




مباحث مقدماتی 

استمصدر جعلی عربی فیلوسوفیا فلسفه ریشه یونانی دارد و.

.دانایی=سوفیا،داریدوست =فیلو

قیقت وجود داشتند که مقیاس ح( دانشمند)قبل از سقراط عده ای به نام سوفیست 

ت کم کم سوفیس،می کردندرا ادراک انسان می دانستند و به این وسیله مغالطه 

.معنای خود را از دست داد و معنای مغالط کار، گرفت

.است ؛ به معنای مغالطه کاریمصدرر جعلی سوفیستسفسطه 
ود را سقراط به دلیل تواضع و به خاطر جلوگیری از هم ردیف شدن با سوفیستها خ

ستفاده می شد نامید فیلسوف رفته رفته به معنای دانشمند ا( داناییوستدار د)فیلسوف

.استفلسفه به معنای دانش پس 

 در اصطالح مسلمانانفلسفه

ا در مسلمانان این اصطالح را از یونان گرفتند صیغه عربی از آن ساختند و آن ر

.بردندمورد مطلق دانش های عقلی به کار 



(یعلوم عقل)فلسفه

عملی

سیاست 
مدن تدبیر منزل اخالق

نظری

طبیعیات ریاضیات

موسیقی هیئت هندسه حساب

الهیات

به معنی 
االخص

به معنی 
االعم



یبینجهانوشناسیهستیبابدراسالمیفکریهایروش

هدف روش مکتب نماینده مکتب و
کتاب های او

تسمیهوجه نام مکتب

کشف حقیقت یاستدالل و برهان عقل

ابن سینا

-تاشارات و تنبیا-شفا

دانشنامه –نجات 

معادمبدأو-عالیی

از مشی به معنای 

رونده گرفته 

(پیروان ارسطو)شده

مشاءفلسفه

کشف حقیقت استدالل و برهان 

ه مجاهده و تزکی-عقلی

نفس

شهاب الدین سهروردی

-حکمةاالشراق

-تلویحات-مطارحات

هیاکل نور-سرخعقل

از اشراق به معنای 

پیروان )تابش نور

(افالطون

اشراقفلسفه

رسیدن به حقیقت مجاهده و تزکیه نفس

محیی الدین عربی

فصوص-فتوحات مکیه

الحکم

----- روش سلوکی 
عرفانی

کشف حقیقت یاستدالل و برهان عقل

خواجه نصیر الدین 

طوسی

العقایدتجرید

----- روش کالمی



نادرستی استناد فلسفه اشراقی به افالطون
دوث نظریه مثل ، ح)داشتهوجود ی ینظرهااگرچه بین ارسطو و افالطون اختالف •

ی اینکه ما افالطون و ارسطو را دارای دو روش اشراقاما (و قدم نفس، حقیقت علم

.استداللی بدانیم قابل مناقشه استروشو
دلیلبه چند 

 که امروزه در فلسفه اسالمیعمده مورد اختالف اشراقیون و مشایینمسائل

سطو مطرح است یک سلسله مسائل جدید کالمی است و ربطی به افالطون و ار

...ندارد مانند مسائل ماهیت و وجود، جعل، ترکب، قاعده امکان اشرف و

 و محل تردید است که افالطون طرفدار سیر و سلوک معنوی و مجاهدتبسیار

ان مشاهده قلبی بوده باشد و معلوم نیست که افالطون در زمان خودش به عنو

.یک فرد اشراقی شناخته می شده است

 شراق اشراق تحت تاثیر عرفا روش اشراقی را انتخاب کرده است و آمیختن اشیخ

قدیم را و استدالل ابتکار خود است و برای اینکه نظریه او مقبول باشد فالسفه

ه دارای همین مشرف معرفی کرده شیخ اشراق هیچگونه سندی در این موضوع ب

 .دست نمی دهد



اشراقو روش فلسفه یعرفانروش سلوکی مقایسه 

 اشتراکوجه:
 نفستصفیهتهذیب و بر اصالح و تکیه.

وجه اختالف:
 ظ می ولی فیلسوف اشراقی آن را حف.کنداستدالل را به طور کلی طرد می عارف

.می گیردکند و فکر و تصفیه را به کمک یکدیگر 

 ی هدف ول،فیلسوف دیگری کشف حقیقت استهر فیلسوف اشراقی مانند هدف

.عارف رسیدن به حقیقت است



استداللی کالمی با روش  فلسفی  مشاءمقایسه  روش
 اشتراکوجه:
 استهر دو استدالل عقلی روش.

وجه اختالف:
 و مبادی عقلی که متکلمین بحث های خود را از آنجا آغاز می کنند با اصول

.ستااصول و مبادی عقلی که فالسفه بحث خود را از آنجا آغاز می کنند متفاوت 

:معتزله)استبه کار می برند حسن و قبح یکی ازمهمترین اصولی که متکلمین

(حسن و قبح شرعی:، اشاعرهحسن و قبح عقلی

جدل فالسفه اصل حسن و قبح را یک امر اعتباری و بشری می دانند که درولی

ه فالسفه کالم را حکمت جدلی می دانند ن. قابل استفاده است نه در برهان 

.حکمت برهانی

 ث بح.برخالف فیلسوف خود را متعهد به دفاع از حریم اسالم می داندمتکلم

ای دفاع فلسفی یک بحث آزاد است و هدفش قباًل تعیین نشده که از چه عقیده

.کند ولی هدف متکلم قبال تعیین شده است



اقسام روش های کالمی

نظام قاضی عبدالجبار، جاحظ، :روش کالمی معتزلی

ابوالحسن اشعری غزالی فخرالدین رازی :اشعریکالمی ش رو

 خواجه خاندان نوبختی حکم شیخ مفید سید مرتضی:شیعیکالمی روش

.طوسینصیرالدین 



متعالیهحکمت 
ایه پآمدکه متعالیه به وجود حکمت تالقی چهار جریان یاد شدهاز : بنیان گذار

.شیرازی بودن صدرالمتالهیگذار آن 
فلسفه است ولیکاررفته به وسیله بوعلی در اشارات به "حکمت متعالی"کلمه 

.بوعلی به این نام معروف نشد

 راق شبیه مکتب اشصدر المتألهین از لحاظ روشمکتب : روش حکمت متعالیه

ولی از نظر اصول و .برهانو استدالل همراه باکشف و شهود یعنی ؛است 

. استنتاجات متفاوت است

ا بسیاری از مسائل مورد اختالف مشاء و اشراق ی:متعالیههای حکمت ی گویژ

ده مسائل مورد اختالف فلسفه و عرفان یا فلسفه و کالم برای همیشه حل ش

فلسفی یک فلسفه التقاطی نیست بلکه یک نظام خاصصدرافلسفه.  است

اند است که هرچند روش های فکری گوناگون اسالمی در پیدایش آن موثر بوده

.اما آن را یک نظام فکری مستقل باید بدانیم

معاددأ و الحکمة المتعالیة فی االسفار االربعة، الشواهد الربوبیه، مب:آثار مالصدرا،

.عرشیه



:فلسفیسلوک فکری مراحل  :مراحل سلوک عرفانی

:سفر من الخلق الی الحق( 1
قت مسائلی که پایه و مقدمه بحث توحید و در حقی

(هامور عامه فلسف) سیر فکر ما است از خلق به حق

:سفر من الخلق الی الحق( 1
ت در این مرحله کوشش سالک این است که از طبیع

د تا عبور کند و عالم ماوراء طبیعی را پشت سر بگذار

.به حق برسد و بین او حق حجابی نباشد

: سفر بالحق فی الحق( 2

مباحث توحید و خداشناسی و صفات الهی

: سفر بالحق فی الحق( 2

در این مرحله بعد از آنکه سالک حق را از نزدیک 

شناخت به کمک او به سیر در شئون و کماالت و 

.اسماء و صفات او می پردازد

:سیر من الحق الی الخلق بالحق( 3

مباحث افعال باری عوالم کلی وجود

:سیر من الحق الی الخلق بالحق( 3

دد در این مرحله به خلق و میان مردم برمی گرسالک

اما بازگشتن به معنی جدا شدن و دور شدن از ذات 

ذات حق را با همه چیز و در همه چیز می .حق نیست 

.بیند

: سیر فی الخلق بالحق( 4

مباحث نفس و معاد

: سیر فی الخلق بالحق( 4

این مرحله سالک به ارشاد و هدایت مردم به در

.دستگیری مردم و رساندن آنها به حق می پردازد







:الهیحکمت عریف ت
است که از احوال موجود به ماهو علمی 

موجود بحث می کند موجود از آن جهت 

از نه(موجود مطلق ) که موجود است

.آن جهت که تعین خاص دارد

احکام موجودات:
 در علوم تجربی) مربوط به موجود از آن جهت که قالب و شکل خاص دارد احکام

(بحث می شود

 (ددر فلسفه بحث می شو) که مربوط به اصل تحقق و موجودیت استاحکامی

 فلسفه با علوم تجربیتفاوت:
علوم تجربی از احوال موجوداتی بحث می شود که تعیین خاصی به خود در 

اه مثاًل در گی.می شودگرفته اند و آن احوال در واقع به همان تعین خاص مربوط 

.شناسی احوال مربوط به تعیین نباتی بحث می شود
ت سخن از احوال و عوارضی است که هستی از آن جهت که هستی اسدر فلسفه

.  دارا می باشد

:تعریففایده 
یت علم ذهندانشجو نسبت به مسائل آن

د روشنی پیدا می کند و می داند در صد

آموختن چه مطالبی است و دورنمای 

ه بروشنی نسبت به مطالب آن موضوع

.دست می آورد



:تعریف موضوع 
.  دیک علم چیزی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن بحث می کنموضوع 

ود عرض ذاتی در مقابل عرض غریب امری است که بدون واسطه بر موضوع خ

عارض می شود خواه آن امر اعم از موضوع یا اخص از موضوع یا مساوی آن 

.باشد

:فایده موضوع
مسائل آن علم است و لذا نقش عمده ای در محور موضوع یک علم

د علمی است که درباره عدحساب مثال .علم ایفا می کند تعریف آن

.محور شناسایی یک علم موضوع آن است.گفت وگو می کند 

ن استبهترین مالک برای شناسایی و تمایز علوم از یکدیگر موضوع آ.

: الهیموضوع حکمت 
موجود مطلق

... بحث از عوارض ذاتی وجود مثل وحدت،وجوب و امکان، فعلیت و 



الهی از منظر حکمت غایت 
:عالمه طباطبایی

ت شناخت موجودات به نحو کلی علی•

و معلولیت ، قوه، فعل 

قیغیرحقیحقیقی از یص موجود تشخ•

وجودشناخت علل عالیه •

غایت دیگر حکمت الهی

و متقنصحیحارائه یک جهان بینی 

:فایده غایت

ت که غایت یک علم نتیجه یا نتایجی اس

.بر آموختن آن علم مترتب می شوند

لم چیزی که با آموختن یک عستین نخ

ه عاید انسان می گردد آگاهی نسبت ب

اًل حقایق و اضافه شدن اطالعات است؛ مث

غایت منطق صیانت اندیشه از خطا و 

.استلغزش 







ضرورت فلسفه

سائل انسان مدرن با وجود پیشرفت شگرف در زمینه های تجربی و صنعتی در حل م

ان است، بنیادین جهان بینی که پایه اصلی زندگی انسان را تشکیل می دهند ناتو

ه اند و غوطه ور شدبرخی تنها به ارضای غرایز حیوانی پرداخته اند و در گرداب غفلت

 .پوچ گرا شده اندبرخی در حل آنها وا مانده اند و

ئل انسان واقعی کسی است که نخست عقل خود را در راه شناخت هستی و حل مسا

؟ آنگاه بنیادین آن به کار بگیرد و بفهمد کیست؟ از کجا آمده ؟و به کجا خواهد رفت

ایی به شناخت راه صحیح برای رسیدن به هدف نه«هست ها » بر اساس شناخت این

.بپردازد و تمام آن راه را بپیماید«بایدها »یعنی شناختن 

.و رسیدن به کمال انسانی مرهون دستاوردهای فلسفه استسعادت آدمی



:شبهه اول
ینی جهان بینی ها منحصر در فلسفه نیست جهان بینی های دیگری مانند جهان ب

.علمی جهان بینی دینی و جهان بینی عرفانی نیز وجود دارد

پاسخ  :
 دار نداریم چون علوم تجربی عهده( جهان بینی به دست آمده از حس و تجربه) بینی علمیجهان

بررسی حوزه های خاص و جزئی و محدود پدیده های عالم هستند و هر یک از علوم تجربی را که 

مام مورد بررسی قرار دهیم متوجه می شویم که پیرامون حوزه ای خاص صحبت می کنند که از انض

عالوه اثبات پدیده هایی مانند وجود روح و به .آنها نمی توان به یک جهان بینی کلی دست یافت

.امور مجرد در حوزه بررسی علوم تجربی نیست

 یصورتدر ( جهان بینی به دست آمده از راه وحی و دین و آموزه های دینی)بینی دینی جهان

خدای شنا خت متوقف بر شناختن پیامبر واینوکارساز است که ما دین حق را شناخته باشیم 

.متعال است ما نمی توانیم با استناد به محتوای وحی خدا را ثابت کنیم

مودن پیهم ( جهان بینی به دست آمده از راه کشف و شهود و سیر و سلوک)بینی عرفانی جهان در

ی باشد سیروسلوک راهی برای کشف حقیقت م.استراه سیر و سلوک متوقف بر شناخت قبلی 

دای متعال اول باید بدانیم حقیقتی هست و سپس به سراغ آن برویم و این امر متوقف بر شناخت خ

.سلوک است که بر اساس اصول فلسفی اثبات می شودراه صحیح سیر وو



:شبهه دوم 
مباحث آن فلسفه بسیار پیچیده و گسترده است و امیدی نداریم که به پایانمباحث 

.برسیم

پاسخ:

دان در امید به حل مسائل فلسفه کمتر از امید به نتایج تالش های علمی دانشمن

.نیستکشف اسرار علمی طبیعت 

چون مقدار محتمل در اینجا (محتملمقدار *احتمال مقدار = احتمال ارزش )

باز قدر ضعیف باشدسعادت بی نهایت انسان در جهان ابدی است مقدار احتمال هر

هم ارزش احتمال در فلسفه بیشتر از ارزش احتمال موفقیت در هر راهی است که

.نتیجه آن محدود و متناهی باشد



:  سومشبهه 
آناگر فلسفه ارزشمند بود دانشمندان زیادی با آن مخالفت نمی کردند و روایات

.رانکوهش نمی کردند

پاسخ  :
:با فلسفه انگیزه های مختلفی داشته مخالفت 

 آشنایی با مباحث فلسفی عدم.

