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  اشکاالت و پاسخ به آنھا
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  چكيده
  
خداوند  يحتسب توانند ياز علم و شعور هستند كه م يسطحداراي مخلوقات  ههم ي،نقل هاساس ادلبر

اسـت   يـاد چنـان ز  آن ينهزم يندر ا ياتو روا ياتاو اطاعت كنند. آ ينو رغبت از فرام يلكرده و با م
. موجودات است ههم ايبر ياسالم، وجود علم و آگاه ينمب يناز مسلمات د يكيگفت  توان يكه م

 يـژه و بـه  ،فالسـفه انـد و   دينـي، شـهودات خـود را شـاهد آورده      يد ايـن انديشـه  اهل معرفت در تأي
اما برخـي   .اند اين آموزه نقلي و شهودي، داليل متنوعي ارائه كرده عقليِ اثبات يبراصدرالمتألهين 
هاي عقلي در اين زمينه را ناموفق دانسته و اشكاالت متعددي به هر يك از براهين  محققان تالش

اثبـات علـم و شـعور     يبـرا  دو برهان از براهين صدرالمتألهين ،ين مقالهدر ااند.  فلسفي وارد ساخته
ايـم. برهـان اول از راه    ههمراه برخي اشكاالت وارد شده بر آنها تبيين و ارزيابي نمـود  را به يهمگان

پردازد و چهار اشكال بر آن وارد شـده و برهـان دوم از راه    تشكيك وجود به اثبات علم عمومي مي
كنـد و بـا سـه اشـكال      هاي طبيعي به لوازم و اقتضائات خود، علم همگاني را اثبات مي شعور فاعل

هين مزبـور تـام و تمـام بـوده و     ايم نشان دهيم كه برا مواجه شده است. در اين نوشتار تالش كرده
  .اشكاالت مزبور قابل دفع و رفع هستند  همه

    
  .اصالت وجود، تشكيك ،صدرالمتألهين تسبيح موجودات، ،عام علموجود،  :واژگان كليدي
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  مقدمه
اسـت.   ياربسـ  ياعم از مجرد و مـاد  ،علم و شعور همه مخلوقات يرشپذ يبرا يشواهد نقل

را متـواتر   يعلـم عمـوم   تـوان  ياست كه م يا گونه داللت آنها به يزو ن ياتو روا ياتتعداد آ
از  يشـمار آورد. برخـ   اسالم بهمقدس  يعتاعتقاد به آن را از مسلمات شر و دانست يمعنو

  عبارتند از:ـ از داللت و ظهور  يـ با درجات مختلف ياز علم و شعور همگان يحاك ياتآ
ُح (« ْبُع َو ْاَالْرُض َو َمْن فیِهنَّ َو ِإْن ِمْن َشْي  ُتَسبِّ ماواُت السَّ ُح ِبَحْمِدِه َو لِکـْن ال  َلُه السَّ ٍء ِإّال ُیَسبِّ

گانـه و زمـین و هـر کـس کـه در  های هفت آسمان .)٤٤)، ١٧( (اسراء )َتْفَقُهوَن َتْسبیَحُهْم 
در حـال سـتایش، تسـبیح او  نکهای چیز نیست مگر گویند و هیچ آنهاست او را تسبیح می

  1».یابید نمی گوید، ولی شما تسبیح آنها را در می
َح (« ِه ما فِ  َسبَّ ماواِت   یِللَّ ْرِض  یَو ما ِفـ  السَّ

َ
آنچـه در  .)١ )،٦١( ؛ صـف١)،٥٩( (حشـر )اْأل

  ».هستند وندگوِی خدا ها و در زمین است تسبیح آسمان
ُح َلُه ما ِفي   ...(« ْرِض ُیَسبِّ

َ
ماواِت َو اْأل )، ٦٤( ؛ تغـابن١)، ٦٢( ؛ جمعه٢٤)، ٥٩( (حشر )السَّ

  ».گویند ] تسبیح او می ها و زمین است [جمله ...آنچه در آسمان .)١
ِه َیْسُجُد ما فِ  َو (« ماواِت   یِللَّ ٍة َو اْلَمالِئَکـُة َو ُهـْم ال َیْسـَتْکِبُرونَ   السَّ ْرِض ِمْن دابَّ

َ
 )َو ما ِفي اْأل

ها و آنچه در زمین از جنبنـدگان و فرشـتگان اسـت،  )؛ و آنچه در آسمان٤٩)، ١٦( (نحل
  ».ورزند کنند و تکّبر نمی برای خدا سجده می

 يـد و تحم يحكـه در مكاشـفات خـود، تسـب    بقبوالننـد   اصرار دارنـد  يزمسلمان ن عارفان
و  ياهـان و گ تنهـا جمـادات   نـه الـدين   محيي .اند و جمادات را شاهد بوده ياهانو گ يواناتح

                                                                                                                     
  در ترجمه آيات شريفه، از ترجمه مرحوم فوالدوند استفاده شده است. .1
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برتـر از   ينـه زم يـن آنهـا را در ا بلكـه   داند، يبه خداوند م يرا صاحب علم حضور يواناتح
ـ   ير. اشعار زآورد يشمار م به شهودفاقد كشف و  يها انسان  يعرفـا  يشـتر نظـر ب  يشكـم و ب

