکه خداوند قی

وابسته به  ل یعنی شیءا معلو وجودش ربطی است و اگر می خواست مستقل ابشد این خلف در معلول بودن آن است زیر اول مستقل نیست بلکه 
 علت.

  
  ی شود.(هنا صادر مآه از )فصل ايزدهم در عقول طولیه و اولني چیزی ک الفصل احلادي عشر يف العقول الطولیة وأول ما یصدر منها
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ع جهات است ممتنع سیط از مجیبواجب  )چون واجب تعالی بسیطا من مجیع اجلهات امتنع أن یصدر منه الكثري،ملا كان الواجب ) تعاىل ( واحدا 
رضیه ی شود مانند عقول عمه که صادر آنچ )چه سواء كان الصادر جمردا كالعقول العرضیة أو ماداي كاألنواع املادیة، است از او کثري صادر شود.(
داوند صادر ختواند از  م منیند انواع مادیه. به هر حال دو عقل در عرض هم و دو امر مادی در عرض هجمرد ابشد و اي مادی ابشد مان

تعاىل ( عقل  )صادر منه  فأول )زیرا واحد از مجیع جهات فقط می تواند علت واحد ابشد.( ألن الواحد ال یصدر عنه إال الواحد، شود.(
 )که اب ( يف وحدته. جب ) تعاىلد الواحياكى بوجوده الواحد الظلي وجو  موجود جمرد واحد است.()بنا بر این اولني صادر از خداوند یک  واحد،

که دارد   ا اب وحدتیر عالی وجود واحد خودش که وحدت ظلی است یعنی سایه ی وجود خداوند است و معلول خداوند می ابشد وجود واجب ت
الت علت را نشان مهه ی کما یعنی داری است که معلول می تواند علت را نشان دهدنشان می دهد. البته این نشان دادن و حکایت به مهان مق

یت آن آجنا که معنای اول )و از كنة،املم وملا كان معىن أولیته هو تقدمه يف الوجود على غريه من الوجودات می دهد جبز قیومت واجب تعالی را.(
خلق شده است و  یرا آن اولز است  )و این تقدم مهان علت وهو العلیة، کنه است.(مهان مقدم بودن آن در وجود بر غري خودش از موجودات مم

واند علتی ابشد که تقل اول می ین عا)بنا بر  كان علة متوسطة بینه ) تعاىل ( وبني سائر الصوادر منه، سپس او علت برای موجودات دگر است(
يف  فهو الواسطة (در می شود.او صا قرار گريد یعنی بقیه ی صوادر به واسطه یبني خداوند و بني سایر چیزهایی که از خداوند صادر می شود 

 )بنا بر این او واسطه ی فیض است و ما دون را صادر می کند.( صدور ما دونه،
س ولی ین است که(واب ایشرت ولی جنه ب و)ان قلت که مشا اب این کار خداوند را حمدود کردید زیرا خداوند فقط می تواند یک موجود را خلق کند 

اوند فقط ما می گوییم که خد ت در اینکهنیس )و يف ذلك حتدید القدرة املطلقة الواجبیة اليت هي عني الذات املتعالیة على ما تقدم الربهان علیها،
عني ذات  اونددرت خدیرا قز علت عقل اول است و عقل اول علت برای چیزهای دیگر، اینکه قدرت مطلقه ی واجب تعالی حمدود شده ابشد 

  خداوند است و ما بر این مطلب برهان اقامه کردمي.(
  
  
  
  
 .164، آیه37صافات/سوره [1]
 .5، آیه95تني/سوره [2]
 .70، آیه17اسراء/سوره [3]
 .10، آیه4نساء/سوره [4]
 

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 102جلسه 

 محن الرحیمبسم هللا الر 

 : عقول طولیه و عرضیهموضوع
ن حبث را مطرح  قل شد و ایامل عگفتیم جهان خلقت به سه جهان کلی که عبارتند از جهان عقل، مثال و ماده تقسیم می شود. سپس سخن از ع

ل نواع متکثری از عقو افراد یعنی ا ت نهکردمي که آاي کثرت در عامل عقل امکان دارد اي نه و گفتیم که اگر کثرتی در عقل ابشد کثرت انواع اس
 هست که هر نوع، یک فرد بیشرت ندارد.
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جود دارد اي نه و  لی کثري، و ول طو سپس گفتیم که کثرت نوعی در عقول گاه طولی است و گاه عرضی. سپس کثرت طولی را مطرح کردمي که آاي عق
 یصدر منه اال الرا الواحد شد زی، معلول اول او هم ابید واحد ابگفتیم که خداوند که واحد من مجیع جهات است و کثرتی در ذات او نیست

د علت هر دو ابشد ذات خبواه گر آنواحد زیرا اگر از واحد چیز کثريی تولید شود، چون در کثرت به معنای متایز و بیگانگی دو چیز است، ا 
ی ات هستند ابید اول ر اب هم دو و اگاب هم یکی ابشند نه دو اتاگر از مهان جهت که علت اولی است خبواهد علت دومی ابشد ابید اولی و دومی 

ع اجلهات سیط من مجیبن اب از یک حیث و دومی از حیث دیگر صادر شده ابشد و الزمه ی آن این است که در علت هر دو حیث ابشد و ای
 بودن آن منافات دارد. به هر حال این حبث ها را سابقا مشروح تر بیان کردمي.

به یک چیز تعلق  درت خداوندکه ق  ال شد که خداوند قادر علی االطالق است و قدرتش به مهه چیز تعلق می گريد ولی اآلن می گوییدبعد اشک
 می گريد که مهان معلول اول است و سایر اشیاء ابید به واسطه ی معلول اول خلق شوند.

ه ابشند و بتوانند اهّیت داشتمات و را قدرت به چیزی تعلق می گريد که ذجواب این است که ما اب این قول قدرت خداوند را حمدود نکردمي زی
سبت ننی چیزی ندارند که ندارند یع اهّیتمموجود شوند و اي معدوم ابشند ولی چیزهایی که ذات و ماهّیت ندارند مانند حماالت ذاتیه، آهنا اصال 

رت به خاطر نقص در قد ند به آهنات خداو بود نه حمال. بنا بر این عدم تعلق قدر آهنا به وجود و عدم یکی ابشد زیرا در این صورت ممکن خواهند 
 خداوند نیست بلکه به معنای نقص در خود آهنایی است که می خواهند موجود شوند.

المت آن است که که عامل ماده، عامل کثرت است و هر چه در عامل ماده است تنزل ايفته و معلول عامل مثال است این ع نکته ی بعد این است
ود دارد مهه ی آهنا جلوه ی مثالی دارند که وجود آهنا در عامل مثالی، به موجودات مادی تبدیل شده است. بنا بر این در عامل مثالی نیز کثرت وج

ثال است علت برای مهان سنخ مثال در عامل مثال هم شري مثالی اب کبوتر مثالی و اي آمسان مثالی اب زمني مثالی دوات می ابشد. هر آنچه در عامل م
 در عامل مادی است مثال کبوتر مثالی در عامل مثال علت برای کبوتر مادی است. وجود کثراتی که در مثال است این کثرات و پراکندگی ها که

ی که می تواند اب حاکی از ضعف وجود است )زیرا کمال وجود به این است کماالت را به وجود واحد و بسیط داشته ابشد یعنی مثال موجود
 مهان چیزی که می بیند بشنود، موجود کامل تری است نسبت به موجودی که دستگاه شنوایی او فقط می بیند و دیگر منی تواند بشنود. به مهني

ز عامل مثال بیشرت است.( دلیل عامل مثال از عامل ماده کامل تر و عامل عقل از مثال کامل تر می ابشد. به مهني دلیل کثراتی که در عامل ماده است ا
ه این کثرات منی تواند در یک حلظه از عقل اول صادر شود زیرا او وجود واحد و بسیط است )هرچند مرکب از وجود و ماهّیت می ابشد. اي اینک

ز نظر ممکن ابلذات است ولی واجب تعالی کامال بسیط است و واجب. به هر حال در عقل اول ضعف هایی هست ولی در عني حال، ا
ابید وجودی بسیار ابالتر از عامل مثال و ماده است.( بعد از عقل اول ابید معلول دیگری صادر شود که از او انزل تر است و آنقدر این سلسله 

مشخص نیست و ادامه ايبد ات عقلی تولید شود ات اب عامل مثال مساخنت داشته ابشد و بتواند جهان مثال را خلق کند. البته اینکه چند عقل دارمي 
اینکه   مگر [1](َو ما یـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَِّّك إِّالَّ ُهواینکه مشائني می گویند ده عقل ابید در طول هم ابشند عددی است که قابل اثبات نیست زیرا )