 هابا برخی از آرا و مکاتب فلسفی رایج در آن زمان مخالفت.

 فی مورد نه اینکه تفکر فلسروایات ناظر بر فلسفه رایج در آن زمان بودهنکوهش

رهان و و برد قرار بگیرد چرا که آیات قرآن مشتمل بر تفکرات فلسفی و دلیل

.منطق است



:شبهه چهارم
چون مباحث فلسفه در قرآن کریم و روایات مطرح شده پس ما از طرح مباحث 

.فلسفی بی نیاز هستیم

پاسخ  :
 نمی کندمباحث فلسفی در قرآن و سنت ماهیت آنها را عوض وجود

. مباحث فلسفی و تنظیم آنها مانعی ندارداستخراج.

 ه که در کتاب و سنت مطرح شده مربوط به دوران خاص خودش بوده کشبهاتی

.برای پاسخگویی به شبهات نو کافی نیست



:شبهه پنجم
.وجود اختالف بین فالسفه بهترین دلیل بر نقص فلسفه است

پاسخ  :
وجود اختالفات باعث .اختالف در تمامی مسائل نظری هر علمی وجود دارد این 

.ندو انگیزه دانشمندان را برای تالش و کوشش بیشتر می کپویایی علم شده







تاریخچه بحث معرفت شناسی

.موضوع معرفت در خود علم است پیرامونمعرفت شناسی یک رشته خاص

ردند از رنسانس اندیشمندان توجهشان به خود علم معطوف شد و سواالتی در این زمینه مطرح کبعد 

ادر هستیم قآیا ؟اینکه چه چیزهایی را می توانیم بشناسیم . کردند که به آنها پاسخ داده شودو تالش

ناخت شابزارهای ؟ آیا مطابق با واقع است ؟ استآیا آگاهی های ما صحیح ؟بشناسیمتمام هستی را 

.قبیلو سوال هایی از این ؟چیستما 

نان بودند یواولین کسانی که این پرسش ها را مطرح کردند و به آن جواب منفی دادند سوفسطائیان

ناسی در پی آنها سقراط، افالطون و ارسطو در پاسخ به این سواالت تالش کردند و مباحث معرفت ش

.شکل گرفت

شد بعد از رنسانس و پیدایش موج شک گرایی به طور جدی مباحث معرفت شناسی در غرب مطرح

.دکارت و کانت در بررسی و حل آن تالش کردند

رح معرفت شناسی دغدغه ذهنی فالسفه مسلمان نبوده و به صورت ضمنی در فلسفه اسالمی مط

.می شده ولی پرسش هایی که گفتیم در بخش های مختلف فلسفه اسالمی بررسی شده است



:علمتعریف 
ه آن هنگامی که انسان با جهان پیرامون خود رابطه برقرار می کند دارای حالتی می شود ک

م احساس میبینیمایوقتی شخصی را تا حاال تا به حال ندیده مثاًل . را علم و ادراک می نامند 

ما می کنیم چیزی در ما به وجود آمده که قباًل وجود نداشت تصویری از آن شخص در ذهن

.ایجاد می شود که این حالت را علم و ادراک می گویند

:انواع علم
ه علمی است که در آن میان عالم و معلوم واسطه ای وجود دارد و این واسط: علم حصولی

.آنها علم داریمبه و همان صورت ذهنی است تصویر اشیا که در ذهن ماست 

ن نیست و معلوم بدواست که در آن میان عالم و معلوم واسطه ایعلمی : علم حضوری 

نین چ، ویژگی این علم فکر،شک، غم،شادیعلم ما به .واسطه در نزد شخص حاضر است

.آنها را بدون واسطه درک می کنیمکه است

:تعریف معرفت شناسی
.و ارزشیابی آنمالک ،شناخت انواع معرفت انسانی، مبادی، ابزار 

.تبیین توانایی عقل در رسیدن به واقع: مرکزی آنهسته



بررسی ادعای شک گرایان

ا سخن خود ر".کردکه باید در همه چیز شک یقین دارم من": اگر کسی بگوید

.داردنقض کرده است چون به گفته خویش یقین 

". که بتوان به امری یقین پیدا کرد شک دارم :"بگویداگر 

نه؟او می پرسیم آیا در شک خود نیز شک داری؟ یا از 

رد ندارم در واقع به یقین اعتراف کرده و یک موتردید در شک خود بگوید اگر •

.استیقین را پذیرفته 

نطقی نمی توان با او بحث مدیگر . بگوید حتی در این شک نیز تردید دارم اگر •

اد و برای اثبات دروغ این فرد باید گوش او را فشار د.گویدزیرا او دروغ می ؛ کرد

درد د که فکر می کنیدردی : اگر پرسید چرا چنین می کنی در جواب باید گفت 

.است در واقع درد نیست و این کار باعث تنبیه او خواهد شد
.یستپس می توان نشان داد که اموری مانند فکر ،درد ،رنج، شادی، قابل تردید ن



استدالل شک گرایان 

(مشاهده سراب)ما گاهی دچار خطا می شوندحواس :1مقدمه 

باطل شدن نظرات دانشمندان ) ما هم گاهی دچار خطا می شودعقل : 2مقدمه 

(  و ارائه نظر های جدیدپیشین 

یزی نسبت به چنه حس قابل اعتماد است و نه عقل و نمی توانبنابراین : نتیجه

.شدیقین پیدا کرد ومطمئن 



پاسخ نقضی به استدالل شک گرایان

:  استدالل آنها مبتنی بر یقین به چند مورد است

مقدمات استدالل

 درستی استدالل

 استداللخالف این نادرستی

 ناممکن بودن اجتماع نقیضین

 جهاندرست و نادرست در تحقق

 یقین به خطاکار

 استکه نادرست درج شده واقعیتی

 استداللدرستی نتیجه

.میان استدالل و نتیجه آن تناقض وجود داردپس 



پاسخ حلی به استدالل شک گرایان

:  علوم بشر به دو دسته تقسیم می شود 

 (علم با واسطه ) حصولیعلم  :
م تطابق یا عدم تطابق صورتهای ذهنی با واقع و احتمال صحت و خطا در علامکان 

قابل قضایایی هستند کهدر علم حصولی نیزولی با  این حال .حصولی وجود دارد 

نقیضیناجتماع "و "استاز جزء خود بزرگتر هرکلی ".2+2=4مثل. تردید نیست 

".محال است 

 (علم بی واسطه) حضوریعلم:
و نادرستی معنا ندارد چون معلوم بدون واسطه نزددرستی در علم حضوری ولی 

اقع انسان حاضر است و واسطه ای در کار نیست و این علم همیشه یقینی و عین و

.است

.داریمشک در همه امور امکان ندارد و ما ناگزیر به اموری یقین پس 







انواع علم

حصولی

تصدیق تصور

تصور کلی

منطقی فلسفی ماهوی

تصور جزئی

خیالی حسی

حضوری



انواع علم

(:  علم بدون واسطه) علم حضوری
به علم انسان. میان عالم و معلوم واسطه نباشد آن علم حضوری نامیده می شود وقتی 

.درد ،شادی، رنج، علم انسان به مفاهیم ذهنی خودش: مثل.حالت های درونی خود 

رد؛ صدق و کذب در آن معنا نداعلم حضوری مطابقت و عدم مطابقت مطرح نیست ودر 

و چون بین عالم و معلوم واسطه ای وجود ندارد تا مسئله مطابقت بین صورت ذهنی

و از تشکیکات و شبهات شک گرایان در امان هستندلذا از دایره.واقعیت مطرح شود

.ضمانت صحت و حقانیت صددرصد برخوردارند

(واسطهبا علم ):علم حصولی
ه یعنی علمی که در آن میان عالم و معلوم خارجی واسطه ای باشد و انسان به وسیل

.مانند علم انسان به درخت.علم پیدا کند واسطه به اشیاآن

م در علمطابقت و عدم مطابقت با واقع، صدق و کذب و درستی و نادرستیمسئله 

.حصولی مطرح است



انواع علم حصولی

:تصدیق

ذهنی همراه با صورت•

حکم را تصدیق می 

تصدیق . خوانند

مجموعه ای از تصورات 

مختلف همراه با حکم 

.است باران می بارد

:تصور

صورت ذهنی خالی از •

.  حکم را تصور می نامند

صورت ذهنی آب، : مانند

.باران، وجود و عدم



:تصور کلی

مفهومی که بر افراد بی شمار•

رات به تصوقابل انطباق است ؛

ت کلی مفاهیم عقلی یا معقوال

که در . نیز می گویند

بحث های فلسفی و همه

اده قوانین کلی علوم مورد استف

.قرار می گیرندانسان، کوه

:تصور جزئی

مفهومی که تنها بر یک فرد •

انمعین قابل انطباق است؛ تهر

انواع تصور 



انواع تصور  جزئی

تصور حسی
د دسته از نقش های ذهنی که در اثر ارتباط اندام های حسی با واقعیت ها پدیآن 

با خارج می آیند تصورات حسی نامیده می شوند بقای این تصورات به بقای ارتباط

.ی رودوابسته است و پس از قطع تماس با خارج در فاصله بسیار کوتاهی از میان م
ته از تصورات به دست آمده از حواس پنجگانه ،تصورات برگرف:این تصورات شامل 

تصور شادی معین که در زمان خاص تحقق حاالت و افعال درونی انسان، مانند

.یافته نیز می شود

تصور خیالی 
قای آن دسته ازصورت های ذهنی که به دنبال تصورات حسی به وجود می آید ولی ب

بعد از تصویر ذهنی یک باغ که: مانند.آن به بقای ارتباط با خارج وابسته نیست 

.بستن چشم در ذهن باقی می ماند و می توان آن را به یاد آورد



:تفاوت تصور حسی و خیالی

د های حسی فقط هنگام ارتباط اندام های حسی با واقع موجوصورت 

هستند و بعد از قطع این ارتباط از بین میروند ولی صورت های

.خیالی بعد از قطع این ارتباط نیز وجود دارند



(نومینالیستها)اسمیون: دیدگاه اول 

لفظی می آنها منکر مفاهیم کلی بودند الفاظ دال بر مفاهیم کلی را مانند مشترکات

به صورت دانستند و فکر می کردند که الفاظی که بر مفاهیم کلی داللت می کنند

جداگانه برای هر یک از مصادیق خود وضع شده اند مانند اسم خاصی که چندین 

.خانواده برای فرزندانشان قرار می دهند

دید گاه های مختلف پیرامون مفاهیم کلی



(نومینالیستها)اسمیوننقد دیدگاه 
o دهیمتفاوت مشترک لفظی و معنوی را توضیح باید.

 (لفظ شیر :) مانند. یعنی لفظی که با چند قرارداد بر چند معنا داللت می کند: لفظیمشترک

 (انسان).کنداست که با یک قرارداد بر افراد متعدد داللت می لفظی :معنوی مشترک

o های مشترک لفظی و مشترک معنوی تفاوت

.داردمعنوی فقط یک قرارداد وجود مشترک در لفظی نیاز به قراردادهای متعدد دارد ولی مشترک ( 1

.ت می کندمعنوی بر افراد بیشمار قابل انطباق است ولی مشترک لفظی فقط بر معانی معدودی داللمشترک ( 2
عنا معنوی معنای واحد عامی است که فهمیدن آن نیاز به قرینه ندارد ولی مشترک لفظی دارای ممشترک ( 3

. های متعدد است که تعیین هر کدام از آنها نیاز به قرینه دارد

:نتیجه
:مانند انسان و سایر مفاهیم کلی از ویژگی های مشترک معنوی برخوردار هستند زیرا الفاظی 

 ندارندنیاز تعدد وضعبه.

 هستندبر افراد بی شمار قابل انطباق.

 ل پس مفهوم کلی از قبی.نیستدارای معنای واحدی هستند که فهمیدن آن نیازمند قرینه

است نه مشترک لفظیمشترک های معنوی



:دیدگاه دوم 
صورت اگر بعضی از ویژگی های: تصور کلی یعنی تصور مبهم و رنگ پریده جزئی

ی جزئی و خاص حذف شود بر اشیا یا اشخاص بسیار منطبق می شود، مفهوم کل

حذف شده و به همین دلیل بر مصادیق همان مفهوم جزئی است که عالئم آن

.فراوان قابل صدق است

دید گاه های مختلف پیرامون مفاهیم کلی



:نقد دیدگاه دوم 
:مفهوم کلی همان مفهوم مبهم جزئی نیست چون 

o مفهوم :مانند؛ندارندمفاهیمی را درک می کنیم که در خارج مصداق حقیقی ما

عدم

o مفهوم روح: مانند ، ندارندمحسوس مصداق ما مفاهیمی را درک می کنیم که

o مانند،هستندمجرد و مادی قابل انطباق بر ما مفاهیمی را درک می کنیم که  :

.و معلول علت 

o رنگمانند ، د نکنبر امور متضاد صدق می ما مفاهیمی را درک می کنیم که.