  :مسلمان است
و بعـد   نیسـت )بر قدر و قیمتی کـه دارد (نبات ـ   بعد از آنـ پس خلقی برتر از جماد و 

پس همگان به آفریننـده خـود از جهـت کشـف و آشـکارکنندگی  .حیوان است ،از نبات
شده به آدم، مقیـد بـه عقـل و فکـر اسـت و یـا تقلیـد ایمـانی؛  برهان، دانایند؛ اما نامیده

کـس  هر . عبد الله و محقق مانند ما به این قائلند؛ زیرا ما و آنان در منزل احسانیم بن سهل
در پنهان و آشکار قائل به قـول مـن  ،ام مشاهده کند مر را که من مشاهده کردهحقیقت ا

و گندم را در زمین کوران کشـت   به سخنی که مخالف سخن ماست توجه مکن .شود می
رو خوانـد در آیه قرآن به گوش ما ف» ص«معصوم   اند که آنان کر و اللند و کسانی . مکن
  .)٨٥، صش١٣٧٠به: همو، ؛ نیز ر.ک ٩٣- ٩٢ص، ١٣٨٧ عربی، (ابن

انـد؛ از   منـدي تحريـر كـرده    عالوه بر عارفان، بسياري از مفسران در اين زمينه آثار ارزش
، آقامصطفي المیـزان، مرحوم عالمه طباطبايي در اطیب البیانجمله: سيد عبدالحسين طيب در 

  و... .   تفسیر القرآن الکریمخميني در 
اي عام براي ايـن موضـوع    توان پيشينه رفاني را ميمند نقلي، تفسيري و ع همه آثار ارزش
توان بـه كتـاب    عنوان پيشينه خاص نيز عالوه بر آثار صدرالمتألهين و...، مي در نظر گرفت. به

اهللا  اثر محمدمهدي نبويان اشاره كرد كه آراي اختصاصـي آيـت   »جستارهایی در فلسفه اسالمی«
ادله عقلي اين آموزه را به چالش كشيده اسـت.  فياضي را تبيين و ارائه كرده و در ضمن آن، 

اثر احمد حيدرپور را نـام بـرد     ،»تجرد علم و عالم از دیدگاه عقل و نقل«توان كتاب  همچنين مي
  كه از راه انكار تجرد علم و عالم، به تثبيت اين آموزه مسلم شريعت پرداخته است.  

تبيين كرده و سـپس برخـي   اجمال   را بهصدرالمتألهين برهان از ادله  دو  ما در اين نوشتار
ي ادلـه عقلـ  كساني كـه   ناگفته پيداست .ايم نقدهاي وارد شده بر آنها را بررسي و دفع نموده

و  يمقرآن كر ينوران ياتچراكه آ يستند؛خود مدعا ن منكر اند، اثبات علم همگاني را نقد كرده
در صـحت مـدعا    يـد دشـك و تر  يبرا ييجا:عصمت و طهارت يتمتواتر اهل ب ياتروا
و سجده  يحو ساجد خداوند هستند و تسب گو يحتسب اتهمه مخلوق . مسلماًگذارند ينم يباق
  است. يو رغبت و علم و شعور و آگاه يلبا م يزن يشانا
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  وجود يكتشك :اولبرهان 
 تـرين  ياز اصـل  يوجـود و برخـ   يكبرهان با استفاده از تشـك  يندر اين مرحوم صدرالمتأله

وجـود)   يقـت (اصالت وجود، اشتراك مفهوم وجـود و اشـتراك حق   يهحكمت متعال هاي يهپا
وجـود اصـالت و    يه،حكمت متعال ني. براساس مباكند يثابت مرا عالم بودن همه موجودات 

همـه   يعنـي  .وجودنـد  يخارج يقهمه حقا يندر همه موجودات دارد. بنابرا يانيسر يقتيحق
صـفات خـود وجـود مشـترك بـوده و اخـتالف آنهـا         يزدر اصل وجود و ن يخارج يقحقا
بـه تَبـع، در   چـه  چه در اصل وجـود و  ـ تفاوت موجودات   يگر،عبارت د است. به يكيتشك
شـدت و ضـعف اسـت.     بـه  ـ  خود وجود (صفات وجـود بمـا هـو وجـود)     يقيِحق تصفا
 يا مرتبهاز صفات  يكينه  يمخود وجود بدان يقياز صفات حق يكياگر علم را  يب،ترت ينا به

كـه همـه موجـودات، در     شود يمحاصل  يجهنتاين مراتب مجرد آن)،  خاص از وجود (مثالً
را  يـانوس كه اگر آب اقيندرست مثل ا ند؛حد و اندازه و مرتبه خود، واجد علم و شعور هست

را  يـانوس آب اق هـاي  يتقطره جداشده از آن، تمام خاصـ  يك يم،واحد متصل فرض كن يك
  ).117، ص6، جم1981 ر.ك به: صدرالدين شيرازي،( دارداندازه خودش  به

  صورت منطقي برهان
بر اصـالت   بنا: )340ص ،3ج، 1397 ،ر.ك به: نبويان(برهان اول چنين است  صورت منطقي

(معدوم). با توجه بـه وحـدت مفهـوم     غير موجوداساساً وجود است يا  هر چيزي يا ،وجود
وجود (اشتراك معنوي وجود)، همـه مصـاديق مفهـوم وجـود (همـه موجـودات خـارجي)        

عبارت ديگر، با توجه به وحـدت مفهـوم وجـود، حقيقـت وجـود       حقيقت واحدي دارند. به
(مصداق مفهوم وجود) يك حقيقت واحد اسـت. يعنـي از اينكـه از همـه موجـودات يـك       

كنيم كه در خـارج نيـز يـك حقيقـت واحـد در همـه        كنيم، كشف مي تزاع ميمفهوم واحد ان
 موجودات سريان دارد.