  ابشد یعنی عقول بسیار. مرادشان از ده، کثرت
  

)و در این سخنی که گفتیم که اولني صادر از  ولیس يف ذلك حتدید القدرة املطلقة الواجبیة اليت هي عني الذات املتعالیة على ما تقدم الربهان علیها،
دود کردن قدرت مطلق واجب تعالی خداوند فقط یک موجود است متام کماالتی که یک ممکن می تواند داشته ابشد را دارا است در این سخن حم

 -ألن صدور الكثري  )علت عدم حمدود کردن قدرت خداوند این است که( وذلك: نیست که عني ذات خداوند است و بر آن برهان اقامه کردمي.(
 من حیث هو کثري از واحد )زیرا مهان طور که قبال گفتیم صدور کثري ممتنع على ما تقدم، -من حیث هو واحد  -من الواحد  -من حیث هو كثري 

وأما احملاالت الذاتیة  )و قدرت فقط به ممکنات تعلق می گوید.( والقدرة ال تتعلق إال ابملمكن، من حیث هو واحد ممتنع است و حمال می ابشد(
)و اما حماالت ذاتیه که ماهّیت  ة،فال ذات هلا حىت تتعلق هبا القدر  -مثال  -الباطلة الذوات كسلب الشئ عن نفسه واجلمع بني النقیضني ورفعهما 

ند ندارند و اصال امکان ندارند و ذوات آهنا پوچ و بی ماهّیت است و در مورد آهنا منی توان گفت که می توانند موجود شوند و اي نشوند مان
فحرماهنا  بتواند به آهنا تعلق بگريد.( سلب شیء از نفس و اي اجتماع و ارتفاع نقیضني که حمال ذاتی هستند اصال ذات و ماهّیتی ندارند ات قدرت

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/102/#_ftn1
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)بنا بر این حمروم ماندن این حماالت ذاتیه از وجود به سبب حمدود کردن قدرت خداوند و مقید   من الوجود لیس حتدیدا للقدرة وتقییدا الطالقها.
  ل آن را داشته ابشد.(کردن اطالق قدرت خداوند نیست. زیرا فیض از طرف خداوند دائم است ولی معلول ابید قابلیت قبو 

جودش و سپس عقل اول هرچند )  أصیلة،یة غريمث إن العقل األول وإن كان واحدا يف وجوده بسیطا يف صدوره، لكنه ملكان إمكانه تلزمه ماهیة اعتبار 
باری که اصیل تی اعتاهیّ ود، مواحد است و در وجودش بسیط است ولی خالی از نقائص نیست زیرا به سبب اینکه ممکن است و نه واجب الوج

ر کنار د است نه ماهیّتی دد مهان وجو ا دار نیست را دارا می ابشد. قید اینکه ماهیّتی که دارد غري اصیل است برای این است که بگوید آنچه اصالت
)زیرا  ي املاهیة،كان هاإلم وضوعمألن  وجود که هر دو اصیل ابشند ات گفته شود پس عقل اول نیز کثري است و می تواند کثري را خلق کند.(

، ومن وجه آخر (هّیت دارد.ما ماموضوع امکان مهان ماهّیت است یعنی اگر چیزی ماهّیت نداشته ابشد اصال ممکن نیست و اگر ممکن است حت
ی را نیز درک می  لم واجب تعاهند و ک)از جهت دیگر، عقل اول خودش را تصور می   هو یعقل ذاته ویعقل الواجب ) تعاىل (، فیتعدد فیه اجلهة،

ی تواند علت برای ني دلیل ممهبه  )و وميكن أن یكون لذلك مصدرا ألكثر من معلول واحد. کند بنا بر این جهات، در عقل اول متعدد می شود(
مبلغا ال تفي لغة مل العقل ابون عادلكن اجلهات املوجودة يف عامل املثال الذي  بیش از یک معلول ابشد و وجودهای انقص تری را خلق کند.(

قل می ابشد به حدی عر از عامل ئني ت)لکن جهت ها و کثرت هایی که در عامل مثال است که اپ بصدورها اجلهات القلیلة اليت يف العقل األول،
 تبلغ هكذا حىتو ن مث اثلث قل اثفال بد من صدور ع ابلغ است که جهات کمی که در عقل اول است منی تواند برای اجياد آهنا کافی ابشد.(

ه ت کثرت در آن عقل بکذا ات جهاهود و ش)بنا بر این ابید عقل دوم و سومی صادر  جهات الكثرة عددا یفي بصدور العامل الذي یتلوه من املثال.
ابلیت پیدا  می ابشد ق مثال حدی ابلغ شود و وجودش به حدی انزل شود که بتواند برای صدور عاملی که بعد از عقل است که مهان عامل

قل هایی در طول هم در جهان ع ود کهش)پس نتیجه این می  فتبني: أن هناك عقوال طولیة كثرية وإن مل یكن لنا طریق إىل إحصاء عددها. کند.(
ول به چه تعداد می نیم این عقه بداهستند که هر کدام علت ما دون می ابشند و این عقل های طولیه زايد هستند هرچند راهی برای ما نیست ک

راد ت ابشد مگر اینکه مقابل اثبا ست کهند. بنا بر این عقول عشره ای که مشاء به آن قائل است اگر مراد او فقط ده عقل ابشد این امری نیابش
 او از عدد ده، کثرت ابشد.(

  
 : عقول عرضیهفصل دوازدهم

 اینکه آاي کثرت نوعی عرضی در عامل عقل هست اي نه حمل اختالف است.
هر مرتبه یک عقل  ی شود و درادر متند که در عامل عقل چنني کثرتی در عامل عقل نیست. در عامل عقل، عقلی از عقل قبلی صمشائني قائل هس

ري جنام می شود به تدباه در جهان کهایی  بیشرت نیست ات به آخرین عقل می رسد که انم آن را عقل فعال می انمند که مدبر مادون است و متام کار 
که معلول یک   ک حد ابشندیی در د و آن هم یک عقل بیشرت نیست. بنا بر این چند عقل در عرض هم که از نظر رتبه ی وجوداو اجنام می شو 

 اي چند عقل ابالتر ابشند وجود ندارد.
 ماده است )مثال املعاعی که در د انو اب این حال اشراقیون و رئیس آهنا که افالطون است قائل به عقول عرضیه هستند و می گویند که به تعدا

ثال در عامل ماذی عامل حمست و اانسان یک نوع و کبوتر نوعی دیگر و خاک یک نوع و عقیق نوعی دیگر و هکذا( حماذی آهنا در عامل مثال 
عال ذاات و نه فد که نه ست نیز دار اعقل  عقل. بنا بر این یک نوع انسان، عالوه بر افرادی مادی که در این جهان دارد یک انسان که جمرد حمض و

د، امی انسان های موجو ت آن به مته نسبمادی نیست. آن فرد کلی است ولی نه به این معنا که قابل انطباق بر کثريین ابشد بلکه به این معنا ک
ب النوع ن انواع را ارابای ند و جمموعی انممعلی السواء است و او مدبر مهه ی انسان ها می ابشد. این فرد جمرد را رب النوع و اي مثال افالطونی 

ض رب النوع کبوتر نسان در عر النوع می انمند که مهه جمرد هستند یعنی عقل هستند و مهه متکافیء و در عرض هم می ابشند. بنا بر این رب ا
 است و نسبت رب النوع انسان اب رب النوع کبوتر نسبت علت و معلول نیست بلکه هر دو در عرض هم هستند.