.پس نمی توان گفت این مفاهیم صورت های جزئی و رنگ پریده هستند



:دیدگاه صحیح 

ر مفهوم کلی نوع خاصی از مفاهیم ذهنی است که مانند مفاهیم حسی و خیالی د

سان ذهن وجود دارد و با وصف کلیت در مرتبه خاصی از ذهن تحقق می یابد یعنی ان

د و همه مفاهیم حسی و خیالی که از آشنایانش دارحسین ، عالوه بر مفهوم حسن 

نطباق مفهوم دیگری در گنجینه ذهنش دارد که کلی است و بر همه افراد بشر قابل ا

.است

.ندخوانعقل این مفاهیم را درک می کند و به همین دلیل عقل را مدرک کلیات می 

دید گاه های مختلف پیرامون مفاهیم کلی



انواع 

مفاهیم 

کلی

: مفاهیم ماهوی
شی بخ. و ذات و حقیقت اشیاء را نشان می دهدجواب پرسش از چیستی اشیا می آید در 

درک حضوریو درد به وسیله حس ظاهر و علوم از این مفاهیم مانند مفهوم سفیدی

.دمی شو

:فلسفیمفاهیم 
هند که بیانگر واقعیات خارج از ذهن هستند ولی چیستی شی ءرا ارائه نمی دمفاهیمی 

ایسه به این مفاهیم از راه مق. تنها هستی و نیستی اشیاء و ویژگی آنها را بیان می کنند

ی کند دست می آیند حواس پنجگانه و علوم حضوری زمینه پیدایش این مفاهیم را فراهم م

مفهوم معلول انتزاع می ارادهاز نفس مفهوم علت و ازکه مثل مقایسه نفس و اراده

.شود

:منطقیمفاهیم 
باق این مفاهیم تنها بر مفاهیم ذهنی صدق می کند و بر موجودات خارج از ذهن ،قابل انط

ی و و در مقایسه با مفاهیم ماهو.نیستند ،یعنی ظرف تحقق مصادیق آنها در ذهن است

.فلسفی ثانوی به شمار می آیند
تگر فرق مفاهیم منطقی با مفاهیم ماهوی و فلسفی مفاهیم منطقی نمی توانند حکای

می واقعیات خارجی باشند در حالیکه مفاهیم فلسفی و ماهوی از واقعیات خارجی حکایت

کند







پیرامونآراء مختلف 
مبادی معرفت

فالسفه 
مسلمان

ادراکات 
تصدیقی

ادراکات 
تصوری

فالسفه 
غرب

عقل گرایان حس گرایان

معتدل

(آمپریستها)

افراطی

(پوزیتویستها)



ست و وقتی انسان به دنیا می آید فاقد هر نوع علمی ا،استاولین معارف بشر حس : حس گرایان

.رفته رفته از طریق حواس اموری برای او معلوم میشود

(  هیومدیوید )فالسفه نیمه اول قرن بیستماز جمعی: پوزیتیویست ها

o تندهسراعتباغیر حسی و غیر تجربی فاقد علوم ، تنها مبداء علوم و مالک صحت علم است حس.

o و فلسفی فاقد اعتبار و بی معنا هستندعلوم ریاضی،عقلی.

o هستند بی اعتبارندکلی تجربی چون مبتنی برعقلقوانین.

(جان الک): آمپریست ها

م کلی بشر با حس شروع می شود اما بعد از اینکه علوم حسی پیدا شد عقل می تواند مفاهیادراکات 

پس اصالت با حس است و حس شامل حس ظاهری، حس باطنی و علوم حضوری می شود و .بسازد

.عقل فرع است

.حس یک ابزار پر خطااست.حس گرایی در نهایت منجر به شک گرایی می شود: نقد

دید گاه حس گرایان 



(دکارت و کانت)ا عقل بدون آنکه نیاز به حس داشته باشد مفاهیمی چون خد

،نفس، امتداد، شکل ،علت و معلول ،وحدت و کثرت، زمان و مکان را درک می 

.کند

ی این مفاهیم الزمه سرشت و عقل انسان است و مقدم بر تجربه و حس نامیده م

.  شود 

 دم بر مفاهیم در قلمرو حواس پنجگانه بشری جا ندارد و باید عقلی محض و مقاین

.تجربه و حس باشند

دید گاه عقل گرایان 



دیدگاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصوری

تصور 
جزئی

تصور

کلی

عالوه بر حواس پنجگانه حس باطن و علم حضوری نیز وجود،شودادراکات انسان با حس شروع می 

.دارد

فاهیم حسی و ممفاهیم ( سیاهی ،سفیدی ،شیرینی)برگرفته از محسوسات مفاهیم : مفاهیم ماهوی ( 1

.مربوط به آن ها به واسطه حس درک می شودعقلی
.ستو تجارب درونی امبدا آن علم حضوری(شادی،محبت ترس)بر گرفته از حاالت روانیمفاهیم (2
.ارندبا واسطه نیاز به حس د( انسان)اگر برگرفته از مفاهیم ماهوی باشند ( ذهنی) منطقیمفاهیم (3
از حس در آن ها نقشی ندارد و حتی تصور حسی و خیالی( وجود ،علت و معلول)فلسفی مفاهیم ( 4

ذهنی خواندن این . این مفاهیم راه مقایسه به دست می آیند و از راه علم حضوری است. آنها نداریم

.چرا که این مفاهیم از راه علم حضوری به دست می آیند. مفاهیم بدون اعتبار است

ت ولی حس درک می شود دارای خصوصیات استصور کلی و مفاهیم عقلی همیشه با حس نیست آنچه با

مفاهیم کلی عقلی این خصوصیات را ندارد پس شروع معارف با حس است و ادامه آن با علم حضوری و

عقل است



دید گاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصدیقی

ادراکات1

می از واقعیت نگزارش که . صورت ذهنی بدون حکم را تصور گویند:تصور

.دهد

هند دمیاز واقع گزارش .صورت ذهنی همرا با حکم را تصدیق گویند:تصدیق 

ت مطرح و حکایت از واقعیت می کنند بحث از مطابقت با واقع تنها در تصدیقا

.است

2
اجزای

قضیه

.نسبت+ حکم+ محمول+موضوع 
ان موضوع و محمول مفاهیم ذهنی هستند ولی نسبت و حکم کار نفس انس

یه است تا انسان دو مفهوم را مقایسه نکند و آنها را به هم نسبت ندهد قض

.تحقق پیدا نمی کند



مانند حسن ، تهران. گاهی موضوع قضیه جزئی است 

3

4

دید گاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصدیقی

موضوع 

قضیه

.گاهی موضوع قضیه کلی است 

شودهر آهنی در گرما منبسط می :ماهویکلی.

 داردهر معلولی علتی :فلسفیکلی.

 مفهوم کلی قابل صدق بر کثیرین است:منطقیکلی.

اقسام

قضیه

بر ء شییک به اتحاد ثبوت حکم قضیه ای که در آن :قضیه حملیه 

."آهن فلز است."دیگر می شودشیء

ین دو به اتصال یا تنافی بکم قضیه ای که در آن ح:ه شرطیقضیه 

."اگر خورشید طلوع کند روز موجود می شود." می شودنسبت



دید گاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصدیقی

اقسام

حمل

شایع

6

5
اقسام

حمل

اتحاد دارند و مصداقو مفهوم در و محمول موضوع : حمل ذاتی اولی 

."انسان حیوان ناطق است."تغایرشان به اجمال و تفصیل است

مصداقمفهوم مغایرند و درموضوع و محمول در :صناعیحمل شایع 

."انسان شاعر است."اتحاد دارند

."انسان موجود است."موجود باشدمحمول قضیه اگر : ه بسیطهلیه 

انسان کاتب."باشداز وجود غیر قضیه چیزی اگر محمول : ه مرکبهلیه 

".است



8

7

دید گاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصدیقی

اقسام

قضیه

اقسام

قضیه

حملیه

زرگ تر کل از جزء ب."قضیه ای که تصدیق آن به استدالل نیاز ندارد: بدیهی

".است

."عالم حادث است."قضیه ای که تصدیق آن نیاز به استدالل دارد: نظری

."د استدیوار سفی."مفهوم محمول از تحلیل موضوع بدست نمی آید: ترکیبی

لیاگر مفهوم محمول از تحلیل موضوع بدست آید ، آن را تحلی: تحلیلی 

".هر شوهری مرد است."گویند



9

دید گاه فالسفه مسلمان درباره مبادی ادراکات تصدیقی

اقسام

قضایای

بدیهی

دیققضیه ای که صرف تصور موضوع و محمول برای تص: بدیهیات اولیه 

".اجتماع نقیضین محال است."آن کافی است

ع و محمولقضیه ای که برای تصدیق آنها تنها تصور موضو: بدیهیات ثانویه

."آسمان آبی است."کافی نیست و نیاز به واسطه دارد



ادراکاتی که تصدیق آنها به حس ظاهری نیاز ندارد

1

2

ممکن ه البت.استموضوع و محمول برای تصدیق کافی تصور چون :بدیهیات اولیه 

ولی،باشیماست برای درک مفهوم موضوع و محمول این قضایا به حس نیازمند 

به این عقل به کمک علوم حضوری می توانند.نداردآنها به ابزار حسی نیاز دیقتص

.قضایا یقین پیدا کند و آنها را مورد تصدیق قرار دهد

تصور موضوع و محمول و تحلیل موضوع برای تصدیقتنها چون :قضایای تحلیلی 

آنها کافی است 

وموضوع واستتصور موضوع و محمول برای تصدیق کافی چون:حمل های اولی 

.دارندمحمول در آنها اتحاد مفهومی 
3



ل بین موضوع و محمورابطه و علوم حضوری هستند انعکاس چون :وجدانیات 

.در درون نفس ما با علم حضوری قابل درک است

ی چون با علم حضوری درک م« من هستم » مانندیقضایای:بسیطههلیات

.شود

لقابچون مفهوم موضوع و محمول با مراجعه به علم حضوری :منطقیقضایای 

.درک است 

6

5

4

ادراکاتی که تصدیق آنها به حس ظاهری نیاز ندارد

ست و حس ظاهری نه در بخش مفاهیم تصوری و نه در بخش تصدیقات مبداء همه علوم بشری نی:نتیجه
.کنندعلوم حضوری و عقل بزرگترین نقش را در هر دو بخش ایفا می 







مقدمه

؟از کجا بفهمیم که شناخت ما با واقع مطابق است

شناخت عین واقع بود، پس از مطابقت بحث چون علم حضوری در 

چون بین عالم و معلوم واسطه وجود داشت علم حصولیاما در .نمی شد

مطابق با ممکن بود مطابق با واقع نباشد، بنابراین شناختی که می تواند

ی پس به بررس. واقع یا مخالف با آن باشد همان شناخت حصولی است

:ارزش شناخت انواع قضایا و تصدیقات می پردازیم



:منطقیقضایای 
ی در ما به همه مفاهیم ذهنی علم حضوری داریم و حاکی و محک.که حکایت از مفاهیم ذهنی دارندقضایایی 

.پس این قضایا مطابق با واقع هستند. ذهن حاضرند

:بدیهیات اولیه
لی علتی هر معلو) گاهی علم حضوری.که صرف تصور موضوع و محمول برای تصدیق آنها کافی است قضایایی 

شاء انتزاعشان می تواند زمینه ساز دستیابی عقل به مفاهیم تصوری این قضایا باشد و مطابقت آنها را با من( دارد

.نشان دهد

:تحلیلیقضایای 

ما به همه مفاهیم علم حضوری داریم و اینچون که مفهوم محمول در تحلیل موضوع وجود دارد؛ قضایایی 

.استپس مطابقت این قضایا با واقع نیز قطعی .مفاهیم در ذهن وجود دارند 

:وجدانیات
(  من گرسنه ام)؛قضایایی که ناشی از حاالت و احواالت درونی هستند

.مطابقت این قضایا با واقع قطعی است.حاکی و محکی هردو در نفس حضور دارندچون 



.این قضایا یقینی و همراه با دو یقین هستند

 (استالف ج ) به درستی یقین.

 (نیستج الف) به نادرستی یقین.

:قضیه اجتماع نقیضین محال است در مثال 

 به درستی اجتماع نقیضین محال است یقین

 است این چنین نباشدمحال یقین با این که.

.دوقتی این دو یقین وجود داشته باشد احتمال خطا در آن وجود ندار

مطابقت بدیهیات اولیه با واقع

راه اول



لاشکا

س از قضایای بدیهی علم حصولی هستند و ما نسبت به آنها علم حضوری نداریم پ

ور کجا معلوم که مطابق با واقع باشند؟ اگر عقل ما طور دیگری خلق می شد و ط

.دیگری می فهمید دیگر یقین به آنها بی معنا بود

پاسخ

مول با تصور درست موضوع و مح. این احتمال با رجوع به متن قضیه دفع می شود

عقل . تنه تنها به آن یقین داریم بلکه طبق علم حضوری ما شک در آن ناممکن اس

ماحکم می کند این قضیه با این موضوع و محمول در هر عقل دیگر و هر حالت 

م دیگری که باشد اگر همینطور که ما درک می کنیم ادارک کند دارای همین حک

.خواهد بود



ل محمومفهوم ؛ بدیهیات اولیه مانند قضایای تحلیلی اند

هر "مثال در قضیه .آیدتحلیل مفهوم موضوع به دست می از

".داردمعلولی علتی 

(موجودی که وابسته به علت است)معلول : موضوع

.وجود دارد" معلول" در مفهوم"وابستگی به علت " مفهوم

.استحضوری علم بامحمولبین موضوع و اتحاد درک 

.قضایا با واقع ادراک حضوری استسر مطابقت این

مطابقت بدیهیات اولیه با واقع

راه دوم



لاشکا

پاسخ

م داد؟ ابیم شخصی است چگونه می توان آن را تعمییآنچه ما به علم حضوری در می

.اراده ما به نفس ماوابستگی

ت؛ بلکه انتزاع مفهوم معلول از اراده به خاطر این نیست که اراده کیف نفسانی اس

ات اثبالبته "وابسته به وجود دیگری است به خاطر این است که اراده وجودش

".استاین ویژگی برای موارد دیگر به برهان عقلی وابسته 

حمول مهم قابل حل خواهد بود چون معنایآن کلیتشدوقتی قضیه تحلیلی

قضایای مطابقت بدیهیات اولیه با واقع مانند. همواره در درون موضوع وجود دارد

.وجدانی مسلم است



 مادی نه بدیهی اولی است و نه معلوم به علم حضوری پس وجود آن نیاز به برهان دارد و جهان

.تنها از طریق احساس نمیتوان آن را پذیرفت

 (صداهایی می شنویم که در خارج نیست)از یک طرف گاهی خطاهایی درحواس به وجود می آید

.از طرفی همه انسان ها به وجود جهانی خارج از خود یقین دارند

 اننددمی ( قضایای که قیاس شان را به همراه دارند)علم به جهان بیرون را جزء فطریات فالسفه .

.تاما مقدمات استدالل همراه خودش اس،داردبه تأمل نیاز ، ثانوی است بدیهی اثبات عالم مادی 

 دست معلول علتی است سوختن : مثال

نکردمآن را ایجاد من ؛  خودم هستم علت آن        

تاسغیر از من است باید بین علت و معلول سنخیت باشد چون سوختن تدریجی 

.ستامادیو یک امراستزمانی است پس علت آن هم چنین 

.ذیرفتبه راحتی قابل اثبات نیست، اما تنوع آن را می توان پ: رنگ، بو، مزه ،صدا ،سردی، گرمی

.شکل ،حرکت ،بعد، با استفاده از سنخیت علت و معلول می توان ویژگی آنها را اثبات کرد

•

مطابقت ذهن با عالم جسمانی







:موضوعازبیان عد ب

 تصور"کردباید موضوع را تعریف"

 تصدیق"کردآن را اثبات سپس"

.  فلسفه وجود استموضوع 

وجود مفهومی بدیهی و بی نیاز از تعریف است: تعریف  .

 بدیهی و بی نیاز از اثبات است« موجودی هست »:تصدیق.