با توجه به وحدت حقيقت وجود و كثرت موجودات خارجي، اختالف موجودات بايـد  
صورت تشكيكي (كمال و نقص) و انحاي مختلف وجود تفسير شود، نه اختالف در اصل  به

كـه در همـه موجـودات     مشـكك اسـت   قيقت واحـد حقيقت وجود يك حوجود. بنابراين 
 صورت تشكيكي (يعني با كمال و نقص). مختلف سريان دارد، ولي به

   صفات حقيقي هم كه عارض بر وجودند، مانند خود وجود هستند. يعنـي، اوالً حقيقـت
 نحو تشكيكي سريان دارند. واحد سرياني دارند و ثانياً در همه موجودات به
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اتحـاد و بلكـه وحـدت دارد.     با عالم علمت حقيقي وجود است؛ زيرا علم از جمله صفا
باشد، اما در وجود عـين آن اسـت. يعنـي     عبارت ديگر، علم گرچه مفهوماً غير از عالم مي به

عنوان صفت، عين موصوف خود است و وحدت وجـودي دارنـد. بنـابراين حقيقـت      علم به
 يموجـود هم هست. نتيجه آنكه: هـر  كه عين وجود است، عين علم  خارجي واحد، همچنان

عبارت ديگر، علـم ماننـد وجـود در     مند است. به اندازه بهره خود از وجود از علم نيز بهره به
موجودات ـ حتـي جمـادات ـ بـه همـان         نحو تشكيكي سريان دارد. همه همه موجودات، به

قي وجـود كـه در   طور كلي هر يك از صفات حقي اندازه كه وجود دارند، علم دارند. بلكه به
  .اي از مراتب وجود باشد، در همه مراتب ديگر نيز متناسب با آن مرتبه خواهد بود مرتبه

  اشكاالت برهان اول
  ممكن است چند اشكال بر اين برهان وارد شود كه همه آنها قابل دفع هستند:

 آمـوزه تشـكيك،  اما با توجه به  ،هر چند حقيقت وجود واحد است. اشكال اول اينكه 1
 وممكـن   يابعضي واجب  مثالً ؛باهم دارند متفاوتي احكام و آثار احد وجود،افراد حقيقت و

 بعضـي توان پذيرفت كه  حتي با پذيرش تشكيك هم مي ،پس .فقير هستند ياغني هم بعضي 
 باشند.عالم  عالم و بعضي غير از موجودات،

اي از مراتـب وجـود باشـد بايـد در      . اشكال دوم اينكه اين ادعا كه اگر صفتي در مرتبه2
(ماننـد   اختصاصي واجـب الوجـود  با صفات تر آن باشد،  ساير مراتب نيز شديدتر يا ضعيف

وجوب ذاتي و غناي ذاتي و استقالل) و صفات اختصاصي مخلوقات (مانند ماديـت، تنـاهي   
اي از صفات اختصاصي واجب تعالي در مخلوقـات   ه هيچ مرتبه؛ چراكشود نقض ميو تغير) 

سـبحانه   اي از صفات اختصاصي مخلوقات نيز راهي بـه ذات حـق   وجود ندارد و هيچ مرتبه
  ندارند.

 بررسي اشكاالت اول و دوم

اگـر صـفتي قابـل    شـوند.   اين اشكال و اشكال قبلي با توجه به تفاوت صفات پاسخ داده مي
اي از مراتب وجود باشد و در مراتب ديگر، اثـري ـ گرچـه     در مرتبهباشد و شدت و ضعف 

متبـاين خواهنـد     بسيار ضعيف و در مرز عدم ـ از آن نباشد، موجودات به اعتبار آن صـفت،  
اما صفتي مانند وجوب و امكان، قابل شدت و ضعف نيستند. يعنـي صـفات    بود نه مشكك.