  ع را به گونه های خمتلفی تصویر کرده اند که آنچه گفته شد هبرتین تصویر می ابشد.البته رب النو 
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 )فصل دوازدهم در عقول عرضیه( الفصل الثاين عشر يف العقول العرضیة
ا علیت و ولی که بني آهننی عقه هستند یععرضی )اشراقیون قائل به وجود عقول أثبت اإلشراقیون يف الوجود عقوال عرضیة، ال علیة وال معلولیة بینها،

دارد. بنا بر  در عامل مادی وجود ی هستند کهادی ا)که در قبال انواع م هي حبذاء األنواع املادیة اليت يف هذا العامل املادي، معلولیتی وجود ندارد.(
ا حياذیه من كل منها م  یدبر این یک نوع مادی انسان، و دیگری فرس و هکذا که هر یک از آهنا یک فرد جمرد دارد که مهان عقل است.(

 وسط رب النوع انسانوع انسان تثال ن)که هر یک از این عقول عرضیه آنچه در قبال آن از نوع است یعنی نوع خودش را تدبري می کند. مالنوع،
ل رابب االنواع اي مثاآهنا  و به) یة(وتسمى: )أرابب األنواع( و )املثل األفالطون تدبري می شود. البته خودش توسط خداوند تدبري می شود.(

طونی می  و به آهنا مثل افالت از این ر ته اس)زیرا افالطون بر قائل شدن به اینها اصرار داش ألنه كان یصر على القول هبا، افالطونیه می گویند.(
)و  لیةىل آخر العقول الطو بة إلیها إنسو ملاونسبوا التدابري  )اب این حال، مشاوون انواع عرضیه را انکار می کنند.( وأنكرها املشاؤون، گویند.(

نه: )العقل والذي یسمو  ند.(تدبريهایی که در مکتب اشراق به ارابب انواع نسبت داده شده است را به آخرین عقول طولیه نسبت می ده
)آهنا که  هااملثبتني يف حقیقت تلفت أقوالد اخوق )و آهنا را عقل فعال می انمند و اي عقل عاشر زیرا آهنا به ده عقول طولیه قائل هستند.( الفعال(.

ل او )و هبرتین اق -على ما قیل  -وأصح األقوال فیها  قائل به عقول عرضیه هستند، سخن هایشان در مورد حقیقت عقول عرضیه متفاوت است.(
و أن لكل نوع من ه است که( ت ایناسدر مورد حقیقت عقول عرضیه بنا بر آنچه گفته شده است که ظاهرا منسوب به صدر املتاهلنني در اسفار 

یرا او ز د، وجود داشته است ر آغاز وجو که د  )برای هر یک از انواع مادی یک فرد جمرد وجود دارد هذه األنواع املادیة فردا جمردا يف أول الوجود،
ماالت )که ابلفعل متامی ک اك النوع،ة لذملمكنواجدا ابلفعل مجیع الكماالت ا علت متامی افراد یک نوع است بنا بر این ابید قبل از آهنا ابشد(

ه کن است دارا است چممنسان مثال رای ابممکنه در نوع خود را دارا است. و چون جمرد است هیچ کمالی را ابلقوه ندارد بلکه مهه ی کماالتی که 
)بنا بر  نوعیة،ها بواسطة صورته الفیدبر  رد.(ه داادی خود توج)آن فرد جمرد، به افراد م یعتين أبفراده املادیة، انسان ها به آن کماالت برسند اي نه.(

لقوة افیخرجها من  ی دهد.(به آهنا م ست کهاین آگاهانه آهنا را اداره می کند ولی این اداره کردن مباشرات نیست بلکه از طریق صورت نوعیه ای ا
ینا می شود به سبب سیل به ابن دک تبدبريون می آورد مثال اگر یک کو )و هر فرد از افراد مادی نوع خودش را از حالت قوه به فعل  إىل الفعل

ر اب حرکتی جوهری )و این کا وهریةبتحریكها حركة ج تدبري اوست زیرا او صورتی انسانی به او داده است که این صورت قابل استکمال است.(
وهرش متفاوت می جشود بلکه  زرگرتبشود نه اینکه فقط ابعادش  اجنام می شود مثال حقیقت انسان در وقتی که کودک بود اب وقتی که بزرگ می

هر حرکت کند و یعنی وقتی ج است. )که آن حرکت جوهری اب آن حرکات عرضیه که اب آن هستند مهراه مبا یتبعها من احلركات العرضیة. شود.(
 متامی اعراضی که اب آن هستند نیز حرکت می کند.(

  
قوه  هنا غاذیه است یعنیآست یکی از آن ا ال قوایی که در گیاه است را اگر در نظر بگريمي می بینیم که قوایی دراین است که مث دلیل اول ایشان

غذیه می  وه ای که گیاه را تقویند یعنی می گ ای که بتواند از طریق آب و نور و موارد خاکی تغذیه کند. )البته به تعبري هبرت به آن قوه ی ُمغذیه
  کند.(

 یگر دارد که انمیه است )به تعبري دقیق ُمنمیه است یعنی رشد می دهد(یک نريوی د
ی شود که اشکال و ممثال گلی  ريوهاننريوی دیگر نريوی مولده است که برای گیاه ختم و میوه درست می کند که بتواند تکثري شود. حاصل این 

 خطوطی دارد که انسان را به شگفتی وا می دارد.
ب عروض قوای فوق د که به سبگر بو اه اجنام می شود، اعراضی در آن گیاه است یعنی این گیاه مهان جسم های مجاد دیاین فعالیتی که در گی

ر این ابید موجود ارد. بنا بری ندتبدیل به گیاهی خاص شده است. این تغیري و حتول منی تواند منسوب به خود جسم ابشد که هیچ درک و شعو 
 شد.ابتدبري او این امور، حمقق شود. بنا بر این سیب ابید رب النوعی داشته  جمردی ما فوق آن ابشد که حتت
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غیري و حتول ابشد علت این ت شد کهجواب این است که این دلیل، اعم از مدعا است یعنی این دلیل صرفا می گوید که ابید موجودی ابشعور اب
واند موجود جمردی تد بلکه می ه ابشزم نیست که اختصاص به مهان نوع داشتولی از کجا که از جنس عقول عرضیه ابشد. یعنی آن موجود جمرد ال

 ابشد که عالوه بر اینکه کارهای این نوع را تدبري می کند کارهای انواع دیگر را هم تدبري کند.
  

أعراض  -لنامیة واملولدة او من الغاذیة  -تیة منها: أن القوى النبا )برای اثبات عقول عرضیه به وجوهی متسک شده است( وقد احتجوا الثباهتا بوجوه:
انسان نیز نبات  آن جهت که ست ازا)یکی از آن ادله این است که قوا و نريوهایی که در نبات است )که اگر در انسان  حالة يف جسم النبات

ستند( که در جسم  هآهنا عرض  ه نظرباست وجود دارد( که عبارتند از قوای تغذیه کننده، رشد دهنده و تکثري کننده عرض هایی هستند )البته 
اذیه ی یري می کند قوه ی غتی گیاه تغین وقا)هر چه آن جسم تغیري می کند آن قوی نیز تغیري می کنند بنا بر  متغرية بتغريه گیاه حلول می کنند.(

ه گیاه چ)و هر  حللة بتحلله،مت دارد.( ت فرقآن اسآن هم تغیري می کند بنا بر این نريویی که در ریشه ی گیاه در دیروز بود اب نريویی که اآلن در 
ن فیستحیل أن تكو  د.(دراک ندارنر و ا)این قوی شعو  لیس هلا شعور وإدراك، حتلیل رود و سوخت و سوز داشته ابشد آن قوه نیز حتلیل می رود.(

ودش در خء که شعور ندارد و که این شی  است )و حمال میلة،هي املبادئ املوجدة هلذه الرتاكیب واألفاعیل املختلفة واألشكال والتخاطیط احلسنة اجل
ای خمتلفی که دارد ود و شکل همی ش حال تغیري و حتول است مبادی و علل این ترکیبات و ساختمان ها و کارهای خمتلفی که در یک نبات اجنام

یه العقول قن تتحري فقیق متدما فیها من نظام على  مانند رنگ برگ و ساقه و تنه و خطوطی که بر روی اهنا است که زیبا است ابشد.(
و آن قوا  ار خود جسمکواند  ت)که در آهنا نظامی دقیق و متقن است که عقل ها و مغزها را متحري می کند. این کارها منی  واأللباب،

ا تدبري ر د که امر این نبات ی عقلی ابشجمرد )بنا بر این نیست مگر اینکه در جهان، جوهر فلیس إال أن هناك جوهرا جمردا عقلیا یدبر أمرها ابشد.(
ت او کامل می ه سبب هدایات ب)و آن نب فتستكمل بذلك. )و آن را به هدف خودش و کمالش هدایت می کند.( ویهدیها إىل غایتها می کند.(

  شود.(
را به  ه آنچه اشراقیني آنجود دارد کو کان )این ام أن من اجلائز أن ینسب ما نسبوه إىل رب النوع إىل غريه، )اشکال این دلیل این است که( وفیه:

 ر نوعیه)زیرا افعال  ه النوعیة،صورت فإن أفعال كل نوع مستندة إىل رب النوع نسبت می دهند به جمردی دیگر که رب النوع نباشد نسبت دهیم.(
وفوقها  ه است.(صورت نوعی ر مالم که مهه ی آاثمستقیما و ابملباشرة به صورت نوعیه ای که دارد مستند است و در حبث صورت نوعیه گفتی

قل ع)و آن را  الفعال(. نه: )العقلیسمو و  )و فوق صورت نوعیه عقل است که مشائی ها آن را اثبات می کنند( العقل األخري الذي یثبته املشاؤون،
  ه این امور را تدبريقلی ابشد کید عابت می کند که فعال می انمند که آخرین عقل است. بنا بر این دلیل اشراقیون اعم از مدعی است یعنی اثب

 کند ولی دیگر اثبت منی کند که آن عقل منحصرا فقط نوع خاصی را تدبري می کند اي اینکه اعم است.(
  
  
  
  
 .31، آیه74مدثر/سوره [1]

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 103جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

http://eshia.ir/feqh/archive/text/fayazi/bedayeh/62/102/#_ftnref1
http://lib.eshia.ir/17001/1/576/31
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 : عقول عرضیهموضوع
ارت است از رت طولی عبی. کثگفتیم که اگر کثرتی در عقل ابشد این کثرت نوعی است و این کثرت دو گونه قابل تصور است: طولی و عرض

 ول ابشد.علت و معل یابطه که یک نوع عقل از خداوند صادر شود و بعد عقل دیگری از عقل دوم و هکذا و ارتباط بني این عقول ر این
علول علت اي مبلکه مهه  کدیگریکثرت عرضی عبارت است از اینکه انواعی از عقل وجود داشته ابشد که نه علت یکدیگر ابشند و نه معلول 

 علل فوق خود هستند.
 رد.کعالمه فرمود: برهان اقتضاء می کند که علل طولیه ای وجود دارد هرچند تعداد آهنا را منی توان مشخص  

عرضیه این است که  اد از عقولد. مر ولی در میان عقول عرضیه بني فالسفه اختالف است. اشراقیون آن را اثبت و مشائني آن را انکار می کنن
وعی ننسان در این عامل، ست. مثال ارد ای مادی دارد یک فرد جمرد از مجیع جهات هم دارد که ذاات و فعال جمهر نوع مادی عالوه بر اینکه افراد

ر ذن هللا خالق و مدبشد و به اابع می است که افرادی مادی دارد ولی یک فرد جمرد از هر جهت هم دارد که عقل است و مدبر متام افراد این نو 
ه کم هستند یعنی عقلی  ه در عرض هقل مهعی که در عامل ماده وجود دارد مهني حرف تکرار می شود. آن انواع از عآهنا می ابشد. هر نوع از انوا

 مدبر نوع انسان است معلول اي علت عقلی که مدبر آب است منی ابشد.
 کردمي.  ا را بیانول آهنااشراقیون برای مدعای خود ادله ای اقامه کرده اند که عالمه سه دلیل از آهنا را بیان می کند. دلیل 

 ا خودشان علت دارندند. نه تنهی دار عبارت است از اینکه انواعی که در عامل است خودشان مهینطوری به وجود نیامده اند بلکه علت دلیل دوم
عت نواع به مزاج و طبیاال ر و افعه آاثبلکه افعال و آاثری که از آهنا صادر می شود آهنا هم بدون علت نیست. اینکه فالسفه ای قائل هستند ک

جد آن فاعل و مو  شد وآن نوع منتسب است کالمی بی دلیل است و منی توان گفت که آاثری که در درخت است معلول خود درخت می اب
شد ی گريد ر مخاک قرار  آب و خود درخت است. مثال آاثری که در آب است که رفع عطش می کند و اي آاثری که مال دانه است که وقتی در

خود آن  ین اشیاء منی تواندل و موجد ای فاعمی کند منی تواند مستند به خود آب اي دانه ابشد. این قول کامال بی دلیل است. بنا بر این وقتی وقت
که د کما اینبه آن ابش فعال مستندار و اشیاء ابشد بنا بر این ابید موجودی که از مهان نوع است ولی جمرد، وجود داشته ابشد که متامی آن آاث

ر داده است و انم در آن قرا طش راعوجود خود آن شیء مستند به او می ابشد. یعنی آن موجود جمرد هم آب را اجياد کرده است و هم اثر رفع 
 ند.می ک آن را رب النوع می گذارمي که موجودی است جمرد و فوق آن نوع است و هم علت آن است و هم آن را اداره

 : این دلیل دو اشکال دارد:فرماید عالمه در جواب می
ه در این صورت کن این است  آشکال ا: مشا گفتید که آاثر و افعال هر نوع مستند به خود آن نوع نیست بلکه مستند به جمرد است. اشکال اول

ن اینکه یکی از ابشد. بنا بر ایواند نوع ستمنی  منی توان خود نوع را اثبت کند. زیرا اوال متام افراد یک نوع در ماده مشرتک هستند بنا بر این ماده
دارند یعنی  ت جسمیه همد صور انسان و یکی آب و یکی هوا می شود به سبب ماده نیست. کما اینکه مهه ی موجودات مادی اگر جوهری ابشن

وجب شده است انواع مین آنی که ر اب طول و عرض و عمق دارند ولی این نیز منی تواند نوع آفرین ابشد زیرا این نیز در مهه مشرتک است. بنا
 و آاثر خمتلف قابل راه افعال یه ازخمتلف پدید آیند ابید چیز دیگری غري از ماده و صورت جسمیه ابشد که مهان صورت نوعیه است. صورت نوع

ست و نه صورت اه نه ماده ک  واهداثبت شدن بود یعنی ما در موجودات عامل، افعال و آاثر خمتلفی مشاهده می کنیم که علت و مبدأیی می خ
  .ن آاثر استبدأ آجسمیه بنا بر این ابید در هر موجودی امر جوهری دیگری ابشد که انم آن را صورت نوعیه می انمند که م

هان جدر این  ندارد و ما لتی احتیاجبه ع حال اگر مشا بگویید که این آاثر و افعال هر نوع علتی دارد که در این جهان نیست و در این جهان نیز
عنی اصال انواع یق منی شود ف حمقفقط ماده دارمي و صورت جسمیه و صورت نوعیه مبدأ آن آاثر نیست بنا بر این دیگر نوعیت و انواع خمتل

 خمتلفی وجود خنواهد داشت ات به دنبال اثبات رب برای هر نوع ابشیم.
رای این موجود مادی و متام افرادش ابشد و علت برای آاثر و افعالش ابشد. این : مشا گفتید که ما امر جمردی می خواهیم که علت باشکال دوم

یک تصویر صحیح دارد که ما قبال به آن اشاره کردمي و آن اینکه یک موجود جمردی است که صورت نوعیه را می آفریند و موجود کننده ی آن 
آن دو، ماده را حفظ می کند و بعد صورت نوعیه آن آاثر و افعال را اجياد  شیء است یعنی صورت نوعیه و جسمیه ی آن را می آفریند و در پناه
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می کند. بنا بر این امر جمردی هست ولی از کجا اثبت می شود که هر نوعی یک امر جمرد داشته ابشد؟ بلکه می تواند یک امر جمرد ابشد که 
 ز مدعی است.متامی آن انواع را اجياد و تدبري کند. بنا بر این دلیل دوم اعم ا

  
)انواعی که در  - عاملنا هذا الواقعة يف نواعأن األ )دلیل دومی که اشراقیون برای عقول عرضیه اي رب النوع آورده اند عبارت است از اینکه( ومنها:

رگز منی ز گندم می روید و هه ادم مهیشال گن)اب آن نظامی که مهواره در آهنا جاری است مث على النظام اجلاري يف كل منها دائما عامل ماده است.(
ورد و اگر مانعی خبه انسان آب ر آن نیست مثال منی شود کد)که هرگز تبدل و تغیريی  -من غري تبدل وتغري  شود که گندم از جو برداشت شود.(

فطرت انسان   ویامده است جود نو )از روی تصادف و بدون علت و از روی اتفاق به  لیست واقعه ابإلتفاق، وجود ندارد فرد، سرياب نشود.(
بر اهنا  ع و برای نظام حاکمای آن انوا ن بر )بنا بر ای فلها ولنظامها الدائمي املستمر علل حقیقیة، گواهی می دهد که منی تواند بدون علت ابشد.(