مقدمه



بداهت مفهوم وجود

مفهوم

بدیهی
.که خود به خود و بدون نیاز به وساطت مفاهیم دیگر در ذهن هستمفهومی 

نظری
انسان یک تصور اجمالی از مفهوم دارد و با تجزیه و تحلیل و سایر مفهوم ها به آن

.پیدا می کنددست
.تجزیه و تحلیل یک شی به اجزاء تشکیل دهنده آن استتعریف یک شی

مفهوم وجود بدیهی است 
کودک در نخستین مراحل رشد خود با این مفهوم «هست » تصور روشنی از مفهوم وجود داریمما (1

.آشناست
وجود رابط است ما با تشکیل قضایا در ذهن با مفهوموجود "است "« انسان خندان است»موجبه قضیه (2

«مفهوم حرفی وجود»آشنا هستیم 



اقسام

تعریف

: لفظییف عرت

ی کنیم نه یک لفظ با لفظ دیگر شناخته می شود فقط لفظی را با لفظی مشخص ممعنای 

"شیر= غضنفر"اینکه معنای جدیدی را بفهمیم 

:حقیقیتعریف

ه ضلع مثلث شکلی است که س»:یک رشته مفاهیم که باعث شناساندن چیزی می شود 

«و سه زاویه دارد



ر از مفهوم مفهومی روشن تدر حالی که. باشدتعریف حقیقی معرِّف باید روشن تر از معرَّف در( 1

.وجود نیست که آن را تعریف کند

تعریف حقیقیاقسام( 2

 لفص+ جنس: حّدیتعریف

 خاصعرض +جنس :رسمی تعریف

چون جنس و فصل و عرض ویژگی . وجود بسیط است و جنس و فصل و عرض خاص ندارد

.ماهیت است

مفهوم وجود تعریف حقیقی ندارد



:شدهبدیهی تشکیل از سه مقدمه"موجودی هست"اثبات این که 

.داردانسانی یقین دارد که خودش وجود هر ( 1

.دارندخارج از او چیزهایی هستند و واقعیت (2

.شودمی تواند آنها را بشناسد و از آنها آگاه (3

رد این سه مورد بدیهی و بی نیاز از اثبات هستند و دلیل آن نحوه رفتار و عملک

هنگامی که چیزی را طلب می کند آن را به عنوان یک واقعیت .انسان هاست

.گیردخارجی مد نظر می 

ق به مصدااز این جا دانسته می شود که موضوع حکمت الهی مصداق دارد واذعان

.داشتن آن نیازی به دلیل و برهان ندارد

وجود و هستی نیاز به اثبات ندارد







مشترک معنوی

یک لفظ که دارای یک •

معناست اما افراد متعددی را 

(انسان .) شامل می شود

مشترک لفظی

یک لفظ که دارای معانی •

متعدد است و برای هر یک از 

معانی جداگانه وضع شده 

.است

ع حیوان درنده ،مای:لفظ شیر) •

(خوراکی، شیر آب

:سوال
شده برای هر معنا جداگانه وضعیعنی ؟آیامفهوم وجود مشترک لفظی است 

در این (درخت هست/ انسان هست/ خدا هست) یا مشترک معنوی است ؟

ع به یک معنا به کار رفته یا برای هر کدام جداگانه وض" هستی"جمالت 

شده؟



اقوال مختلف پیرامون اشتراک لفظی وجود
دلیل توضیح

چون وجود علت قوی تر از وجود معلول 

.پس وجودشان یکی نیست،است

د اگر مفهوم وجود مشترک معنوی باش

الزمه اش این است که مصداق وجود 

.هم یکی باشد و این محال است

وجود بر هر ماهیتی که اطالق می شود به معنای

:همان ماهیت است

.انسان انسان استانسان هست 

گروه

اول

الزمه اشتراک معنوی بین واجب و 

.ممکنات همسان شدن وجود آنهاست

چ در حالیکه واجب قابل مقایسه با هی

.موجودی نیست

.وجود مشترک لفظی میان واجب و ممکن است 

وجود مشترک معنوی (انسان، درخت، سنگ )

وجود مشترک لفظی خدا ممکنات و

گروه

دوم

:نقد
 دو مفهوم به معنای همسانی در مصادیق نیست اشتراک.

 میان مفهوم و مصداق صورت گرفته استخلط.



استوجود مشترک معنوی 

اهیم این مسئله بدیهی یا قریب به بداهت است هر کس با رجوع به مف

ر این ذهنی خود این امر را درک می کند اما با توجه به اشتباه متکلمین د

.مسئله دلیل می آوریم

قول صحیح



 مفهومی که مشترک معنوی باشد قابلیت انقسام پذیری داردهر : مقدمه اول.

.صحت تقسیم وجود َمقسم در تمامی اقسام استشرط 

اقسام(مابه االمتیاز)قید خاص(+مابه االشتراک) مقسمتقسیم

حرفو فعل و اسم کلمه

 دقت در مفهوم وجود متوجه می شویم که وجود هم قابل تقسیم با : مقدمه دوم

(کثیروواحد)،(قدیم، حادث)، (عرض،جوهر )،(، ممکن واجب)بهاست

 وجود مشترک معنوی استپس

دلیل بر اشتراک معنوی مفهوم وجود



زیادت وجود بر ماهیت

:معنای زیادت
به معنای مغایرت ،به معنای دو چیز بودن و جدای از هم بودنزیادت 

:معنای ماهیت
سخ مفهومی است که در پا.استبه معنای چیستی « ماهی» مصدر جعلی از: ماهیت

زغال چه .از سوال چیستی مطرح می شود و ذات مصادیق خود را نشان می دهد 

(ماهیت) رنگی است؟سیاه



:سوال
آیا وجود و ماهیت در خارج دو چیز هستند؟ وجود در خارج عارض بر ماهیت می 

؟شود 

.ماژیک آیا دو چیز دارد؟ وجود و ماهیت مثاًل 

؟دیوار و رنگ /دیوار رنگ 

.این مسئله مطرود است وجود و ماهیت در خارج یکی بیشتر نیستخیر 

زیادت وجود بر ماهیت در خارج



مفهوم وجود در ذهن غیر از مفهوم ماهیت :یعنیذهنوجود بر ماهیت در زیادت 

.است 

.وجود نه عین ماهیت است و نه جزء آن یعنی 

عقل ما می تواند مفهوم وجود را از مفهوم ماهیت متمایز کرده و بر آن حمل یعنی 

.کند 

و موضوع)"انسان بشر است "را با قضیه های" استموجود انسان "وقتی قضیه 

انسان"و(استانسان حیوان جزء) "استانسان حیوان "و(هستندهم عین محمول 

وجود مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که( انسانبرمخلوق عارض )"استمخلوق 

.  عارض بر انسان است و جزء یا عین انسان نیست

زیادت وجود بر ماهیت در ذهن



سلب وجود از ماهیت ممکن است
وجود عین ماهیت یا جزء ماهیت بود سلب وجود از ماهیت ممکن اگر:مقدمه اول 

حیوان انسان"مثال .قابل سلب از آن نیست ءشیچون ذاتی ماهیت بود و ذاتی ؛نبود

از ءشیسلب حیوان و ناطق از انسان ممکن نیست چون باعث سلب "استناطق 

.میشودخودش 

انسان چهار شاخ موجود :"مثال . استسلب وجوداز ماهیت ممکن :مقدمه دوم 

".نیست

.عین یا جزء ماهیت نیستوجود : نتیجه 

دلیل اول زیادت وجود بر ماهیت



استوجود بر ماهیت نیازمند دلیل حمل 

حمل آن بر ماهیت به دلیل نیاز ،بودوجود عین یا جزء ماهیت اگر :مقدمه اول 

اتیات ذثبوت ، ذاتی ماهیت می شد و اثبات ذاتی یک چیز بدیهی است چون ."نداشت 

.استبرمی گردد که بدیهی ءشیبرای ءشیخودبه ثبوت 

نیاز " هستندفرشتگان "مثال .داردحمل وجود بر ماهیت نیاز به دلیل :مقدمه دوم 

.به اثبات دارد

.نیستوجود عین یا جزء ماهیت :نتیجه 

دلیل دوم زیادت وجود بر ماهیت







یه بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت سنگ بنا و محور اساسی حکمت متعال

.است 

 شدیازدهم هجری این بحث توسط مالصدرا پایه گذاری قرن در.

 از ، و در سخنانی کهتا قبل از فارابی بیشتر مباحث حول اصالت ماهیت بود

ا چنین ام.فالسفه یونان نقل شده ،نشانه روشنی از اصالت وجود به چشم نمی خورد

. مشاهده می شود... گرایشی در میان فارابی ، ابن سینا ، بهمنیار و 

 بودراق کسی که صراحتًا ادله ای برای اعتباری بودن وجود اقامه کرد شیخ اشتنها.

تاریخچه بحث اصالت وجود



مقصود از وجود و ماهیت در عنوان بحث

معنای وجود

معنای حرفی وجود که معادل آن در ( 1

در عربی واژه خاصی .«است» فارسی

تاده زید ایس( زید قائم ).برای آن نداریم

.است

که متضمن"بودن"به معنای مصدر ( 2

معنای حدث و نسبت آن به فاعل یا 

(امری ذهنی و اعتباری) .استمفعول

"هستی"مصدراسمبه معنای( 3

مصدری که از معنایی نسبت به )

.(فاعل یا مفعول تجرید شده است

ماهیتمعنای

مایقال فی :ماهیت به معنای أخص( 1

.جواب ما هو

به معنای « ما هو» مصدر جعلی از

چیستی

ما به الشی : "ماهیت به معنای اعم( 2

"هو هو

حقیقت و هویت شیء را آن چه که

.نشان می دهد



کته ن
 بلکه منظور مصادیق،نیستاز اصالت منظور مفهوم ماهیت یا وجود بحثدر

.ماهیت استوجود و 

؟ودبحث بر این است که آیا زید اصیل است یا وج"هستزید :"می گوییموقتی 

 شودبرخورد با اشیا دو مفهوم انتزاع می در:

که مشترک بین پدیده هاست( عام)هستی.

که اختصاص به انواع مختلف دارد(خاص) چیستی.

از یککدام :این است که سوال ،حالنداریمحالی که در خارج یک چیز بیشتر در 

ه این مفاهیم به صورت بالذات بر واقعیت خارجی منطبق می شود و کدام یک ب

؟استصورت بالعرض 



معنای  اصالت و اعتباریت 

اصالت

اعتباریت

آنچه که متن واقع را تشکیل می دهد و حقیقتًا در خارج

.وجود دارد

در مقابل اصیل، عدم واقعیت داشتن و عدم اثر 

جود از آن اصیل است؛ یعنی واقعیت عینی همان حیثیتی است که با مفهوم واگر بگوییم وجود

ت حکایت می شود و مفهوم ماهیت تنها انعکاس ذهنی از حدود و قالب واقعیت و وجود عینی اس

که با عنایت دقیقی خود آن محسوب می شود و در واقع مفهوم ماهوی است که جنبه فرعی و

.ثانوی دارد
جود با اگر بگوییم ماهیت اصیل است یعنی واقعیت عینی همان حیثیت ماهوی است و مفهوم و

.وساطت عقلی بر آن حمل می شود و اعتباری است



احتماالت مسأله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 

احتمال 
اول

نقد

نیستند و هردو اعتباری هستند هیچ کدام اصیل

یعنی هیچ واقعیتی در خارج تحقق ندارد و هر چه هست 

اما واقعیت خارجی امری بدیهی است. ساخته ذهن ماست .



احتمال
دوم

نقد

هر دو اصیل هستند 

ک اگر وجود و ماهیت هر دو اصیل باشند ، باید ی

واقعیت ، دو واقعیت باشد و از طرفی این دو 

واقعیت هم دارای وجود و ماهیت اند پس چهار 

د و واقعیت داریم و به همین ترتیب ادامه می یاب

.به تسلسل می رسد

احتماالت مسأله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 



احتمال 
سوم

احتمال 
چهارم

.استماهیت اصیل و وجود اعتباری 

( شیخ اشراق)

.و ماهیت اعتباری استاصیلوجود

(متعالیه حکمت)

احتماالت مسأله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 



.معدومیتموجودیت دارد و نه استحقاق استحقاقنه ، به حسب ذات ماهیت ( 1

حیوان ناطق =انسان 

جسم نامی حساس متحرک باالراده ناطق=انسان 

جوهر قابل ابعاد ثالثه نامی متحرک باالراده ناطق= انسان

.تاسعدممتساوی نسبت به وجود و .استنسبت به وجود و عدم ال اقتضا ماهیت 

.از ماهیات موجود هستند و در خارج تحقق دارندبرخی ( 2

.این اتصاف به وجود خود به خود باشد انقالب و محال استاگر ( 3

اجتماع نقیضین= انقالب 

.شودبه واسطه اتصاف به وجود استحقاق می یابد و موجود می ماهیت ( 4

.ببخشدپس وجود اصیل است چون امر اعتباری نمی تواند اصالت 

دلیل بر  اصالت وجود و اعتباریت ماهیت 



شبهه

پاسخ

ه ماهیت نه خود به خود موجود می شود نه به واسطه ضمیمه شدن وجود به آن ، بلک

به مثال انسان قبل از انتساب.موجود شده است( خالق)به واسطه انتساب به جاعل 

.خالق معدوم است و پس از انتساب به او موجود می شود

بعد از انتساب به خالق آیا چیزی بر ماهیت افزوده می شود ؟ یا نه؟

خیر          این انقالب است و محال.

بله          آن ضمیمه همان وجود است و همان اصیل است.