يعني معنـا نـدارد) آنهـا را از مرتبـه خـود بـه       توان ( مزبور، صفات خود مرتبه هستند و نمي
توان وجوب ضعيف و وجـوب شـديد يـا امكـان      تر حركت داد. نمي اي باالتر يا پايين مرتبه
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اي از وجود هسـت، قطعـاً    شديد و امكان ضعيف داشت. حاصل آنكه هر صفتي كه در مرتبه
شود. ولي خود  يافت ميتر  نحو شديدتر يا ضعيف در ساير مراتب و متناسب با آن مراتب، به

تشـكيك وجـود،    هدر انديشوجو كرد.  شدت يا ضعف وجود را نبايد در ساير مراتب جست
 ،تنـاهي  ،د وجود و شدت وجود است و ماديتهمان تأكّ و... عدم تناهي آن ،وجوب وجود

هاي آن هسـتند. نبايـد انتظـار     وجودي و نشانه هديگري از ضعف مرتب ... عبارت، فقر وتغير
دنبـال   نبايد در موجود عالي به كه ؛ چنانوجود عالي در وجود سافل حفظ شود ت شدتداش

فرمايد: صدرالمتألهين مي هاي آن گشت. سافل و نشانه موجودات ضعف  
واجـب . «...)١٣٠، ص٩، جهمـان( »گردنـد همه صفات حقیقی خداوند به وجود بر می«

 م،١٩٨١شـیرازی،  نیصـدرالد» (ردالوجود... وجود متأکدی است که اتم از آن وجود ندا
الحقیقۀ اسـت، خـود، تمامیـت همـه  واجب الوجود به دلیل اینکه بسیط). «١٣٦، ص٦ ج

تر و جز نقـایص و اعـدام هـیچ چیـز از او سـلب  تر و لطیف صورت شریف اشیاست؛ به
  . )١١٤(همان، ص شود نمی

بنابراين مقايسه صفاتي نظير علم، قدرت و حيات با صفاتي نظيـر وجـوب، غنـي، عـدم     
  الفارق است.   تناهي، امكان، فقر و تناهي، قياس مع

. اشكال سوم اينكه آموزه اصالت وجود و اعتباريت ماهيت تفسـيرهاي متفـاوتي دارد.   3
جـود اسـت و ماهيـت    به اعتقاد برخي، اين آموزه بدان معناست كه آنچه در خارج هسـت و 

هيچ و پوچ است. ولي براساس برخي مباني، معناي آموزه مزبور آن است كه آنچـه بالـذات   
، 1390در خارج تحقق دارد، وجود است و ماهيت بالذات در خارج تحقق نـدارد (فياضـي،   

). روشن است كه براساس اين تفسير، تحقق بالذات وجـود در خـارج و عـدم تحقـق     9ص
 يست. حاصـل آنكـه گرچـه   خارج ن بالتبع ماهيات در تحققِ يِمنافدر خارج، بالذات ماهيات 

وجود اصيل است و بدون حيثيت تقييديه در خـارج محقـق اسـت، ولـي براسـاس برخـي       
  .ندوجود نيستسنخ از  لزوماًتفاسير اصالت وجود، همه حقايق خارجي 

 بررسي اشكال سوم

توانيم بپذيريم كـه برهـان اول براسـاس ايـن قبيـل تفاسـير صـحيح         در پاسخ اين اشكال مي
نخواهد بود و اتفاقاً همين عبارات شواهدي خواهند بود بر اينكه اين قبيـل تفاسـير اصـالت    

توانيم بگوييم براسـاس ايـن    وجود و اعتباريت ماهيت، تفاسير صدرايي نيستند. همچنين مي
اي تـازه خواهـد بـود؛ مـثالً      بنـدي  اي جديد يا صورت ن اول نيازمند مقدمهقبيل تفاسير، برها
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االمـر   صورت كه هر چند ماهيات نيز به تبع وجود، حـظ و سـهمي از خـارج و نفـس     اين به
هرحال هرگز ماهيت مستقل و خالص در خارج نخـواهيم داشـت و بايـد هـر      دارند، ولي به

كرد. بنابراين هر موجـودي كـه ماهيـت دارد،     وجو ماهيتي را در پناه وجودي متناسب جست
لحـاظ ماهيـت خـود عـالم      الزاماً وجود هم دارد و به اين ترتيب، هر موجودي حتي اگر بـه 

  لحاظ سهم خود از وجود، عالم خواهد بود. نباشد، به
تفاسير تشـكيك صـدرايي نيـز ماننـد تفاسـير اصـالت وجـود و        اينكه  . اشكال چهارم4

ـ  وع و اختالفـي هسـتند. برخـي شـارحان و پيـروان حكمـت متعاليـه،        اعتباريت ماهيت، متن
داننـد و   تشكيك و وحدت تشكيكي وجود را در مقابل وحدت شخصي وجود عرفـاني مـي  

كننـد (نبويـان،    تلقي مي عارفان وجود يوحدت شخصاز  برخي ديگر آن را تفسيري فلسفي
  ). اما درهرحال برهان اول تمام نيست؛ زيرا:245، ص1، ج1395

الف) اگر تشكيك خاصي وجود در مقابل وحدت وجود عرفـاني بـوده و بـه ايـن معنـا      
نهايـت شـديد و عـالي آن     تعالي مرتبه بـي  باشد كه يك وجود واحد ذو مراتب داريم كه حق
صورت، استدالل فوق صحيح خواهد بـود و   است و مخلوقات مراتب داني آن هستند، دراين

تـر يـا شـديدتر در سـاير مراتـب       نحوي ضعيف باشد، به اي از وجود هر صفتي در هر مرتبه
انـدازه سـهم خـود از وجـود، سـهمي هـم از        وجود هم خواهد بود. يعني هر موجـودي بـه  

خصوصيات و صفات وجود خواهد داشـت. امـا چنـين تفسـيري از تشـكيك، نظـر نهـايي        
ــه:   ــيرازي،  نيصــدرالدمالصــدرا نيســت (ر.ك ب ــين71، ص1 ج م،1981ش ــاً چن  ) و اساس

نفسه ـ صرف نظر از اينكه صدرالمتألهين آن را قبول داشته يا خير ـ قابل دفـاع     ديدگاهي في
  نيست كه خالق و مخلوق را دو مرتبه از يك وجود بدانيم.