)و آن  ،تعتين بتدبري أمرهاو ذه األنواع هوجد تولیست إال جواهر جمردة  ابید عللی واقعی وجود داشته ابشد که آن انواع را اجياد و اداره می کنند.(
ی ند. آن علل حقیقی منشغول می شو هنا مآعلل حقیقی نیستند مگر موجودات جمرد و نه مادی که آن انواع را اجياد می کنند و بعد به تدبري امور 

 ویگری را اجياد کند دواند مادی ی تمنک مادی تواند مادی ابشد زیرا علیت امور مادی فقط به أتثري و أتثر در یکدیگر است و نه اجياد یعنی ی
اص و شیء ر اب وضع خهد مگدفقط می تواند در آن تغیريی اجياد کند زیرا در مبحث علت مادی گفته شد که علت مادی کاری اجنام منی 
را نسبت به آن وضع جياد کند زیارا م نسبت به چیزی که معدوم است منی تواند وضع خاص داشته ابشد بنا بر این امر مادی منی تواند امر معدو 

 مزجة وحنوها من غرياثر إىل األواآل دون ما یتخرصون به من نسبة األفاعیل خاص ندارد و فقط در امور موجوده می تواند اتثريی اجياد کند.(
د و می گویند: چند سبت می دهنا نه )علت، آن چیزی نیست که بعضی از فالسفه بدون دلیل ختمني می زنند و افاعیل و آاثر را به مزاج دلیل،

از ترکیب این دو  ن است یعنییدروژ عنصر اگر اب هم ترکیب شود مزاجی خاص پیدا می کند که اثر خاص دارد. مثال آب که مرکب از اکسیژن و ه
دارد و آن منونه   منونه ای کوع ین)بلکه هر  بل لكل نوع مثال كلي یدبر أمره، شیء خاصی اجياد می شود که اثر خاص مانند رفع عطش دارد.(

ط کلی به این انم فق  ابشد زیرا ثريینک)و مراد از آن کلی این نیست که قابل انطباق بر   ولیس معىن كلیته جواز صدقه على كثريین، کلی است.(
رده تستوي نسبته إنه لتجبل  ست.(وجود ذهنی دارد نه خارجی و حال آنکه وجود مزبور عینی خارجی است و حتی وجودش از انواع مادی اقوی ا

ست نسبتش به مجیع افراد مادی افوق  )بلکه مراد از کلی یعنی موجودی وسیع و گسرتده است یعنی به سبب اینکه جمرد است وإىل مجیع األفراد.
  افراد یکی است و مهه ی افراد مادی را اجياد کرده و آاثر آهنا را به آهنا می دهد.(

)افعال و آاثر مرتتبه بر هر نوع مستند به  أن األفعال واآلاثر املرتتبة على كل نوع مستندة إىل صورته النوعیة، ه()اشکال اول این است ک وفیه:
صورت نوعیه ی آن است و این گونه نیست که فالسفه بدون دلیل و از روی خترص و ختمني چنني بگویند. بنا بر این اینکه درخت سیب رشد 

)و اال هیچ  ولوال ذلك مل تتحقق نوعیة لنوع، و آاثر خاص خود را دارد مهه منسوب به صورت نوعیه است.(می کند و به حد خاصی می رسد 
شد نوعیت برای نوع حمقق منی شود زیرا مهه ی آن موجودات صورت نوعیه خنواهند داشت اگر قرار بود مبدأ متامی آن آاثر منسوب به امر جمرد اب

فاألعراض املختصة بكل نوع هي  اده و صورت جسمیه خواهد بود و این دو منی توانند نوع ساز ابشند.(بنا بر این در موجودات ماده فقط م
)بنا بر این مهان اعراضی که خمتص به هر نوع است که در آن نوع است و در نوع دیگر  احلجة على أن هناك صورة جوهریة هي املبدأ القریب هلا،

ماده و صورت جسمیه یک امری جوهری است که مبدأ قریب برای آن آاثر خمتصه و اعراض خمتصه نیست خودش دلیل بر این است که غري از 
)کما اینکه اعراض مشرتکی که در آهنا هست یعنی مهه طول و عرض و  كما أن األعراض املشرتكة دلیل على أن هناك موضوعا مشرتكا. می ابشد.(

ففاعل النظام اجلاري يف النوع هو صورته  ی هست که مهان صورت جسمیه می ابشد.(عمق دارند عالمت آن است که در میان آهنا امر مشرتک
جوهر جمرد یفیضها على املادة  -كما تقدم   -وفاعل الصورة النوعیة  )بنا بر این فاعل نظام جاری در نوع مهان صورت نوعیه اش است( النوعیة،

نکه در حبث ماده و صورت در فصل هفتم از مرحله ی ششم حبث کردمي. آن امر جمرد )ولی فاعل این صورت نوعیه امر جمرد است کما ای املستعدة،
 و جوهر جمرد، صورت نوعیه را به ماده افاضه می کند. آن هم نه هر ماده ای بلکه ماده ای که مستعد آن ماده است مثال صورت انسانی را به
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)و به اختالف استعدادها  فتختلف الصور ابختالف االستعدادات، فاضه می کند.(نطفه افاضه منی کند بلکه به موجودی که می تواند انسان شود ا
  صورت های خمتلفی اجياد می شود. یعنی یکی انسامن می شود و یکی کبوتر.(

بت شد، عقل رد که اثین جوهر جمانکه )اما ای وأما أن هذا اجلوهر اجملرد عقل عرضي خيص النوع ویوجده ویدبر أمره، )اشکال دوم این است که(
أو أنه جوهر  د.(ا اداره کنر ر آن عرضی ابشد که در عرض موجودات جمردی که برای نوع های دیگر است ابشد که خمتص به مهان نوع ابشد و ام

امور  عقلی از زبور، جوهریجود جمرد مین مو ا)اي مهان گونه ابشد که مشائني می گویند که  عقلي من العقول الطولیة إلیه ینتهي أمر عامة األنواع،
ای مشا در اثبات یست که مدعنیزی )چ فلیست تكفي يف إثباته هذه احلجة. طولیه است که کار مهه ی نوع ها به مهان به تنهایی منتسب است.(

آن  ل نداشتیم کهوال قبو ای ابشد ما ن کافآآن کافی ابشد. دلیل مشا فقط اثبت می کند که موجودی جمرد الزم است که برای اجياد آن انواع و آاثر 
د هر نوع یک عقل جمر  ورده ابشد قول جمامر جمرد آاثر انواع را هم اجياد کند و هم دلیل مزبور اثبت منی کند که آن عقل جمرد در عرض سایر ع

 خاص خود را الزم داشته ابشد.(
  

 : استدالل به قانون امکان اشرفدلیل سوم
و اپئني تر  ت مادی اخسوجودان وجودی از عامل جمرد حمض پست تر هستند. بنا بر این مموجودات مادی چون مادی هستند از رتبه ی امکا

ست و آن اینکه قامه شده اهان اهستند و فرد جمردی که برای هر نوع فرض می شود اشرف می شود. در فلسفه قاعده ای است که در بر آن بر 
ام آفرینش، نظام یرا اگر نظست. ز اشد. یعنی وجود اخس دلیل بر وجود اشرف هر جا که اخسی موجود بود قبل از آن ابید اشرفی موجود شده اب

ن وقتی بنا بر ای ف استعلت و معلول است و نظام اخس و اشرف از ابب شدت و ضعف وجود است و اگر وجود اقوی علت برای وجود اضع
نوع که از ست و رب الااخس  جه اینکه موجودات مادیاضعف موجود می شود یعنی قبل از آن ابید علت آن که اشرف است موجود ابشد. نتی

است که از قبل  ن نوع مادیدبر آآن سخن می گوییم اشرف است بنا بر این وجود نوع مادی داللت بر علت خود دارد که فردی است جمرد که م
 موجود بوده است.

ید علت آن که جود است ابخس مو ای فوق فقط می گوید اگر  که قاعده ی امکان اشرف به کار ایشان منی آید زیرا قاعده اشکال آن این است
لت خبواهد که در نوعی یک ع نی هراشرف است از قبل موجود ابشد ولی این اثبت منی کند که آن علت حتما ابید از افراد مهان نوع ابشد یع

 عرض سایر عقول است. ممکن است اشرف، یک عقل ابشد که در طول عقول دیگری است.
 دق است.ر آن هم صابنسان ال شود که چگونه آن اشرف از افراد یک نوع نیست و حال آنکه کماالت آن نوع را دارد و تعریف اگر اشکا

جود از مهني نوع ت که آن مو ی نیسدر جواب می گوییم صرف اینکه تعریف انسان بر آن صادق ابشد و آن چیز کماالت انسان را دارا ابشد کاف
ابشد.  وری هم کیفلم حضاینکه تعریف علم که کیف است و بر علم حضوری صدق می کند موجب منی شود که ع ابشد و انسان ابشد. کما

 آن جمرد اعلی کما اینکه کماالت انسان را دارد کماالت مهه ی انواع مادی را نیز دارا است.
  