وجود موجود است =است وجود اصیل

حمل وجود بر آن=اصیل بودن

.الف موجود است= الف اصیل است

:وجود موجود است یعنی

.استوجودوجود دارای 

(استموجودوجود )اصیل است

دارای وجود      

الزمه حمل مشتق آن است که شیء دارای مبدأ 

.باشداشتقاق
زید دارای علم است زید ذاتی = زید عالم است

.است که دارای علم است

زید =است (موجود مشتق از وجود )زید موجود 

.ذاتی است که دارای وجود است

الزمه اصالت وجود تکراری بودن آن است پس 

.وجود امری اعتباری است

ن اگر تحقق داشتن یک چیز مستلزم تکرار آ

.باشد اعتباری است و نمی تواند اصیل باشد

.چون تحقق آن مستلزم تسلسل است

دلیل طرفداران اصالت ماهیت و اعتباریت وجود 



 مشتق بر یک مورد نیاز به این دارد که شیءحمل »نداریممقدمه دوم را قبول

.بلکه گاهی همان مبدا است« دارای مبدأ اشتقاق باشد
موردحمل مشتق بر یک 

 زید . دارای مبدأ اشتقاق استشیء

 واجب تعالی.عین مبدأ اشتقاق است شیء

وجودحمل 
 ماهیت . که وجود زائد بر آن استذاتی

 وجود. که عین وجود استذاتی

 موجود است اما به ذات خود نه به واسطه وجود دیگری و ماهیت بواسطه وجود

.وجود موجود است

نقد و بررسی اصالت ماهیت و اعتباریت وجود 







.مفهوم ماهیت، وجود مفهوم : هر واقعیتی در ذهن دو مفهوم میگیریم از 

ماهیت امری و وجود است خارج را پر کرده است جهان ، آن چه وجودطبق اصالت 

.ذهنی و اعتباری است 

وجود واحد است مفهوم طبق اشتراک معنوی  وجود، 

مصداق وجود چطور ؟سوال 

گر انتزاع می شود و ااگر واحد است چگونه از این مصداق واحد افراد کثیر و متعدد

سیط چرا از حقایق کثیر یک مفهوم واحد ب؟استکثیر است این کثرت به چه نحو 

؟شودانتزاع می 

مقدمه



آراء مختلف پیرامون وحدت و کثرت در جهان

نظریه
کثرتوحدت در عین

نظریه
کثرت وجود و 

موجود

نظریه 
وحدت وجود و کثرت 

موجود

نظریه 
وحدت وجود وموجود

در خارج هم وحدت داریم 

و هم کثرت داریم وجود 

کثرت امری بدیهی و بی

نیاز از اثبات است اما 

ارد منافاتی با قول وحدت ند

چون این کثرت به وحدت 

 .برمی گردد
فهلویون و"این قول 

.است"  مالصدرا 

محض کثرتدر جهان

حکم فرماست وحدت 

امری اعتباری و ساخته 

ذهن است هیچ وجه 

اشتراکی میان موجودات

وجود ندارد و همه 

متباین به تمام ذات 

.هستند
.است" مشاء"قول این

وجود حقیقی یکی است

.که آن واجب تعالی است
منسوب به"موجود یعنی

نه دارای وجود "وجود

.فراوان و کثیر هستند
محقق دوانی "این قول 

.است"

ه یک وجود شخصی و یگان

تحقق دارد که آن واجب 

تعالی است و بقیه 

.هستندسراب موجودات 
.است" صوفیه "این قول 

:نقد
به آن می در درس آینده

پردازیم

:نقد
برمبنای اصالت ماهیت 

.است که مطرود است

:نقد
کثرت وجود بدیهی است

ه و انکار آن موجب سفسط

.است



انواع امتیاز

تمام ذات : ما به االمتیاز •

ندارند: ما به االشتراک•

امتیاز به تمام ذات

(جوهر و عرض)

جنس:ما به االشتراک •

فصل : ما به االمتیاز •

به جزء ذاتمتیازا

(انسان و اسب)

ذات:ما به االشتراک•

عوارض خارج از ذات: ما به االمتیاز •

امتیاز به اعراض خارج از ذات 

(زید و عمرو)

.ما به االمتیاز همان ما به االشتراک است•
فامتیاز به تقدم و تأخر ، شدت  و ضع

(نور ، وجود)



بذاته مظهر لغیره ظاهر : تعریف نور 

نور شمع و نور خورشید چیزی جز نور نیست و هر دو در نور بودن با هم مشترک

نها هستند و در همین نور بودن با هم اختالف دارند یعنی همان چیزی که در بین آ

.می شودمشترک است باعث امتیاز آنها 

ف از اختالبه این نحوه.چون بهره یکی از این حقیقت بیش تر از دیگری است

.اختالف تشکیکی می گویند

.استو ضعف مقوم همان مرتبه از نور شدت .شدت و ضعف مقوم نور نیست 

توضیح وحدت تشکیکی نور



وحدت تشکیکی یعنی وجود های خارجی یک حقیقت دارای مراتب است و 

اختالف این مراتب در شدت و ضعف تقدم و تأخر و مانند آن می باشد و حقیقت

ت واقعیتهای خارجی همانطور که در حقیق.استوجود از این جهت شبیه نور حسی 

.دارنددر حقیقت وجود با هم اختالف ،دارندوجود با هم اشتراک 

م خصوصیت هر مرتبه یعنی شدت وجود شدید و ضعف در وجود ضعیف جزء مقو

وجود بسیط است و نمی توان آن را مرکب از دو جزء زیرا ؛نیستحقیقت وجود 

.دانست

خصوصیت هر مرتبه یک امر خارج از حقیقت وجود نیست که بر آن عارض شده

و غیر اصیل استوجود چون؛باشدباشد و موجب امتیاز مرتبه ای از مرتبه دیگر شده 

ه بلک؛شودآن کثرت از وجود چیزی تحقق ندارد تا بتواند عارض بر وجود و موجب

رون از خصوصیت هر مرتبه مقوم همان مرتبه است به این معنا که آن خصوصیت بی

.آن مرتبه نیست

توضیح وحدت تشکیکی وجود



:داردنور دو نوع کثرت حقیقت 

د می با نظر به خود نور و به اعتبار مراتب گوناگون شدت و ضعف نور در آن پدی

.خورشیداختالف نور شمع با نور المپ و نور :مانند.آید

 جهت مرتبه ای از نور از آن.کندمیکثر تی که بالعرض در حقیقت نور راه پیدا

تبه از کثرت می یابد یک مر،کندکه بر امور مختلف می تابد و آنها را آشکار می 

رت در نور خورشید بر هزاران چیز می تابد و به این صورت متکثر می شود این کث

مان واقع از آن اموری است که آن مرتبه از نور خورشید بر آنها تابیده است اما به ه

.آوردمرتبه هم سرایت می کند و کثرتی را در آن به وجود می 

انواع کثرت در نور



استمنشاء آن خود حقیقت وجود :طولیکثرت.

هیچ که طرف اول شدیدترین مرتبه وجود است :دارددو طرف طولیکثرت 

"واجب تعالی "نداردمحدودیتی در آن راه 

"مادهعالم "وجوددیگر ضعیف ترین مرتبه طرف 

ه کاستکثرتیومنشاء آن ماهیات گوناگون موجود در عالم است :کثرت عرضی

و غیرهچوب ، سنگ :دارددر عناصر مختلف وجود 

انواع کثرت در وجود







:استنظر مشاء متشکل از دو بخش 
 استیک امر حقیقی کثرت

ار چنین نیست که عالم هستی یک واحد شخصی محض باشد به دلیل اختالف آثاین :دلیل

 .ر استاثر آب با هم متفاوت است و تفاوت اثر دلیل بر تفاوت منشاء اث،آتشاثر .مختلفپدیده های 

 استموجودات به تمام ذات اختالف
:  دلیل

 زء جوجود حقیقتی بسیط است و نمی تواند دارای دوچون ؛ ذات صحیح نیست جزء اختالف به

.ندارداختصاصی و اشتراکی باشد و این قسم در امور مرکب است و در بسیط راه 

 وجود اصیل است و بیرون از حقیقت وجود چیزی چون ؛ به خارج از ذات صحیح نیست تمایز

.باشدمنشاء کثرت نیست که بتواند

پس وجود ها حقایق متباین به تمام ذات هستند و مفهوم وجود یک امر عرضی است که از ذات

.آنها حکایت نمی کند و بیرون از ذات حقایق خارجی است

استدالل در صورتی تام است که سه نوع امتیاز وجود.اعم از مدعا استدلیل : نقد

.داشته باشد در حالی که ما امتیاز تشکیکی هم داریم



واهد وجود یک حقیقت یگانه نباشد قطعًا متباین به تمام ذات خاگر :مقدمه اول 

.بود 

ت وجود اگر هیچکدام نباشد یا تمایز به جزء ذات دارد که طبق بساط: توضیح مطلب

.یاطل است یا تمایز به اعراض خارج از ذات دارد که طبق اصالت وجود باطل است

.نیستوجود حقیقت متباین به تمام ذات اما :مقدمه دوم 

فهوم وجود حقایق متباین به تمام ذات باشد الزمه اش انتزاع ماگر :توضیح مطلب 

واحد از مصادیق متباین است که تالی محال پس مقدم محال است

.استحقیقت یگانه وجود یکپس:نتیجه

اثبات وحدت حقیقت  وجود



ت؟چرا انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر بما هو کثیر محال اس

دلیل 
اول

وجود "مفهوم.هستندمفهوم و مصداق ذاتا یکی 

.  است" خارجیوجود "مصداقو " ذهنی

گوناگون ،از آن جهت مصداقمفهوم از چند یک اگر 

احد الزم می آید و. شود انتزاع که گوناگون هستند، 

از آن جهت که واحد است با کثیر از آن جهت که 

ماع اجتموجب کثیر است یکی باشد و این مسئله 

.استنقیضین میشود که محال 



دلیل 
دوم

آن هکیک مفهوم از مصداق به سبب ویژگی خاصی استانتزاع 

.می شددارد و اال هر مفهومی از هر مصداقی انتزاع مصداق

:ارداگر مفهوم واحد از مصادیق متباین انتزاع شود چند حالت د

ه فقط خصوصیت مصداق اول باشد کمفهوم الف در صدق(یک

.دیگر بر مصداق دوم قابل صدق نیست

اول که دیگر بر مصداقمصداق دوم باشد فقط خصوصیت (دو

.قابل صدق نیست

ابل خصوصیت هر دو مصداق باشد که دیگر برهیچ یک ق( سه

.صدق نیست

ث از حیپس .را لحاظ کنیم قدر مشترک این دو مصداق(چهار

.و خالف فرض است. تبایناشتراک صادق است نه 



:هستیموجود واحد است حال با دو احتمال مواجه حقیقت بعد از این که ثابت شد 

 استباطلکه نظر صوفیه است و :نداردیا هیچ کثرتی در عالم وجود.

استما به االشتراک همان ما به االمتیاز وهستیا کثرت.

و چون حقیقتاستبدیهی در جهان خارج کثرتوجود اصل :توضیح مطلب

به یا تباینء ذاتجزپس خود کثرت به واسطه اعراض یا ؛استوجود بسیط و واحد 

.استبلکه به واسطه تشکیک نیست تمام ذات 

اثبات تشکیک حقیقت  وجود







:از دو جهت بحث می شود ذهنیوجود بحث 

o این صورت جزء امور عامه فلسفهدر ؛ جهت بحث از تقسیمات وجود است ازیک

.است که بحث از احکام کلی وجود است 

o یعنی چه رابطه و .استبحث از رابطه و حقیقت علم و آگاهی یک جهتاز

پیوندی بین مفاهیم و تصورات ذهنی و واقعیت خارجی هست و در چه صورتی

.معرفت شناسی قرار می گیردمباحث امکان شناخت واقع وجود دارد که جزء

مقدمه



نظرات مختلف پیرامون
:وجود ذهنی

یه اضافهرنظ

(ابوالحسن اشعری)

نظریه اشباح 

(مادی مسلکان)
مشهور یهنظر

حکیمان 



:ماهیتی دو نحوه وجود داردهر 

 نحوه وجودی است که تمام آثار مورد انتظار ماهیت در آن وجود بر : خارجیوجود

.ماهیت مترتب می شود

 (کماالت اولیه ) ذات استآثار یا مربوط بهاین

 (کماالت ثانیه)خارج از ذات است یا

 وجودی است که آثار مورد انتظار از ماهیت در آن وجود بر آن نحوه :ذهنی وجود

.ماهیت مترتب نمی گردد

نظریه مشهور حکما



تحلیل نظریه حکما

دو

یک
یعنی اموری در ظرف ؛داریمبر وجود خارجی وجود ذهنی عالوه 

این .دهندذهن تحقق دارند که همان علوم ما را تشکیل می 

.  ندحکایت از اشیاء خارجی می کنیعنی ؛علوم واقع نما هستند 

.این مسئله وجدانی است

آنچه در یعنی ؛ ذهنی ذات و ماهیت اشیا محفوظ است دروجود 

ذهن موجود می شود از جهت ماهیت هیچ فرقی با حقیقت 

فرق موجودات ذهنی با موجودات خارجی . خارجی خود ندارد

.فقط در نحوه وجود آنهاست نه در ماهیت شان



نظریه اشباح

ز اگویندآنچه میوجود ذهنی را قبول دارند ولی

اشیا خارجی به ذهن می آید ماهیت آن اشیاء 

ه به چیزی کیعنی .شبح آنهاست بلکه ؛ نیست 

و ماهیتا مغایر با وجود خارجی ذاتا ،ذهن می آید

است ولی نوعی مشابهت و تناسب با آن دارد و

می تواند برخی از ویژگی های آن را نشان دهد و

.از آن حکایت بکند
رابطه میان مفاهیم ذهنی و اشیاء خارجی رابطه

س عکصاحبباماهوی نیست بلکه رابطه عکس 

.است



نقد نظریه اشباح

ن سفسطه است و باعث مسدود شداین نظریه

مادر صورتی از عکس به .شودمیباب علم 

صاحب عکس منتقل می شویم که قبال خود 

صاحب عکس را دیده باشیم اگر از آغاز فقط 

ود عکس و شبح اشیا را دیده باشیم و هرگز با خ

م اشیا مواجه نشده باشیم در این صورت نخواهی

فهمید که این شبح، شبح چه چیزی است و از

چه چیزی حکایت می کند زیرا خود آن چیز را 

.هرگز درک نکرده ایم



نظریه اضافه

علم و آگاهی ما از. چیزی به نام وجود ذهنی نداریم

اشیا اضافه و نسبتی است که بین ما و اشیای

.  بیرونی بر قرار می گردد



نقد نظریه اضافه

لم اضافه یعنی نسبت بین دو شیء اما ما به خودمان ع

می و خودش اضافه برقرار نداریم در حالیکه بین شیء

.شود
 به امور معدوم علم داریم و معدوم چیزی نیست که ما

.بخواهد طرف اضافه واقع شود
 کس بالوجدان درمی یابد در علم حالتی در او ایجادهر

ده می شود و احساس می کند واقعًا چیزی بر او افزوده ش

د در حالیکه اضافه یک امر انتزاعی است و در خارج وجو

.منحاز ندارد







بررسی ادله وجود ذهنی

:استوجود دو قسم •

ذهنی وجود 1.

.وجود خارجی2.