ب) اگر تشكيك به معناي وحدت شخصي وجود عرفاني باشـد، يـك وجـود خـواهيم     
توان از وحـدت   نابراين نميداشت و جلوات متكثر آن وجود كه وجودنما هستند نه وجود. ب

به عالم بودن همه مخلوقات پي برد؛ چراكه در اين ديدگاه، مخلوقات اساسـاً  » علم و وجود«
  ).342، ص3، ج1395وجود نيستند تا صفات وجود در آنها نيز ساري باشد (نبويان، 

  بررسي اشكال چهارم
عرفـاني تقريـر    صورت وحدت شخصي پاسخ اشكال چهارم اين است كه اگر تشكيك را به

بندي مجدد كنيم و با مقدمات ديگري به همين نتيجه  توانيم استدالل اول را صورت كنيم، مي
تعـالي، حضـرت    ها و شـئون حـق   توانيم بگوييم در هر يك از مظاهر و جلوه برسيم؛ مثالً مي
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انـدازه آن مظهـر ـ حضـور و ظهـور و بـروز دارد. بنـابراين همـه          حق با همه صفاتش ـ بـه  
انـدازه   دهنـد، بـه   اندازه تعين خـود ظهـور مـي    طور كه وجود حق را به هاي حق، همان هجلو

دهند. بنابراين اگر كسي اين تفسير از تشكيك  ظرفيت خود علم حق را هم بروز و ظهور مي
تواند بـا ايـن اسـتدالل،     و وحدت شخصي وجود را بتواند در فلسفه تبيين و مستدل كند مي

يت عقلي و فلسفي كند. روشن است كـه پـذيرش وحـدت شخصـي     علم همگاني را نيز تثب
  وجود با ادله نقلي يا شهودي براي تثبيت يك استدالل كامالً عقلي كافي نيست.

  هاي طبيعي به لوازم و مقتضيات ذاتي خود : شعور فاعلدوم برهان
يئي شـ  عنوان حضور و يا حصول علم به برهان،در اين اين برهان نيز از صدرالمتألهين است. 

عنوان موجودي كه براي خود حاصل اسـت (حاصـل    ، بهمجردو  شود تعريف مي براي شيئي
به دو قسـم مجـرد و    راموجودات مالصدرا در اين برهان ابتدا  .شود در نظر گرفته مي لذاته)
آورد و در نهايـت،   مـي دو قسم واجـب و ممكـن    را درمجردات تقسيم كرده و سپس  مادي

ر.ك ( كند اثبات ميموجودات مادي را هم براي مجردات و هم براي  صورت جداگانه علم به
  .)283- 281، ص2، جم1981، يرازيش نيصدرالدبه: 

  صورت منطقي برهان  
  چنين است:   استداللاين صورت منطقي 
 هر موجودي يا مجرد است يا مادي؛ مقدمه اول:

 همه موجودات مجرد، عالم هستند؛دوم:  مقدمه 

  جودات مادي عالم هستند؛همه مومقدمه سوم: 
؛ 386- 383، ص9، ج1393همه موجودات، عالم هستند (ر.ك به: جـوادي آملـي،    نتيجه:

  ).343ص ،3ج، 1397 ،نبويان

  اثبات مقدمات برهان
  مقدمه اول

اگر مجرد را بـه معنـاي غيرمـادي بـدانيم، مقدمـه اول يـك منفصـله حقيقيـه (از مصـاديق          
ميـان   عرفان يا حكمت متعاليه سخني از مقام فـوق تجـرد بـه   القضايا) است. البته گاهي در  ام
 نيالـد  جـالل گيرنـد (  تر از غيرمادي در نظر مي آيد. به دليل اينكه مجرد را به معنايي ضيق مي
  نياز از اثبات است. هرحال، مقدمه اول بي ). به438، ص1381، يانيآشت
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  مقدمه دوم
طـور همـه    همـه فالسـفه و عرفـا و همـين    مقدمه دوم اين برهان بديهي نيست. ولي ظـاهراً  
پذيرند، مجردات را عالم به خود و خداونـد   متكلميني كه موجود مجرد غير از خداوند را مي

عنوان يك اصل موضوع كه در جـاي خـود ثابـت     توان مقدمه دوم را به دانند. بنابراين مي مي
مـادي، علـم    توان گفـت بـا اثبـات علـم موجـودات      شده است در نظر گرفت. همچنين مي

رو براي اثبات علم عمومي كـافي اسـت    شود و ازاين طريق اولي ثابت مي موجودات مجرد به
هـاي انديشـمندان    ل وجـود، ذكـر يكـي از اسـتدال     علم موجودات مادي را ثابت كنيم. بـااين 