)احتجاج به اثبات ارابب االنواع است اب متسک به  شرف،اإلحتجاج على إثباهتا بقاعدة إمكان األ )دلیل سوم اشراقیون عبارت است از( ومنها:
)اگر ممکن پست تر که مهان موجودات  فإن املمكن األخس إذا وجد وجب أن یوجد املمكن األشرف قبله، قاعده ی امکان اشرف که می گوید(

فاتی نیست بلکه وجودی است یعنی آن مادی هستند موجود شوند واجب است که ممکن اشرف پیش از آن موجود شود زیرا این اشرف، تشری
)و این قاعده ای است که بر  وهي قاعدة مربهن علیها، علت اخس است. بنا بر این اگر اخس موجود است یعنی علتش قبال موجود می ابشد.(

)زیرا شکی نیست که مثال انسان  وال ریب يف أن االنسان اجملرد الذي هو ابلفعل يف مجیع الكماالت االنسانیة مثال، آن برهان اقامه شده است.(
)از نظر وجودی از  أشرف وجودا من االنسان املادي الذي هو ابلقوة يف معظم كماالته، جمردی که مجیع کماالت انسانی را ابلفعل دارا است(

على وجود مثاله العقلي الذي هو  فوجود االنسان املادي الذي يف هذا العامل دلیل انسان مادی اشرف است که اکثر کماالت خود را ابلقوه دارد.(
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)بنا بر این وجود انسان مادی در این عامل که اخس است دلیل بر آن است که وجود مثالی عقلی آن که رب النوع آن است قبال وجود  رب نوعه.
  داشته است.(

گر خبواهد قاعده ی ن است که ا ن ایآ)اشکال  وفیه: أن جراين قاعدة إمكان األشرف مشروط بكون األشرف واألخس مشرتكني يف املاهیة النوعیة،
ود األخس يف حىت یدل وج شند(اشرف برای اثبات مدعای مشا کافی ابشد این منوط به آن است که اشرف و اخس در ماهّیت نوعیه مشرتک اب

جود شده ابشد د از قبل مو ابیا )ات وجود اخس در خارج داللت کند که اشرف به حسب ماهّیت حتم اخلارج على إمكان األشرف حبسب ماهیته،
و وقتی موجود  جود منی شدخس مو یعنی اگر ماهّیتی در یک فرد اخس موجود شود کشف می کند که ماهّیت موجود امکان دارد و اال در فرد ا

دات مادی و و در موج د استشد کشف می کند که فرد اشرف هم ممکن است و مهني مقدار در اثبات وجود اشرف کافی است زیرا اشرف، جمر 
زند من از نسل ال اآلن فر ود مثشصرف امکان در موجود شدنشان کافی است. بر خالف عامل ماده که عالوه بر امکان ابید شرایط خاصی حمقق 

صرف امکان در  ود ندارد ورد وجدهم من امکان وجود دارد ولی اآلن شرایط خاص برای اجياد او حمقق نیست ولی این شرایط در موجودات جم
هوم على شئ ال فوجمرد صدق م (کند.  قق آهنا کافی است زیرا خداوند خبیل نیست و به صرف وجود استعداد، هر آنچه الزم ابشد را افاضه میحت

ن مصداق که این آن نیست که لزم آ)ولی اب این حال اشکال این است که جمرد صدق مفهومی بر چیزی مست یستلزم كون املصداق فردا نوعیا له
 ن زیرا آن هم متحرکن گفت انسابتوا ر آن صدق کرده است فرد نوعی و یکی از افراد این نوع ابشد. بنا بر این اگر به آن وجود اشرفمفهوم ب

ستلزم كونه  یحلضوري ال العلم اكما أن صدق مفهوم العلم على  است و هم انطق ولی این موجب منی شود که آن وجود اشرف انسان هم ابشد(
فمن اجلائز  انی ابشد.(ف نفس)کما اینکه صدق مفهوم علم که کیف است بر علم حضوری مستلزم آن نیست که علم حضوری کی كیفا نفسانیا،

ق مفهوم انسانی کلی )بنا بر این جایز است که مصدا قال كلیا من العقول الطولیة،ع -ثال م -أن یكون مصداق مفهوم االنسان الكلي الذي نعقله 
واع الثانویة اليت لألناألولیة و  ماالتعنده مجیع الك ردی از افراد انسان نباشد بلکه عقلی کلی از عقول طولیه ابشد.(را که تعلق می کنیم ف

ی  و عدالتی که کسب م لم و شجاعتنند ع)که نزد او متامی کماالت اولیه )صور نوعیه( و اثنویه )اعراض و ملکاتی که کسب می کنند ما املادیة،
بر این بر آن عقل   )بنا جودي،له الو لوجدانه كما -مثال  -فیصدق علیه مفهوم االنسان  کسب می کنند وجود داشته ابشد.(  کند( که انواع مادی

ین ا)ولی  فراد االنسان.فردا من أ كونهال ل کلی مفهوم انسان به عنوان مثال صدق می کند زیرا آن عقل کلی، کمال وجودی انسانی را دارا است.(
 -مثال  -فهوم االنسان مملة: صدق وابجل آن چیز فردی از افراد انسان ابشد بلکه فقط به سبب اینکه کماالت انسانی را دارد.( دلیل منی شود که

)و اي شجر  انسان از ابب مثال ینکه مفهوماصه )خال على االنسان الكلي اجملرد الذي نعقله، ال یستلزم كون معقولنا فردا للماهیة النوعیة االنسانیة،
عقول ما فردی از ست که آن مآن نی انواع دیگر( که بر آن انسان کلی جمردی که عقل جمرد است و آن را تصور می کنیم صدق می کند مستلزمو 

هر  تید اثبات شود. بعدصدد آن هس ا درمش)ات مثال عقلی که  حىت یكون مثاال عقلیا للنوع اإلنساين. نوع انسان و ماهّیت نوعیه ی انسان ابشد(
 عی چنني مثالی عقلی داشته ابشد و ارابب انواع و عقول عرضیه اثبت شود.(نو 
 
 
 

  

 درس بدایة احلکمة استاد فیاضی

 104جلسه 

 بسم هللا الرمحن الرحیم

 : عامل مثال و مادهموضوع
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 گفتیم که جهان خلقت به سه مرتبه ی کلی تقسیم می شود که عبارتند از جهان عقل، مثال و ماده
اات و ت. زیرا از یک سو ذو ماده اس  عقلیده امي که انم دیگر آن برزخ است زیرا برزخ به معنای وسط است و عامل مثال بني عاملبه عامل مثال رس

عقل  از این رو از عامل ا دارا استر حجم  فعال از ماده جمرد است بنا بر این ابالتر از عامل ماده است و از سویی دیگر آاثر ماده مانند رنگ و
ثال علت قل صادر می شود و ممثال از ع ه اولر است که این آاثر را نیز ندارد. بنا بر این آاثر ماده بال واسطه از عقل صادر منی شود بلکاپئني ت

 برای عامل ماده است.
یوانیت وجود حر مرتبه ی دنسان انم دیگر عامل مثال، خیال منفصل است زیرا خیال گاه متصل است که در انسان و حیوان هست )البته در ا

جی قطع شد و احساس  ماده خار ابه اش دارد( یعنی وقتی انسان صوری را درک می کند و اي مزه ای اي بویی را درک می کند بعد از آنی که رابط
از  بر اثر آنچه د و گاهکار می کن  ن صورآمزبور خامته ايفت، آنچه درک کرده است را در جایی حمفوظ دارد که به آن عامل خیال می گویند. او اب 

 ی از آن دارد و بعدیده و صورترا د آن صورت می داند صور مشاهبی را خلق می کند مثال انسانی را دیده و صورتی از آن را دارد و هکذا اسب
 انسانی را خلق می کند که سر آن انسان است و بدنش اسب می ابشد.