نظریه، در مقابل این نظریه 

اضافه وجود دارد که اصاًل وجود

.ندارندذهنی را قبول 

وجود ذهنی و خارجی اتحاد •

.ماهوی دارند 

مقابل این نظریه نظریه در 

اشباح وجود دارد 

حکماادعای 



:نکته 

ادله ای که برای وجود ذهنی اقامه شده است 

یه و نظر.فقط به اثبات وجود ذهنی می پردازد 

.اضافه را رد می کند

طابقت انکار م:، باید گفت شبحرد نظریه برای 

ماهوی به انکار علم می انجامد و موجب 

.سفسطه می شود



اثبات وجود ذهنی

قاعده فرعیت

لهثبوت شیٍء لشیٍء فرُع ثبوِت المثَبت :قاعده فرعیت 

.منوط به وجود آن موضوع استاثبات حکم و صفتی برای یک موضوع
ار وجود در صورتی برای دیوار ثابت خواهد بود که دیوسفیدی . دیوار سفید است

ن و پس ثبوت صفت برای چیزی که معدوم مطلق است غیر ممک. داشته باشد 

.محال است
 موجبه در صورتی صادق خواهند بود که موضوع شان وجود داشتهقضایای

.باشد



دلیل اول اثبات وجود ذهنی

مقدمه اول 

مقدمه دوم 

قضایای موجبه صادقی وجود دارند که موضوع آنها در خارج تحقق 

از طال سنگین تر از کوهی از آهن به همان حجم کوهی "،ندارد

و در مواردی محال است که موضوع در خارج موجود شود "است

."استاجتماع نقیضین مغایر با اجتماع ضدین "مثل

ن طبق قاعده فرعیت باید موضوع آنها در موطنی موجود باشد و چو

؛ نداردموضوع آنها در خارج وجود 

.می باشندپس در موطن دیگری که همان ذهن است موجود 



دلیل دوم اثبات وجود ذهنی

.  ما اموری را تصور می کنیم که دارای کلیت و عمومیت هستند

کتاب:مانند

اولمقدمه

.تصور یک شیء، اشاره عقلی به آن شیء است دوممقدمه

و از طرفی هر چه در خارج . اشاره در جایی است که مشارالیه وجود داشته باشد

.است جزئی و متشخص است

سوممقدمه

.مشاٌرالیه چون کلی است نمی تواند در خارج وجود داشته باشد چهارممقدمه

ه غیر از خارج وجود داشته باشد کهنگام تصور امور کلی آن امر بایددر موطنی

.همان ذهن است نتیجه 



اشکال اول وجود ذهنی

د یک شیء نمی تواند هم جوهر باش: مقدمه دوم

.و هم عرض

جوهر در وجودش به محل و موضوع نیاز چون

.ندارد و عرض به محل و موضوع نیاز دارد 

قائم به موضوع نیست و عرض قائم به جوهر 

یک شیء نمی تواند هم قائم به.موضوع است

ن موضوع باشد هم نباشد چون اجتماع نقیضی

.الزم می آید

هنگام تصور چیزی ماهیت آن اگر : مقدمه اول 

ه شی در ذهن بیاید هنگام تصور یک جوهر ،آنچ

.باشدهم عرضرا تصور کرده ایم باید هم جوهر

چیزی که عارض بر غیر می شود ویعنی : عرض 

قائم به آن است و چیزی که عرض آن اتکا دارد

عرض چیزی استپس ،شودموضوع نامیده می 

.داردکه در تحقق خود نیاز به موضوع 

از طرفی در وجود ذهنی ذات و ماهیت اشیا 

.ماندمحفوظ می 

آنچه به ذهن وقتی جوهری تصور می کنیم

می آید جوهر است پس شیء واحد هم جوهر 

.است هم عرض

.هنگام تصور یک شیء ماهیت آن به ذهن نمی آید:نتیجه 



اندراج یک شی تحت دو مقوله : دوممقدمه 

له و اندراج در دو نوع مختلف از یک مقومتباین 

.استمحال 

به این معناست که یک شیء و یک وجودچون 

دارای دو ذات و دو ماهیت باشد و اینکه اگر یک

شی دو ذات داشته باشد باعث تناقض در ذات

.شودمی

ماهیت اشیاء در ذهن مستلزمحفظ :مقدمه اول

این است که یک شی تحت دو مقوله متباین

مندرج شود و مستلزم این است که یک شی 

.مندرج در دو نوع مختلف از یک مقوله باشد

ف هم باید کیکنیم میجوهری را تصور وقتی 

چون جزء صورت های علمی ؛باشدنفسانی 

ء شیذاتیاتچون؛باشدو هم باید جوهر .ماست

.استدر وجود ذهنی محفوظ 

اشکال دوم وجود ذهنی

.هنگام تصور یک شیء ماهیت آن به ذهن نمی آید:نتیجه 



پاسخ اشکاالت وجود ذهنی

 مالک اندراج در یک مقوله حمل شایع است نه

چهآنوقتی یک جوهر را تصور میکنیم. حمل اولی

بر آن صورت ذهنیبه ذهن می آید، به حمل اولی

ع و حمل اولی دلیل بر اندراج موضوکند میصدق 

. نیست 

 شیء در صورتی مندرج در یک ماهیت یک

می باشد که آثار آن ماهیت را داشته باشد و آثار

ماهیت تنها در وجود خارجی آن ماهیت مترتب 

.می شود نه در وجود ذهنی

 هنگام تصور یک جوهر آن شی به حمل اولی

جوهر است و به حمل شایع جزء مفاهیم ذهنی و 

کیف نفسانی است و چون اتحاد حمل نداریم 

.تناقضی به وجود نمی آید







مفهوم مستقل و مفهوم ربطی وجود

درباره حقیقت عینی وهم ، این بحث هم درباره مفهوم وجود مطرح می شود 

.وجودخارجی 

ر جدا از هر مفهوم دیگری د"هستی"یک معنای مستقل است، :هستی

.ذهن قابل تصور است
معنای حرفی همان مفاهیم نسبی استیک معنای حرفی است،:است

می کنندر یعنی مفاهیمی که نوعی نسبت و رابطه بین مفاهیم اسمی برقرا

.مفاهیم حرفی اعم از مفاهیم حروف است



 مفهوم مستقل وجود
 باشدجدای از هر مفهوم دیگری قابل تصور می که است مفهوم اسمی یک.

 استانسان موجود "گیردمحمول قضایای بسیطه قرار می."

 می گویندبه آن وجود محمولی هم.

 وجودربطی مفهوم
ر ی که مفهوم حرفی و غیر مستقل است که این ربط و تعلق به طرفین است به طو

.منهای طرفین خود تحقق در ذهن ندارد

و معنای اسمیچون ؛ وجود مشترک لفظی بین معنای حرفی و اسمی است 
.دارندتباین حرفی

تفاوت مفهوم مستقل وجود و مفهوم ربطی وجود



فرق مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی

:مفاهیم اسمی

.وندفی نفسه و مستقل که جدا از هر مفهوم دیگری در ذهن تصور می شمفاهیمی

:  حرفیمفاهیم 
به که میان مفاهیم مستقل ربط می دهند و خودشان عین تعلق و ربطمفاهیمی 

ایی از طرفین هستند یعنی معنای آنها قائم به طرفین است و هیچ استقالل معن

.خود ندارند

:نکته 
.تباین ذاتی وجود داردو مفاهیم حرفیمفاهیم اسمیبین



".زید خندان است". صادق هستندوجود دارند که خارجی برخی قضایا ی
مقدمه اول

مطابق بودن با خارج = صادق بودن

تمام اجزاء قضیه در خارج هست=مطابق بودن با خارج  مقدمه دوم

رقرار رابط بین موضوع و محمول که بین آنها اتصال ب، محمول ، موضوع: اجزاء قضیه 

.می کند مقدمه سوم

ر غیر ، چون داین مفهوم رابط عین ربط به طرفین است و هیچ استقاللی از خود ندارد

قضیه رابط دیگر خواهیم داشت که اجزایاین صورت باید مستقل باشد و نیاز به دو

محدود یک قضیهو . و اگر همین طور پیش رود تسلسل به وجود می آید.پنج می شود

باید بی نهایت جزء داشته باشد که محال است 

مقدمه چهارم

،وجود خندان، وجود زید : حاکی از تحقق سه چیز است "زید خندان است"قضیه 

بین آنها رابط

ن قائم به دو طرف است و وجودش در طرفی.وجود رابط عین تعلق به طرفین است

است 

نتیجه

اثبات تحقق خارجی وجود رابط از نگاه عالمه طباطبایی



احکام وجود رابط

وجود رابط ماهیت ندارد 

یا ماهیت در پاسخ از چیستی اش

ان می آیدکه حقیقت اشیا را بی

مفاهیم ماهوی معنای می کند

مستقل دارند اما وجود رابط 

معنای مستقل ندارد 

تحقق وجود رابط بین دو چیز 

باعث می شود آن دو یک نحوه 

اتحاد و اتصال و پیوستگی با هم

داشته باشند

ر رابطه بین دو شی دنسبت و

ری جایی است که یک نحوه تغای

. داشته باشند 

م بین شی ءو خودش رابط نداری

"انسان انسان است "

م هلیا ت بسیطه رابط نداریدر

"زید موجود است "



امکان لحاظ استقاللی وجود رابط

مقدمه سوم

ما از این وجود های •

خارجی مفاهیم ماهوی 

می گیریم مفاهیم 

ماهوی مستقل و اسمی 

.هستند 

پس می توان به : نتیجه •

وجود رابط نگاه استقاللی

.کرد

مقدمه دوم

همه وجود های خارجی •

واجبمعلول

یعنی هستندالوجود

همه وجود های خارجی 

رابط هستند

مقدمه اول

وجود معلول نسبت به •

وجود علت یک وجود 

رابط است معلول عین 

فقر و اضافه و فنای در 

علت است هویت معلول 

عین ربط و ایجاد و 

احتیاج به علت است

.کردقاللی اختالف وجود رابط و مستقل اختالف نوعی نیست یعنی می توان به وجود رابط نگاه است
:دلیل



وجود

(رابط)فی غیره (مستقل)فی نفسه

لنفسه

(دواجب الوجو)بنفسه (ممکن الوجود)بغیره

(رابطی)لغیره



وجود فی نفسه
"واجب الوجود : "استفی نفسه یاواقعًا 

"موجودات امکانی."یابه لحاظ استقالل عقلی فی نفسه است 

 سبت وجودی که می توان از آن صفتی انتزاع کرد و به غیر ن:فی نفسه لغیره وجود

".سازصفت ،عتینا وجود ."داد 

.کندطرد عدم از ذات و ماهیت خود می =دارددو جهت 

عدمنه عدم ذات بلکه می کندخودموصوف طرد عدم از

.کماالت ذات

 ش است نمی توان از آن صفتی انتزاع کرد وجودش برای خود:لنفسهفی نفسه وجود

مثل انسان

تقسیمات وجود مستقل و وجود رابط



وجود فی نفسه لنفسه

 ر ندارد نیاز جهت مستقل است و وابستگی به غیاز هر : بنفسهفی نفسه لنفسه وجود

.استبه علت ندارد وجودش بذاته 

 غیره نیاز به علت دارد موجودات امکانی بتحققش : فی نفسه لنفسه بغیره وجود

.هستند

تقسیمات وجود مستقل و وجود رابط

:تفاوت وجود فی غیره و لغیره
.داردوجودش نیاز به موضوع لغیره .استغیره تصورش وابسته به تصور طرفین فی 







هر مفهومی در مقایسه با وجود

وجود برای آن ضروری نیست

عدم برای آن ضروری نیست

(امکان)

عدم برای آن ضرری است

(امتناع)

وجود برای آن ضروری است

(وجوب)



o ماده"امکان و امتناع ،وجوببه هر یک از"

.  گفته می شود 

o منفصله حقیقی"قضیه ای که ذکر شد"

است که نشان دهنده انحصار مواد در این 

.باشدسه ماده می 

oکه .استاین حصر یک حصر عقلی پس

نفی و مبتنی بر تقسیم ثنائی و دوران میان

.اثبات است

وجوب ، امکان و امتناع



مواد سه گانه بی نیاز از تعریف اند

 ن زیرا چنا:هستندمواد سه گانه بی نیاز از تعریف

عمومیتی دارند که حتمًا یکی از آنها در هر مفهومی

ری که برای آنها ذکر شده دوتعاریفی لذا.داردحضور 

.باشدمی 

است که از فرض عدم آن محال الزم چیزی :واجب

.بیاید

داردنبودنش ضرورت و وجوب آنچه : محال.

.واجبآن چه نه ممکن است و نه 

آن چه نه وجودش ممتنع باشد و نه عدمش:ممکن.



انه
ه گ

 س
واد

م م
سا

اق

وجوب

وجوب بالذات

وجوب بالغیر

وجوب بالقیاس

امتناع

امتناع بالذات

امتناع بالغیر

امتناع بالقیاس

امکان

امکان بالذات

امکان بالغیر

امکان بالقیاس



واجب بالذات

ظر ذات شی به گونه ای باشد که با قطع ناگر

ر از هر امر دیگری اقتضای وجود داشته باشد د

.این صورت واجب بالذات میباشد

 وجود به ذات باری تعالی که علت نسبت

نخستین همه موجودات است به نحو وجوب و 

ضرورت می باشد و این وجوب و ضرورت را از 

همه غیر از او معلول و چون . خود دارد 

.مخلوق او هستند



 اما ؛عدماگر ذات شی نه اقتضای وجود داشته باشد و نه اقتضای

در ، به سبب امری خارج از ذات وجود برای آن ضروری شده باشد 

د یعنی غیر به آن وجوب وجو؛بوداین صورت واجب بالغیر خواهد 

.داده است
 موجودات غیر از خدای سبحان واجب بالغیر هستند طبق تمام

که شیء به حد مادامی "الشیء ما لم یجب لم یوجد "قاعده

آن چه در خارج تحقق دارد پس . ضرورت نرسد موجود نمی شود 

بجز خدای تعالی ممکن واجب الوجود است و همه موجودات

یر هستند پس این وجود را از علت خود دریافت کرده و واجب بالغ

.دمیباشمی باشند نسبت وجود به ممکن بالذات وجوب بالغیر 

واجب بالغیر



 وجوب و ضرورتدیگر ءشیدر مقایسه با ءشیاگر ذات

.داشته باشد واجب بالقیاس الی الغیر خواهد بود
 دری امر متضایف نسبت به هم وجوب بالقیاس دارند پدو

.معلولیتو فرزندی،علیت و
 وجوب بالقیاس برقرار استمعلولش علت تامه و میان.
 یاس معلول که به یک علت منتهی می شوند وجوب بالقدو

.دارند

واجب بالقیاس الی الغیر



طع اگر ذات شی به گونه ای است که با ق

نظر از هر امر دیگری خود به خود عدم 

د برایش ضرورت دارد ممتنع بالذات خواه

.بود 

 ذاتی همه از این قبیل هستند محاالت

اجتماع ، تعالیمانند شریک باری 

نقیضین

امتناع بالذات



ته اقتضای وجود داشنه اگر شی به لحاظ ذاتش

به واسطه امری ولی ، باشد و نه اقتضای عدم 

خارج از ذات ممتنع شود در این صورت ممتنع 

ه یعنی امتناع وجود او از ناحی.بودبالغیر خواهد 

.خودشغیر است نه از جانب 

 در صورتی که علت وجودش تحقق معلول

.استنداشته باشد وجودش ممتنع بالغیر 

 ممتنع ،وجودشعدم معلول در اثر بودن علت

.استبالغیر 

امتناع بالغیر



نع شیء دیگر ممتاگر ذات شیء در مقایسه با

.بودامتناع بالقیاس الی الغیرخواهد شود

 هر یک از متضایفین در فرض عدم وجود

.دیگری

 نبود علت تامه معلول دروجود .