فايـده نيسـت.    ويژه علم مجردات به غير خود بي مسلمان براي اثبات عالم بودن مجردات، به
  توان گفت: بات علم مجردات به خود و غير خود ميبراي اث
[كـه   بـت يحصول و حضـور و عـدم غ   يعنيعلم  راي. مجردات عالم به خود هستند؛ ز1

ـ بـه دل هستند كـه   اتيفقط ماداست]. از طرفي هم  حاصل ي مجرداتالزاماً برا امتـداد و   لي
هستند كه آن اجزا از  يياجزا يدارا يعنينزد خود حضور ندارند ( ي،و مكان يزمان يپراكندگ

 ياگـر مجـرد   گـر، يعبـارت د  به .هستند و نزد خود حضور ندارند) بيغا گريكديخود و از 
از  ياقـو  يحصول چيه و خود حاصل و نزد خود حاضر است يبرا وجود داشته باشد، الزاماً

  .ستيخود ن يبرا يزيحصول چ
  .  ممكن ايواجب است  ايمجرد  رايخود هستند؛ ز ري. مجردات عالم به غ2

 ) وجـود واجـب   بـه دليـل اينكـه     ) عالم بـه غيـر اسـت؛   الوجود واجبمجرد واجب
باشد، واجد همـه كمـاالت    تينها ياست و هرچه نامحدود و ب تينها ينامحدود و ب

عالم بـه  مجرد واجب  . پساست يكمال وجود كهم ي ريعلم به غو است  يوجود
 .است ريغ

 مجرد ن ممكن ـ  كهوجود خداوند  راياست؛ ز ريعالم به غ زيالوجود ـ نها يب و  بـوده  تي
هـم   يهـر مجـرد  . حال، حاضر است يهر مجرد ممكن يبرا، هست زيداخل همه چ

ـ علم چ رايز به وجود خداوند علم دارد؛ ،او حاضر باشد يكه وجود خداوند برا  يزي
- 383، ص9، ج1393 ،يآملـ  ي: جـواد به (ر.ك ستين يئيش يبرا يئيجز حضور ش

 ).343، ص3، ج1397 ان،ي؛ نبو386

  مقدمه سوم
ترين بخش برهان دوم، اثبـات مقدمـه سـوم اسـت. در برهـان مزبـور، از راه شـعور         اما مهم
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  شود: هاي طبيعي به لوازم خود، علم موجودات مادي به خالق به اين صورت ثابت مي فاعل
 ؛ زيـرا يك نوع علم و شعور به لوازم و مقتضـيات خـود دارنـد    مادي اتموجود. همه 1

اگر طبيعت در فعـل خـود مقتضـي    و  يك مقتضاي ذاتي است طبيعت در فعل خود مقتضيِ
 :اينكه دليلبه  ؛، البد مقتضاي آن وجود داردباشديك مقتضاي ذاتي 

  هستند. يءمتكاف و عدماً مقتضي و مقتضا متضايفان هستند و متضايفان وجوداًاوالً  
زيرا اضـافه چيـزي جـز     ؛اي هست رابطهن هستند و بين آنها امقتضي و مقتضا مضافثانياً 

اي قائم بـه وجـود طـرفين     و هر رابطه تت متكرر حاصل از نسبت چيزي با چيزي نيسئهي
مقتضا موجـود  بنابراين،  طرفين نسبت در ظرف وجود نسبت موجود هستند. است. پس يقيناً

  .است
اي از  ل نحـوه مقتضا پيش از فعت؛ بنابراين خر از خود فعل اسأوجود مقتضاي فعل مت. 2

بـه آن علـم    پس طبيعت قطعـاً  شته باشد،اي از ثبوت دا اگر مقتضاي فعل نحوهو  ثبوت دارد
 مـادي  بنابراين همـه موجـودات   نيست. ئيبراي شي ئيعلم چيزي جز حصول شي زيرا؛ دارد

  عالم هستند.

 

  اشكاالت برهان دوم
ما همه آنهـا قابـل دفـع يـا رفـع       توان چند اشكال وارد كرد كه به اعتقاد بر اين برهان نيز مي

  هستند:
ـ كـه در چنـد     »يءش يبرا يئيحضور ش ياحصول «علم به  يفتعر. اشكال اول اينكه 1
 ،علـم صـفت عـالم اسـت     يـرا ز يسـت؛ ن يحاستدالل دوم از آن اسـتفاده شـده ـ صـح     يجا

موجودات

مجرد

اثبات علم بنفسه
)كل مجرد عالم بذاته(

اثبات علم بغيره

مادي

تضايف و تكافؤ مقتضي 
و مقتضا

اضافه و رابطه طرفيني  
ميان مقتضي و مقتضا
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حضور توان از  نمي«رو  . ازاينحصول و حضور مزبور، صفت معلوم است نه عالم كه يدرحال
مقتضايِ موجودات طبيعي نزد آنها، عالم بودن موجودات طبيعـي را نتيجـه گرفـت؛ چراكـه     

، 3، ج1395(نبويـان،  » اي ميـان حضـور معلـوم نـزد عـالم و عـالم شـدن او نيسـت         مالزمه
  ).346ص