ان منفصل نسان و حیو ای از آجنا هست دارای اشکال و رنگ و حجم است ول اما عامل مثال مانند خیال است در اینکه صورت هایی که در
شد. بلکه جهانی ن ها می ابحیوا است یعنی در درون انسان و حیوان نیست بلکه عامل مثال، جهانی است عینی که خارج از وجود انسان ها و

عنی ابعاد و اشکال یالی است یجود خنفصل می انمند یعنی مهان و است که انسان ها در مرحله ای از وجودشان وارد آن می شوند. آن را خیال م
 دارد و ماده را ندارد ولی از حیوان منفصل است.

ختالفی  ت. این معلول طبق اوق خودش اسما ف این مرتبه از وجود که عامل مثال انم دارد عاملی است که ماده ندارد ولی آاثر ماده را دارد و معلول
بد  ل آنقدر تنزل می ايرتبه ی عقو عنی م داشتند متفاوت است. مشائني قائل هستند که عامل مثال، معلول عقل فعال است یکه مشائیني و اشراقیني

ال ودات متکثر عامل مثتواند موج و می که به عقل دهم می رسد و عقل دهم در اثر کثرتی که دارد و نقصی که دارد اب عامل مثال سنخیت می ايبد
 را خلق کند.

ه است هر نوع یک ر عامل ماددی که راقیني می گویند که صور مثالی معلول یک موجود نیست بلکه معلول عقولی عرضیه است. یعنی انواعولی اش
ثال ودات عامل مات و بال واسطه موجوال و ابلذقلی افرد جمرد عقلی دارد و جمموعه ی انواع، جمموعه ای از این افراد جمرد را دارند که این افراد جمرد ع

مستقیم   عامل ماده ارتباطض هستند ابرد حمجمرا خلق می کنند و به توسط موجودات عامل مثال، عامل ماده را تدبري می کنند. یعنی آهنا که موجودات 
نا بر این می شود ب ني آن حاضرر ابلندارند بلکه فاعل بعید عامل مادی می ابشند. مثال در روایت است که امري مؤمنان هنگام فوت هر کسی ب

امام علیه السالم  نیا برود واز د ممکن است در یک آن کسی که مؤمن است در یک طرف عامل از دنیا برود و در آن طرف عامل فرد کافر دیگری
د، کل ین عامل دار ااحاطه بر  ی چوندر مهان حلظه بر ابلني هر دو حاضر شود یکی اب خوشحالی و برای دیگری اب غضب. بنا بر این وجود مثال

 مثال ه می گویند صور عاملک. اینجاست  برود این عامل را فرا گرفته است بنا بر این در مهه جای عامل حضور دارد بدون اینکه وحدت دفعی او از بني
 به شکل های گوانگون جلوه می کند بدون اینکه به وحدت آهنا صدمه خبورد.

  
لتوسطه بني العقل اجملرد  سیزدهم در علیه السالم امل مثال است و آن را برزخ هم می انمند( )فصل الفصل الثالث عشر يف املثال ویسمى: )الربزخ(

)زیرا بني عقل جمرد و جوهر مادی قرار دارد. این توسیط قراردادی نیست بلکه بر اساس مرتبه ی وجودی خودش است یعنی  واجلوهر املادي،
یگر آن خیال منفصل است زیرا سنخ وجودی آن خیالی است یعنی جمرد است و دارای آاثر )و انم د و )اخلَیال املنفصل( جایش مهني جا هست.(

ماده از ابعاد و شکل و رنگ و مانند آن می ابشد مانند صورتی از درخت که در ذهن ماست و این صورت خیالی چون در درون حیوان و 
)منفصل انمیده می  الستقالله عن اخلیال احلیواين املتصل به. می گویند.( انسان نیست و از مراتب نفس حیوان آن به مشار منی آید به آن منفصل

)و مهان گونه که  وهو كما تقدم مرتبة من الوجود مفارق للمادة دون آاثرها، شود چون از خیال حیوانی که متصل به حیوان است جدا می ابشد.(
)و در عامل مثال صورت هایی جوهری وجود  وفیه صور جوهریة جزئیة ی ابشد.(قبال گذشت مرتبه ای از وجود است که از ماده و آاثر ماده جدا م
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دارد و مانند کیف نفسانی نیست که قائم به نفس ابشد بلکه قائم به خودش است و عینیت دارد و جزئیه است و هر کدام مشخص است و از 
)و این صورت ها از آخرین عقلی که در سلسله ی  ل عند املشائنيصادرة من آخر العقول الطولیة، و هو العقل الفعا دیگری متمایز می ابشد.(

لول یک قعول طولیه است قرار دارند. البته این طبق نظر مشائني است که قائل هستند که عامل مثال اب متامی افراد و جزئیات و صور مثالی مهه مع
)و بر اساس نظر اشراقیني عامل مثال از عقولی عرضیه صادر  اإلشراقیني، أو من العقول العرضیة على قول موجود جمرد است که عقل فعال انم دارد.(

)و این صور  وهي متكثرة حسب تكثر اجلهات يف العقل املفیض هلا، شده اند یعنی افراد مثالی هر نوع از عقل خاص مهان نوع صادر شده است.(
در عقلی که آهنا را افاضه می کند کثرت دارند. یعنی آن عقل آنقدر تنزل  جوهریه ای که در عامل مثال است بر حسب تکثر ابعاد و جنبه هایی که 

کرده است که می تواند آن موجودات کثري و پراکنده را صادر کرده است و به هر اندازه که از آن عقل می شد صادر شود صادر شده است. 
ت که در عامل مثال موجوداتی ابشد که امکان داشته ابشد موجود آنچه از عقل صادر می شود بر اساس قوه و استعداد نیست یعنی این گونه نیس

بوده و ات شوند ولی اآلن موجود نیستند چون استعداد و شرایط وجود آهنا متام و آماده نشده است. بنا بر این هر آنچه در عامل مثال است از ابتدا 
)و این  متمثلة لغريها هبیئات خمتلفة، ی خداوند است و مستقل نیستند.(آخر خواهد بود. البته این ازلی و ابدی بودن به واسطه ی ازلی و ابد

ثل صورت ها برای غري خودشان به هیئات خمتلف منودار می شوند کما اینکه امري مؤمنان برای مؤمن به صورتی و برای منافق به صورتی دیگر متم
)بدون اینکه به سبب اختالف هیئت هایی که هر یک از این  الشخصیة. من غري أن ینثلم ابختالف اهلیئات يف كل واحد منها وحدته می شود.(

صور مثالیه است رخنه و شکافی در وحدت شخصیه اش وارد شود. یعنی اب اینکه صور مثالی گوانگون دارد وحدت شخصیه اش به هم منی 
ن را قبول می کنیم. یعنی وجودی در آن واحد و اب خورد. البته درک واقعی چنني وجودی برای ما مقدور نیست ولی به سبب آايت و رواايت آ

 هیئت های خمتلف در مهه جا ابشد و در عني حال واحد ابشد. البته اب توجه به اینکه وجود مثالی زید در عرض وجود مادی زید نیست بلکه در
  قابل درک شود.(طول آن و حمیط به عامل ماده است و علت آن می ابشد مقداری موجب می شود که مسأله ی مزبور 

 
  

 : عامل مادهفصل چهاردهم
ر این د عامل عقل و مثال . فرق آن ابابشد عامل ماده مهني عاملی است که ما اب آن رابطه دارمي و از نظر وجودی انزل ترین و پست ترین عوامل می

امل عا بپذیرد. بر خالف ال دیگری ر ه کمکوان را دارد  است که موجودات آن مهه قوه و استعداد دارند یعنی هر موجودی هر کمالی را که دارد این ت
 عقل و مثال که قوه و استعداد در آن نیست و هر چه هست از اول ات آخر مهان است.