 تامهدر صورت وجود علت معلولعدم.

امتناع بالقیاس الی الغیر



ع گونه ای است که با قطبه ء اگر ذات شی

نظر از هر امر دیگری نه اقتضای وجود دارد

و نه اقتضای عدم ، یعنی هم می تواند 

موجود باشد و هم معدوم در این صورت 

.بودممکن بالذات خواهد 

 مفاهیم ماهوی همه ممکن بالذات تمامی

.هستند

امکان بالذات



ه شیءدر مقایسه با امر دیگری متصف باگر

.استامکان شود امکان بالقیاس 

 بالقیاس در جایی است که تالزم و یاامکان

ن در تعاندی بین دو شی وجود نداشته باشد وای

که جایی است 

باشد و رابطه علیت و معلولیت بین آنها برقرار ناواًل 

.نباشندثانیًا هر دو معلول یک علت ثالث 

 دو واجب الوجود بالذات فرضیرابطه

امکان بالقیاس الی الغیر



در اگرشی ء به گونه ای باشد که امکان را از جانب غیر دریافت کرده باشد

.این صورت ممکن بالغیر خواهد بود

استامکان بالغیر محال تحقق
:داردشیئی که ممکن بالغیر فرض شده سه حالت 

 بالذات است و در عین حال امکان بالغیر پیدا کرده انقالب در ذات واجب

محال استو

 تاسمحالبالذات است و امکان بالغیر پیدا کرده انقالب در ذات و ممتنع.

 ی بالذات است در این صورت اعتبار امکان بالغیر واینکه عامل خارجممکن

.امکان دیگری به آن داده باشد لغو خواهد بود

امکان بالغیر







ماهیت دارای  دو اصطالح است

ما » ماهیت به معنای

یعنی« یقال فی جواب ما هو

آنچه در پاسخ از چیستی 

اشیا بیان می شود و چون 

چیستی شیء در برابر 

هستی آن است ماهیت در 

این اصطالح در برابر وجود

است

یعنی آن« ما به الشیء هو هو» ماهیت به معنای

چه به واسطه او، آن شیء می شود و عبارت است از 

ماهیت در  این اصطالح شامل. هویت و حقیقت شی

ی وجود هم می شود اگر چیزی داشته باشیم که هست

صرف باشد و جز هستی چیز دیگری نباشد چنین

ت چیزی یعنی آنچه آن شی به واسطه او ،آن شیء اس

.همان وجود است .



نکته

وقتی می گوییم واجب تعالی ماهیت ندارد

.استمنظور از ماهیت اصطالح اول 

 وقتی گفته می شود ماهیت واجب تعالی

همان ِانَّیت و ثبوت و تحقق است منظور

اصطالح دوم ماهیت است



مقدمه  اول

ود اگر واجب تعالی عالوه بر وج
دارای ماهیت باشد نیازمند 

علت است 

چون در این صورت وجود 

امری عارضی و زائد بر ماهیت 

وجود عین یا جزء ماهیت )است 

و هر امر عارضی نیازمند (نیست 

علت است پس واجب تعالی 

نیازمند علت است

مقدمه دوم

(  نقیض تالی)وجود واجب تعالی نیاز به علت ندارد 

چون این علت یا 

ل از ذات و ماهیت واجب تعالی است که در اینصورت باید این ماهیت قب

پس ماهیِت ( علت تقدم بر معلول دارد) وجود واجب موجود باشد

.موجوْد علِت وجوِد واجب تعالی است

اگر این وجود عارض شده همان :از طرفی این ماهیت نیاز به علت دارد

وجود الحق باشد تقدم شیء بر خودش پیش می آید و اگر وجود دیگری 

باشد آن هم نیاز به علت دارد چون امری عرضی است و نیازمند علت است و 

.همینطور پیشرفته و تسلسل به وجود می آید که تسلسل محال است

یا این علت بیرون از ذات واجب است منافات با وجود ذاتی واجب دارد

یعنی واجب تعالی را چیز دیگری به وجود آورده است

چرا واجب تعالی ماهیت ندارد؟

واجب تعالی : نتیجه

ماهیتی عالوه بر وجود خاصش

(نقیض مقدم) ندارد



منشاء انتزاع وجوب ذاتی

.می شوددر مورد ماهیات وجوب از نحوه رابطه ماهیت باوجود انتزاع 

درباره واجب تعالی چون ذات واجب تعالی وجود صرف است و 

وجوب ذاتی وصفی است که از حاقِّ ذات و وجود انتزاع ،نداردماهیت 

می شود یعنی این وصف نشان می دهد واجب تعالی وجود صرف  است و 

.نیستدر نهایت شدت است و هیچ نقصی در آن 

دارد ماهیت است محدود اگر نقص در او باشد 

.واجب بالذات نیست



واجب الوجود بالذات از همه جهات واجب الوجود است

واجب الوجود بالذات  از جمیع جهات واجب الوجود است ؛ یعنی هر 

و ثابت کمالی که ثبوتش برای واجب تعالی محال نیست ضرورتًا برای ا

.است 

:محموالتی که به واجب تعالی نسبت می دهیم 

ای ضرورتًا بر( علم و حیات و قدرت)حاکی از اوصاف کمالی است یا 

واجب اثبات می شود

یا حاکی از نقص و عجز است که ضرورتًا از او سلب می شود پس

.صفتی به نحو امکان خاص در ذات واجب تعالی نیست



دلیل

یعنی  ،باشدهر کمالی که برای واجب تعالی امکان عام داشته 

.استثبوتش برای او ممتنع نباشد ضرورتًا برای او ثابت 

مال زیرا اگر ضرورتًا  برای او ثابت نباشد نسبت واجب به آن ک

ذات واجب خالی از آن کمال می شود و یعنی  .خواهد بود خاص امکان 

داشته نسبت به بود و نبود آن کمال یکسان است می تواند آن کمال را

وده باشد و می تواند آن کمال را نداشته باشد یعنی ذات واجب محدود ب

و وجود صرف و دارای همه کماالت نیست در حالیکه واجب تعالی 

در او مقید نیست هیچ نقصان و کمبودییعدمنامحدود است و به هیچ 

.راه ندارد



علیتاصل 
یک،ممکن الوجود برای آنکه موجود یا معدوم شود 

مرجح بیرونی نیاز دارد که علت نامیده می شود وجود و

.استعدم یک پدیده ممکن وابسته به غیر 

مسئله نیاز ممکن به علت بدیهی است نیاز به

.ندارداستدالل 



سوال 
یا؟آاستمیان علت و معلول چه رابطه ای رابطه 

؟اولویتبرقرار است یا ضرورت رابطه میان آنها 

فالسفه
ه قاعدطبق .استاین رابطه یک رابطه ضروری 

در صورت وجود علت "ما لم یجب لم یوجد الشیء "

تامه شیء وجود آن ضروری و قطعی می شود و آن  

یک برای . نداردشیء چاره ای جز موجود شدن 

وجود شیء ضروریکهاستشیءیا علت تامه موجود 

یا علت تامه موجود نیست(بالغیرواجب )شودمی 

(ممتنع بالغیر)عدم آن ضروری می شود 

متکلمین
.دهستنقائل به اولویت 

نیازی نیست همین ضرورت 

اندازه که طرف وجود بر عدم 

کندرجحان پیدا کند کفایت می



اقسام اولویت

اولویت

غیری

غیر کافی کافی

ذاتی

غیر کافی کافی



 کی از ذات ممکن ناشی شده یعنی ذاتًا نسبتش به وجود و عدم ی:ذاتیاولویت

.ددارموجود بودن ذاتًا برایش رجحان . نیست بلکه به وجود نزدیک تر است از عدم

 استاین رجحان از جانب غیر :اولویت غیری.

 کندیماولویتی که برای تحقق شی و طرف رجحان یافته کفایت :کافیاولویت.

 داردتحقق کافی نیست نیاز به عامل برای : کافی غیر اولویت.

 ای ماهیت قبل از آنکه موجود شود چیزی نیست تا اقتض:ذاتیاولویت بطالن

ود و عدم وجود داشته باشد مثاًل انسان در مرتبه ذات فقط انسان است نه چیز دیگر وج

استخارج از ذات 

 د معنای آن این است که علت به معلول اولویت وجود می دهاولویت غیریبطالن

یعنی وجود معلول در عین وجود علت فقط  رجحان دارد نه وجوب و ضرورت پس 

یعنی هنوز راههای عدم برای او باز است و معلول می تواند معدوم شود یعنی هنوز در

را از حد امکان است و می تواند موجود یا معدوم شود پس باز نیاز به علتی دارد که آن

حد استوا خارج کند  آنچه علت تامه فرض کردیم علت تامه نبوده است



ضرورت به شرط محمول

هر ماهیتی را دو ضرورت فرا گرفته است

 این« الشیء ما لم یجب لم یوجد»طبق قاعده ( سابق )قبل از تحقق

ضرورت از ناحیه علت به ماهیت داده می شود و ماهیت وجوب بالغیر 

.می گردد

 صف ماهیت بعد ازتلبس به وجود به این ضرورت مت(الحق )از تحقق بعد

ه یک به این صورت ک.می گویندضرورت به شرط محمول می شود که به آن 

ماهیت بعد از آنکه موجود شد مادامی که موجود است ضرورتًا موجود 

است و ماهیتی که موجود شده محال است که در همان ظرف 

موجودیتش معدوم باشد این وجوب و ضرورت را ضرورت به شرط محمول

.می گویند



فهفرق میان ضرورت به شرط محمول در اصطالح منطق و فلس

 هرگاه موضوع قضیه مقید به .  در منطق نظر به عالم ذهن است

محمول آن قضیه شود ثبوت آن محمول برای آن موضوع ضروری 

ه حسن به شرط آنک»است و آن را ضرورت به شرط محمول می نامند 

«استسفید پوست باشد سفیدپوست 

  بس  شد فلسفه نظر به متن واقعیت است ماهیتی که به وجود متلدر

چون ماهیت متلبس به .استنسبت وجود به آن ماهیت ضروری 

.وجود ضرورتًا موجود است







معانی 
امکان

امکان 
استعداد

ی امکان 
خاص

امکان 
عام

امکان 
اخص

امکان 
وقوعی

امکان 
استقبالی



امکان خاص

(فقری، امکان ذاتی، امکان ماهوی و امکان خاصی)خاصامکان 
.امکان خاص یعنی سلب ضرورت وجود و عدم از ذات موضوع

یعنی "ممکن است الف "

(نیستبرای آن ضروری وجود )وجود ندارد اقتضای •

اقتضای عدم ندارد عدم برای آن ضروری نیست •

.امکان خاص قسیم وجوب بالذات و امتناع بالذات است
:تسمیه وجه •
.می شودنسبت به امکان عام محدود تر است خاص نامیده چون •

.شودمنظور فالسفه از امکان این معناست خاصی نامیده می چون •



امکان عام

قضیهسلب ضرورت از جانب مخالف یعنی : امکان عام 

o (نداردضرورت عدم )قضیه موجبه وجود آن ممتنع نیست در

(وجوب) باالمکانباری تعالی موجود است (امکان)انسان موجود است باالمکان

o(نداردضرورت وجود )قضیه سالبه عدم آن ممتنع نیست در

(امتناع)باالمکانباری موجود نیست شریک (امکان)باالمکانانسان موجود نیست 

هرجا امکان خاص صادق بود امکان عام هم صادق است ولی عکس:نکته

.نیستآن درست 

 شودچون عام تر از امکان خاص است امکان عام نامیده می :تسمیهوجه.

شوددر زبان عامه مردم منظور از امکان همین معناست عامی نامیده می 



امکان اخص

.داردوصفیه و وقتیه قرار ،ذاتیهدر برابر ضرورت امکان اخص 

یا محمول نه برای ذات موضوع ضرورت داردنه آن که موضوع متصف به یک وصف

.باشدمقید به زمان شده که به لحاظ آن محمول ضروری 

.انسان ناطق است: ضرورت ذاتیه
.ندنویسنده مادامی که نویسنده است انگشتانش حرکت میک: ضرورت وصفیه
 .تکره زمین وقتی نور خورشید بر آن بتابد ضرورتًا روشن اس: ضرورت وقتیه

هر گاه امکان اخص صادق باشد امکان خاص هم صادق است نه برعکس : نکته

.چون سلب ضرورت ذاتی مستلزم ضرورت وقتیه و وصفیه نیست



امکان استقبالی

ه، بر ضرورت ذاتیه، وصفیه ،وقتیعالوه :امکان استقبالی 

.می کندضرورت به شرط محمول را هم سلب 

همه اموری که مربوط به زمان گذشته یا حال هستند از 

نوعی ضرورت به نام ضرورت به شرط محمول برخوردار 

ودشان چون وجودًا یا عدمًا تعیین یافته اند لذا یا وج.هستند

ضروری است یا عدمشان، اما حادثه ای که مربوط به آینده 

است تعّین ندارد لذا ضرورت به شرط محمول ندارد پس 

.امکان استقبالی دارد



امکان وقوعی

لذات امکان وقوعی یعنی سلب امتناع با:وقوعیامکان 

.قضیهو سلب امتناع بالغیر از طرف موافق 

o قرار دارد ذاتیذاتی در مقابل امتناع امکان.

o ی امتناع ذات،شوداگر ذات شیء منجربه تناقض

ول تحقق معل(اجتماع نقیضین)به وجود می آید 

.بدون علت محال ذاتی است

o قرار وقوعیوقوعی درمقابل امتناع امکان

اما وقوع آن ،نداردذات آن تناقض یعنی .دارد

.استمستلزم محال 

.استحرارت بدون آتش محال وقوعی تحقق



امکان استعدادی

گی دارای خصوصیت و ویژطبیعت یک از اشیا در هر :استعدادی امکان 

.شوندهستند که به واسطه آن می توانند به اشیا خاص تبدیل 

استعداد انسان شدن دارد نطفه 

مستعد نطفه

مستعٌدلهانسان 

.امکان دارد در نطفه به وجود آیدانسان 
استعدادی همان استعداد است و مغایرت آن با استعداد مکان ا•

،ستعدمحقیقت است که به اعتبار نسبتش با یک ؛اعتباری است 

.نام داردامکان استعدادی نام دارد و با مستعٌد له استعداد



امکان یک اعتبار عقلی است

امکاناستیک امر اعتباری و ذهنی (عدمضرورت وجود و سلب ضرورت سلب )امکان 

در خارج وجود دارد (منشاء انتزاع آن ) وجود مستقلی در خارج ندارد و فقط معروض آن

.