 بررسي اشكال اول

  اسخ داد:توان هم با مباني ساير حكما و هم با مباني حكمت متعاليه پ مباني اين اشكال را مي
همـان  » علـم . «كم به اعتقاد حكماي سابق ـ صـفت عـالم نيسـت     ـ دست  الف) علم

است. ولي بر مبناي برخي فالسفه، اين سه مفهوم ذات اضافه يا داراي » حصول«يا » حضور«
ان العلم عندهم [اي عنـد بعـض الفالسـفه األقـدمين] اضـافه بـين العـالم و        «نسبت هستند: 

). بنــابراين نــه 354، ص3 ج؛ همــان، 180، ص6م، ج1981ي، ازريشــ نيصــدرالد» (المعلــوم
كسـي كـه چيـزي    «يا » كسي كه شيئي نزد او حاضر شده«يا » عالم«حاكي از صفت شخص 

يـا  » حاضـر «يـا  » معلـوم «تنهايي هستند و نه حاكي از صـفت شـيء    به» براي او حاصل شده
وجود يك شخص با وجود يـك   تنهايي. بلكه اين سه مفهوم حاكي از رابطه ميان به» حاصل«

يـا  » علـم «شيء هستند. وقتي عقل به رابطه يك شخص و يك شيء پـي بـرد، سـه مفهـوم     
كند. همچنين عقل بعد از پـي بـردن بـه     را از رابطه ميان آنها انتزاع مي» حصول«يا » حضور«

رابطه ميان آن شخص و اين شيء (يعني زماني كه آن شخص و اين شيء و رابطه ميان آنهـا  
كسي كـه  «يا » كسي كه چيزي نزد او حاضر شده«يا » عالم«كند)، مفهوم  با هم را مالحظه مي

يـا  » معلـوم «را از آن شخص در رابطه با آن شيء و سه مفهـوم  » چيزي براي او حاصل شده
كنـد. درواقـع اشـكال     را براي آن شيء در رابطه با آن شخص انتزاع مي» حاصل«يا » حاضر«

ت كه كسي بگويد عليت يا وابستگي صـفت معلـول اسـت و بـه علـت      مزبور مانند اين اس
ربطي ندارد يا برعكس، صفت علت است و به معلول ربطي ندارد. مفهوم عليت يا وابستگي 

صورت انتزاع شـده كـه عقـل     اين است و به "الف و ب"يا توقف، حاكي از رابطه دو وجود 
كنـد و وقتـي    را از حيث استقالل و وابسـتگي بـا هـم مقايسـه مـي      "الف و ب"وجودهاي 
شـود، بـراي حكايـت از     را متوجه مـي  "ب"از  "الف"و استقالل  "الف"به  "ب"وابستگي 

، مفهوم عليت (يا توقف يـا وابسـتگي يـا مشـروط بـودن و...) را انتـزاع       "الف و ب"رابطه 
، "ب"اسـت در نسـبت بـا     "ب" كـه مسـتقل از   "الـف "كند و از طرف وابستگي، يعني  مي

 در  "ب"كند و از موجود وابسته و غير مستقل و ربطي، يعني  را انتزاع مي "ب"مفهوم علت
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كند. البته اين تحليل مستلزم آن نيست كه  را انتزاع مي "الف"، مفهومِ معلولِ "الف"نسبت با 
كـم در علـم ذات بـه     حتماً در خارج، علم و عالم و معلوم تغاير حقيقي داشته باشند. دسـت 

ق، 1405ذات، علـم و عــالم و معلـوم متحدنــد و تغـاير آنهــا نسـبي اســت (ر.ك: طوســي،     
 كاشـــاني، ؛510صش، 1385- 1381؛ ميردامـــاد، 249ص ش،1383؛ همـــو، 280- 279ص

  ).742، صش1363 ؛ نوري،31صش، 1375
ب) علم يك صفت ماهوي براي عالم يا معلوم نيست، بلكه نحـوه وجـود عـالم يـا     

ء المجـرد  ء بل نقول العلم هو الوجود للشـي ء بالفعل لشي العلم عبارة عن وجود شي: «لوم استمع
العلم هو الوجود المجرد عـن المـادة ). «354، ص3م، ج1981ي، رازيش نيصدرالد» (عن المادة

اساس يك وجود خـارجي هـم مصـداق عـالم اسـت و هـم        ). براين356(همان، ص» عندنا
 ).171- 170، ص6م، ج1981ي، رازيش نيصدرالدمصداق علم (

اما براساس اتحاد علم و عالم و معلوم، معلوم (بالذات) هـم بـا علـم و هـم بـا عـالم در       
وجود خارجي متحد است. يعني همواره ـ چه در علم ذات به ذات و چـه در سـاير اقسـام     

يك وجود واحد، هم مصداق علم است و هم مصداق عـالم  علوم حضوري و حصولي ـ  
درهرحال و طبق همـه معـاني، غيـر از مفهـوم     » علم«. مفهوم مصداق معلوم (بالذات) و هم

شـدند و   مترادف مي» حصول«و » حضور«و » علم«است؛ وگرنه الفاظ » حصول«و » حضور«
رفـت.   شـمار مـي   ، يك نوع شرح االسم و تبديل لفظ به»حصول«و » حضور«تعريف علم به 