 ینه هم نیست که مهه ند. این گو می ک در عامل ماده هر موجودی در ابتدا متام کماالت را ابلقوه دارد و به تدریج کماالت الیق خودش را کسب
بنا بر این اگر  ار می ابشدم بسیودات عامل ماده به متامی کماالت خود برسند زیرا این جهان، جهانی حمدود و تنگ است و دارای تزاحموج

ای سند. مثال انسان بر مال خود نر به ک موجودی خبواهد به کمالی برسد اب موانع دیگر برخورد می کند و اي مانع می شود که هزاران موجود دیگر
در زمان   ار حیوان دیگر  ،مثال حیوانی به کمال خود از چیزهای بسیار دیگر هبره برداری می کند و منی گذارد آهنا به کمال خود برسند.رسیدن 

وای نفس هشود مثال  ت میکودکی می خورد ات سري شود و منی گذارد بزرگ شود. حتی کماالتی که در یک انسان است مزاحم سایر کماال
لی هوای نفس و اشته ابشد ایی دیعنی خلقت انسان هرچند برای عبادت خداوند است و ابید متامی کارهای انسان رنگ خد مزاحم عقل می شود

ري خدا اجنام منی غرچند برای را ه مزامحت اجياد می کند و موجب می شود که کارها برای خداوند نباشد. اي اینکه دچار غفلت می شود و کار
 جنام منی دهد.دهد بلکه برای خداوند هم ا

ت بسیار شف نشده اسنچه کاین است که اب دقت دانشمندان، چیزهای بسیاری در این جهان کشف شده است ولی ممکن است آ نکته ی دیگر
ر دا یار کم است. علم معلم ما بس ود کهشبیشرت از این مقدار ابشد زیرا ابزاری که انسان ها استفاده می کنند حمدود است. از اینجا معلوم می 

 این عامل ماده نیز بسیار اندک است چه رسد به عوامل ابالتر مانند مثال و عقل.
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بال آن متامی ست و به دناتحرک ماین عامل اب متام ارتباطی که اجزایش اب هم دارند اب یک حرکت جوهری متحرک هستند یعنی جوهر است که 
ع اشیاء تغیري د هرچند نو دارن . این حرکت جوهری در مهه ی موجودات وجوداعراض حرکت می کنند و ما حرکت جوهری را سابقا اثبات کردمي

بور آان فآان ت و فرد مز کی اسینکند یعنی اگر سنگ از اول ات آخر سنگ ابشد، سنگ در یک آن غري از سنگ در آن بعد است. یعنی نوع آن 
  در حال عوض شدن است.

دیل ال دیگر تبحلی به جوهری خاص هم هست و آن اینکه بعضی از جوهرها از حاعالوه بر حرکت فوق که جوهری و عمومی است، حرکت 
هری در این حرکت جو  ل می شوند.تبدی می شوند مثال بعضی از جوهرها از حالت مجادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی

  بعضی از موجودات هست و در بعضی نیست.
د متعال و اي ن که خداونالق آخهان به حرکت جوهری متحرک است و این حرکت مربوط به ذات این جهان است، ولی البته اینکه متامی این ج

 ده است که ذاتش اینا اجياد کر ودی ر موجود جمرد مثالی اي آن عقل است که آن را اجياد می کند و اثبت است موجب اشکال منی شود زیرا او وج
مثالی می شد و اي  د اي وجودیع بو مجا اجياد کرده است که متام اجزائش اب هم مجع نیست چرا که اگر ابهم است که متغري ابشد یعنی وجودی ر 

 حتیاج ندارد.اامل دیگری عت به عقلی. یعنی او این موجود را اجياد می کند و بعد تغرّي و حرکت، در ذات خودش است و این تغرّي و حرک
  

ه ه عامل مشهود است ککمادی است   ر عاملد)فصل چهاردهم  وهو العامل املشهود، أنزل مراتب الوجود وأخسها،الفصل الرابع عشر يف العامل املادي 
ن غريه بتعلق مویتمیز  .(داند انزل ترین مرتبه ی وجود و پست ترین آن است که کسی که عقلش در چشمش ابشد جهان را منحصر در مهني می

تعلق و ین عامل ماده است ماوری که در ینکه صاماده از غري خودش که عامل مثال و عقل است متیز می ايبد به )این عامل  الصور املوجودة فیه ابملادة
ماالته يف أول ود فیه إال وعامة كفما من موج شد.()و اینکه اب قوه و استعداد در ارتباط می اب وارتباطها ابلقوة واالستعداد، مرتبط به ماده می ابشد(

 الفعلیة بنوع من مث خيرج إىل شد(ابچ موجودی در این عامل نیست مگر اینکه متام کماالت آن در اول هستی اش ابلقوه می )هی وجوده ابلقوة،
رسیدن  نعی آن موجود را ازبسا که ما و چه) ورمبا عاقه من ذلك عائق، )و بعد تدرجيا و اب حرکت از قوه به فعل خارج می شود.( التدریج واحلركة،
امل فالعامل ع ت ايبند.(یسر است دسشان مع می کند. بنا بر این این گونه نیست که موجودات عامل ماده به متامی کماالتی که برایبه کماالتش من

 )چون این عامل ماده، عامل تزاحم و متانع است.( التزاحم والتمانع.
)و اب حبث های طبیعی )که موضوعش اجسام مادی است( و رايضی  وقد تبني ابألحباث الطبیعیة والرايضیة إىل الیوم شئ كثري من أجزاء هذا العامل

)که موضوعش مقداری است که روی اجسام است( که مربوط به افالک و هندسه ی عامل می ابشد چیزهای بسیاری از اجزاء این عامل روشن 
)و مهچنني نظامی که در این  النظام احلاكم فیها،و  )و وضع ها و نسبت هایی که بني این اجسام است.( واألوضاع والنسب اليت بینها شده است.(

)و شاید آنچه که از اجزاء این عامل، جمهول است بیشرت ابشد از آنچه که معلوم  ولعل ما هو جمهول منها أكثر مما هو معلوم. اجسام حاکم است.(
ان اب آنچه در بني اجزاء آن از ارتباط وجودی است که یک )این جه وهذا العامل، مبا بني أجزائه من االرتباط الوجودي، واحد سیال يف ذاتهاست.(

)و اعراض هم اگر حرکت می   ویتبعه أعراضه، )حرکت را در جوهرش دارد( متحرك جبوهره، وجود واحدی است که در ذاتش متحرک و روان است(
)و بر روی این حرکت عمومی که مهه ی اجزاء  نسانیة،وعلى هذه احلركة العامة حركات جوهریة خاصة نباتیة وحیوانیة وإ کنند به تبع جوهر است.(

جهان را شامل می شود یک حرکت های جوهری ویژه هم هست که از نباتی به حیوانی و انسانی است. یعنی در نباتیت حرکت می کند و بعد 
والغایة اليت تقف  انسان کامل شود.( حیوان می شود و مدتی در حیوانیت حرکت می کند و بعد انسان می شود و در انسانیت حرکت می کند ات

)و هنایتی که این حرکت در آن می ایستد و به اپاين می رسد، جایی است که به جترد اتم می رسد  عندها هذه احلركة هي التجرد التام للمتحرك،
)و در حبث  قدم يف مرحلة القوة والفعل.كما ت یعنی جمرد اتم می شود مثال زمني کما کان زمني است ولی جمرد می ابشد و هکذا انسان و درخت.(

وملا كان هذا  قوت و فعل گفتیم که هر حرکتی غایتی دارد که ات وقتی که قوه هست حرکت هست ولی وقتی قوه متام شود حرکت دیگر معنا ندارد.(
ودش حرکت می کند و ذات آن روان و سیال )و چون این عامل، به ذات خ العامل متحركا جبوهره سیاال يف ذاته، كانت ذاته عني التجدد والتغري،

وبذلك صح استناده إىل العلة  است پس ذات او عني جتدد و تغرّي است بنا بر این برای جتدد و تغرّي به فاعلی که متجدد ابشد احتیاج ندارد(
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فاجلاعل الثابت جعل  ستند ابشد.()و به سبب اینکه ذاتش عني جتدد و تغرّي است صحیح است که این عامل متحرک به علت اثبت م الثابتة،
ال أنه جعل  )زیرا جاعلی که اثبت است و فاعل این جهان است موجودی متجدد را به وجود آورده است یعنی جعل او بسیط است.( املتجدد،

لزم حمذور استناد املتغري إىل حىت ی )نه اینکه جعل او مرکب ابشد یعنی اول شیئی را خلق کرده ابشد و بعد به او حرکت داده ابشد( الشئ متجددا،
 )و امری حادث به قدمي مستند ابشد.( وارتباط احلادث ابلقدمي. )ات این حمذور الزم بیاید که چگونه متغري، به اثبت مستند است.( الثابت

ملقدسة هجریة يف العتبة ا  قمریةسعنيئة وتمت الكتاب واحلمد هلل ووقع الفراغ من أتلیفه يف الیوم السابع من شهر رجب من شهور سنة ألف وثالمثا
 الرضویة على صاحبها أفضل السالم والتحیة

 
 اپاين درس گفتار های بدایه احلکمه
 حضرت استاد فیاضی ) زید عزه (

ینار هت یو سو م داتسا یمار گلت لاناک  طسو ت هدش هئار ا  
@mousavitehrani 