ممکن الوجود است فقط انسان در خارج هست انسان 

امکان یک عرض تحلیلی است نه عرض خارجی

ماهیت در خارج :دلیل 

o وجوب به شرط و بالغیرموجود است که دو وجوب آن را احاطه کرده وجوب یا

محمول 

o به شرطامتناع و معدوم است که دو امتناع آن را احاطه کرده امتناع بالغیر یا

محمول 

.پس ماهیت در خارج یا واجب است یا ممتنع 

o اعتباری است پس ماهیت در ذهن با قطع نظر از علت وجود و علت عدمشاما

اوصاف آن هم اعتباری است



امکان ، الزمه ماهیت است  

چون ماهیت برای متصف شدن به امکان هیچ ضمیمه

.نداردای را نیاز 

ماهیت یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم

امکان از مقام ذات ماهیت انتزاع می شود و یک وصف 

.لذا هرگز از آن منفک نمی شود،استذاتی 







قانون علیت  

:اصل علیت
اصل . استنیازمند به یک مرجح بیرونی در وجود و عدم خود ممکن 

.نداردعلیت یک اصل بدیهی است که نیاز به اثبات 

تصدیق = تصور محمول + تصور موضوع 

ذاتًا) استکه نسبتش با وجود و عدم مساوی چیزی =ممکن:موضوع

.(ندارداقتضائی به وجود و عدم 

.مرِجحبودن رجحان یکی از دو طرف وجود یا عدم بر متوقف :محمول

نیاز به مرجح هست؟ بلهآیا : تصدیق قضیه 



مالک نیاز مندی به علت

حکما

متکلمان

ممکنی چون ممکن هر ..مالک نیاز به علت امکان ماهویی است

.دارداست و نسبتش به وجود و عدم یکسان است نیاز به علت 

وجوب ذاتی و امتناع ذاتی استعلت، مالک بی نیازی از 

چون حادث است و شیء .مالک نیاز به علت حدوث است  

.داردسابقه نیستی دارد به علت احتیاج 

.داردهر حادثی نیاز به علت : علیتقانون 

مالک بی نیازی از علت  ِقَدم زمانی است هر موجودی که قدیم 

واجب الوجود و بی نیاز از باشد، باشد و وجودش سابقه عدم نداشته 

.علت است



تا (وصف ماهیت موجود)حدوث یعنی در یک زمانی نبوده و بعدًا ایجاد شده •

موجود نشود حادث نیست
حدوث ماهیت

وجود ماهیتماهیت ممکن الوجود است پس باید علت آن را ایجاد کند•

الشیء ما لم یجب لم یوجد باید ماهیت ضرورت پیدا کند•
ایجاد علت

وجوب ماهیتماهیت ذاتا وجوب ندارد بلکه این وجوب از علت دریافت می شود•

ایجاب علتعلت در صورتی به ماهیت وجوب می دهد که ماهیت نیاز داشته باشد•

اجب در صورتی نیاز به علت دارد که ممکن باشد چون در غیر این صورت یا و•

است یا ممتنع که مالک بی نیازی از علت است
حاجت ماهیت

ت امکان در نیازمند بودن ماهیت به علت دخالت دارد و اگر امکان نبود ماهیت به عل•

ش حال اگر عالوه بر امکان حدوث نیز در نیازمندی ماهیت به علت نق.نیازی نداشت 

خودش داشته باشد ماهیت باید قبل از آنکه حادث شود ،حادث باشد که تقدم شیء بر

.پیش می آید 

امکان ماهیت



نیازمندی ممکن به علت در بقاء

است پس معلول فقط در حدوث احتیاج به علت حدوثمالک نیاز به علت 

احتیاج معلول به علت برای این بود که علت آن . ندارددارد و در بقاء به علت نیاز 

را از نیستی به وجود بیاورد و بعد از آن که حادث شد و به وجود آمد نیازش 

برطرف می شود و احتیاجی به علت ندارد

معلول ذاتی مستقل از علت دارد : معلولیتتلقی متکلمین از رابطه علیت و 

که علت با آن رابطه برقرار می کند و به آن وجود می دهد با برقرار شدن رابطه 

معلول وجودش را از علت دریافت کرده و موجود می شود و بعد از آن رابطه اش با 

علت از بین می رود یعنی کار علت با معلول پایان می پذیرد و معلول نیازی به 

علت ندارد و به وجود خود بدون علت ادامه می دهد

.و بّنا ساختمان : مثال 

معلول و فعل بّناست و در حدوث نیاز به بّنا دارد و بعد از آن که ساختمان 

.به وجود آمد نیازی به آن ندارد اگر بّنا بمیرد ساختمان پابرجا می ماند

متکلمان



سازنده ساختمان علت به وجود آورنده آن نیست بلکه 

حرکات دست او علت ِاعدادی و زمینه سازی هستند برای 

.پیدایش اجتماع بین اجزاء ساختمان 

رود، اجتماع اجزا علت پیدایش شکل ِبنا به شمار می این 

و در مرحله بعد خشکی و پیوستگی بین این اجزاء علت 

.می شود برای آنکه ساختمان تا زمان طوالنی باقی بماند

نقد



معلول نه تنها در حدوث و پیدایش 

بلکه در بقاء و ادامه دارد، به علت نیاز 

هستی اش به علت محتاج است و اگر 

لحظه ای رابطه میان علت و معلول قطع 

شود و معلول از علت خود فیض هستی را 

.شددریافت نکند نابود خواهد 

نیاز مندی ممکن به علت در بقاء

حکما



ادله حکما بر نیاز ممکن به علت در بقاء

دلیل 
اول

.مالک نیاز شیء  به علت امکان آن است مقدمه اول

امکان مالزم با ماهیت است و هرگز از آن جدا نمی شود مقدمه دوم

ماهیت شیء همان ذات شی است و همواره باقی است
مقدمه سوم

امکان همیشه مالزم با یک شیء است هم در حال پیدایش 

هم در حال بقا بنابراین نه تنها ممکن در پیدایش بلکه در 

بقاء هم نیاز به علت دارد اگر یک لحظه ارتباطش با علت 

قطع شود و نیازش توسط علت برطرف نشود نابود می گردد

نتیجه



دلیل 
دوم

وجود معلول یک وجود رابط است 

که ذات آن متعلق و وابسته به علت 

بوده و هیچ استقاللی از آن ندارد لذا 

حالتش در حدوث و بقا از حیث 

نیازمندی به علت یکسان بوده و این 

نیازمندی همیشه همراهش خواهد بود

ادله حکما بر نیاز ممکن به علت در بقاء







مقول  •

 (محمول)یعنی گفته شده در منطق : در لغت

جنس عالی که باالتر از آن جنسی قرار   :مقوله

ندارد و به حمل ذاتی بر مصادیق خود حمل شود 

ای است که هیچ مفهومی اما خودش به گونه

.محمول ذاتی آن نمی باشد

مقوله



ویژگی  های مقوالت

(بسیط اند)مقوالت دارای جنس و فصل نیستند( 1

.کاماًل مباین اند و تمایز آنها به تمام ذات بسیط آنهاست( 2

.گیردیک ماهیت تنها تحت یک مقوله قرار می( 3

هر معنایی که در چند مقوله قرار بگیرد، اصاًل یک معنای ماهوی نیست و تحت هیچ( 4

(حرکت)ی مندرج نیست مقوله



مثل( معنایی که بر واجب و ممکن صدق کند معنای ماهوی نیست چون واجب ماهیت ندارد( 5

(مفهوم شی

. ماهیات بسیط از تقسیم مقوالت خارج اند( 6

.واجب و ممتنع از تقسیم مقوالت بیرون اند( 7

مفاهیمی که از مقوالت ثانیه به حساب می آیند مثل امکان، علیت ، حدوث، در مقوالت ( 8

.جایگاهی ندارند 

ویژگی  های مقوالت



اقسام ماهیت

عرضجوهر

ماهیتی که اگر در خارج موجود شود

وجودش در موضوعی که بی نیاز از 

چنین ماهیتی. ،نمی باشدآن است 

جوهر )جوهر خوانده می شود مانند 

های مجرد تام و ماهیت سنگ و 

(چوب و انسان

وجود جوهر همیشه وجود لنفسه 

.است

ماهیتی که اگر در خارج موجود شود 

از وجود ش در موضوعی است که بی نی

چنین ماهیتی عرض . می باشداز آن 

اهی سفیدی ،سی) نامیده می شود مانند

.( ،شجاعت، دوری و نزدیکی

عرض همیشه وجود لغیره استوجود 



اقسام 
جوهر

در جوهر 

دیگری حل 

نمی کند 

محل برای 

جوهر دیگر 

(ماده) است

محل برای 

جوهر دیگر 

نیست 

مرکب از ماده 

و صورت است 

(جسم)

مرکب از ماده 

و صورت 

نیست

به نحوی از 

جسم منفعل 

می شود 

(نفس)

به هیچ نحو 

از جسم 

منفعل نمی 

(عقل) شود

در جوهر 

دیگری حلول 

می کند 

(صورت)



اقسام جوهر

عقل

نفس

جوهری است که هم ذاتا مجرد از ماده است و هم فعاًل یعنی نه تنها

ه در در مقام ذات وابسته به ماده نیست و در ماده حلول نمی کند بلک

.مقام فعل نیز نیازمند به ماده نمی باشد

جوهری است که ذاتًا از ماده مجرد است اما در مقام فعل متعلق

ت به ماده است ماده ای که نفس در مقام فعل به آن وابسته اس

.بدن نامیده می شود و نفس بدون بدن کار انجام نمی دهد



اقسام جوهر

ماده

صورت

جوهری است که حامل قوه میباشد جوهری مبهم و بدون 

ت فعلیت که در همه اجسام وجود دارد و حیثیت آن تنها حیثی

.پذیرش و قبول است

د جوهری است که فعلیت هر موجود جسمانی را استفاده می کن

در راس همه صورت ها . و منشاء آثار ویژه هر نوع مادی  است

صورت جسمی است که در همه جواهر جسمانی حضور دارد و 

.هرگز از ماده و هیوال منفک نمی شود



اقسام جوهر

عبارت است از جوهری که در جهات سه گانه طول عرض و جسم

.عمق امتداد و کشش دارد و دارای قابلیت انقسام می باشد



أین کیف کم

انفعال فعل متی

اضافه جده وضع

اقسام عرض



اقسام عرض

کم
.است وهمیقابل انقسامذاتًاعرضی است که

یگر آنچه اواًل و بالذات قابل انقسام است کمیت است و امور د

شوندبه تبع کمیت تقسیم می

انقسام وهمی در مقابل انقسام خارجی یعنی ما در ذهن یک 

.کمیت را تقسیم می کنیم



اقسام کمیت

اجزاء آن دارای حد مشترک  :متصل

هستند 

کنداجزای آن با هم تحقق پیدا می: قارالذات 

(خط و سطح و حجم  (

اجزای آن قرار و ثبات ندارند و با هم محقق : غیر قارالذات 

)زمان) شوندنمی

اجزای آن  دارای حد مشترک : منفصل 

(عدد)نیستند



.آیدهیئتی که از نسبت یک شی با مکان به دست می

oبودن آب در کوزه  که گنجایش شیء دیگر را ندارد (این حقیقی(

oبودن در کالس (این غیر حقیقی(

آید، زمان هیئتی که از نسبت یک شی با زمان به دست می

.مقدار حرکت است

oمتی حقیقی

oمتی غیرحقیقی

اقسام عرض

أین

متی



ن هیئتی که از نسبت اجزاء یک شی با هم با در نظر گرفت

مثل ایستادن . شودجهت آن حاصل می

گر حالتی که از احاطه کامل یا ناقص یک شی توسط شیء دی

طوری که احاطه کننده با جابجایی شیء ، به شود حاصل می

.احاطه یا ناقص است یا کامل .کنداحاطه شده حرکت می

وضع

جده
ملک
له

اقسام عرض



به که از نسبت یک شیء با شیء دیگری که منسوبهیئتی

"نسبت متکرر"شود شیء اول است ایجاد می

oدو طرف شبیه هم اند برادری و برادری (اضافه متشابه اطراف(

oدو طرف شباهت به هم ندارند پدر و  (اضافه مختلف االطراف

)فرزندی

)گذاردمیاثرکهمادامیموثرشیءغیر قاردروتدریجیهیئت

(میکندگرمراآبکهمادامیحرارت

اضافه

فعل

اقسام عرض



هیئت غیرقار و تدریجی در شیء متاثر مادامی که در حال 

گرم شدن آب مادامی که حرارت روی آن اثر ) اثرپذیری است 

)گذاردمی

انفعال

کیف

اقسام عرض

عرضی که ذاتا نه  قسمت پذیر است ونه  نسبت پذیر



اقسام کیف
علم ، ) شودعرضی  مجرد که بر نفس عارض می :کیف نفسانی( 1•

(لذت، شوقدرد،

شکل و زاویه، منحنی بودن و راست: کیف مخصوص به کم  ( 2•

بودن، زوج و فرد بودن 

مقاومت در برابر فشار خارجی: کیف استعدادی ( 3•

(القوه) استعداد شدید برای پذیرش حالت نرمی•

(قوه) استعداد شدید برای عدم پذیرش حالت سختی•

.  که با حواس ظاهری درک می شود: کیف محسوس( 4•

(دیدنیها) مبصرات•

(شنیدنی ها) مسموعات•

(چشیدنی ها) مذوقات•

(بوییدنی ها) مشومات•