م و معلوم است. ولي براساس مبـاني يادشـده، علـم و    همچنين مفهوم علم غير از مفاهيم عال
عالم و معلوم و حضور و حصول و... چند وجود يا موجود نيستند تا در خارج، صفت يكي 
غير از صفت ديگري باشد. بلكه چند مفهوم مختلف هستند كه از يك وجود جمعـي انتـزاع   

علم صـفت عـالم و حضـور     شوند. بنابراين حتي اگر در يك نگاه، اند و بر آن حمل مي شده
در تحليـل اسـت،     صفت معلوم باشد يا برعكس، با توجه به اينكه تغاير علم و عالم و معلوم

توان وحدت علم با حضور در وجود خارجي را نتيجـه گرفـت،    آيد و مي مشكلي پيش نمي
چراكه در هرحال يك وجود هم مصداق علم است، هم مصداق عالم اسـت و هـم مصـداق    

 معلوم.

برخي عبارات مالصدرا كه درباره علم ذات مجردات به ذات است (نه علم همگاني)،  از
سـه مفهـومِ   » حصـول «و » حضـور «و » علـم «هم بازگشت علم به وجود و هم اين نكته كه 

تنهـايي نيسـتند، قابـل     تنهايي يـا معلـوم بـه    اند و صفت عالم به حاكي از رابطه عالم و معلوم
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  ).174، ص6م، ج1981ي، ازريش نيصدرالداستفاده است (
ال شـك أن العلـم صـفة «فرمايد علم صفت موجود بما هو موجود است:  صدرالمتألهين مي

  ).176، ص(همان »کمالیة للموجود بما هو موجود
و عين معلومي اََست كه خود عـين عـالم يـا عـين      علم همواره حضوري است ج)
گيـرد و   بـه خـود شـيء تعلـق مـي      واسطه : علم عالم گاهي بياي از وجود عالم است مرتبه

گيرد و از طريق آن صورت ذهني بـه آن   صورت ذهني آن شيء تعلق مي  واسطه به گاهي بي
اند كه گـاهي خـود معلـوم     شيء. فالسفه براي بيان تفاوت اين دو نوع علم حضوري فرموده

اي از معلوم؛ درست مثل اينكه گاهي خود يك شـخص پـيش    نزد نفس است و گاهي نسخه
آيد و گاهي نماينده او. تعبير حضور و حصول اشاره به اين مطلب دارد. اما بايد توجـه   مي ما

داشت كه در هر دو حالت، علم در درجه اول به يك شيء حاضر نـزد نفـس تعلـق گرفتـه     
نگريم  است؛ با اين تفاوت كه در برخي علوم حضوري، ما به خود آن چيز كه نزد ماست مي

شـوند،   و در برخي ديگر از علوم حضوري كه علوم حصولي ناميده ميبينيم  و خود او را مي
كنيم ولي آن چيز، امر ديگري را به ما نشـان   سمت آن چيزي كه در درون ماست توجه مي به
دهد كه نزد ما حاضر و حاصل نيست. بنابراين همه علوم انسان درواقع در نتيجه حضـور   مي

حاضر نزد نفس، خاصيت حكايت ندارند و فقـط  شيئي نزد نفس هستند ولي برخي از اشياء 
حـال كـه گـاهي خودنمـايي      دهند و برخي ديگر حاكويت دارنـد و درعـين   خود را ارائه مي

كنند، گاهي ديگرنما هستند. اما علوم حضوري را نبايد به اين معنـا گرفـت كـه مـا يـك       مي
اسـاس اتحـاد   شخص هستيم و معلوم يك شيء مجزا از ما كه نزد ما حاضر اسـت. بلكـه بر  

اي از وجـود خـود ماسـت.     عاقل و معقول، آنچه نزد ما حاضر و حاصل است، همواره مرتبه
معلوم بالذات در همه علوم انسان، در درون انسان است. بنابراين اگر علم را   عبارت ديگر، به

آيد؛ چراكه معلوم عـين عـالم يـا     عين عالم بدانيم و حضور را عين معلوم، مشكلي پيش نمي
اي از وجود عالم است. گاهي هم معلوم عين عالم است و هم عالم عـين معلـوم،    ين مرتبهع

ولي گاهي عالم عين معلوم نيست و نسبت به آن تمايز احاطي دارد؛ مانند علـم خداونـد بـه    
  هاي حسي و خيالي و تخيلي. عالم يا علم انسان به صورت

علم، در فرآيند حصول علم، معلوم پس به معناي دقيق كلمه و مطابق تفسير مالصدرا از 
شود تا اشكال شود كه حضور صفت معلوم است. بلكه اين عالم اسـت   نزد عالم حاضر نمي

يابـد و علـم و معلـوم را در     علم كه عين معلوم است بار مـي   كند و به مرتبه كه ارتقا پيدا مي
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ما حاضر شود يـا  يابد. يعني تحصيل علم چنين نيست كه معلوم بيايد نزد  موطن خودش مي
ما برويم نزد او و با حفظ دوگانگي عالم و معلوم، نزد معلوم حاضر شويم و در عين ثنويـت  

، 354، ص3م، ج1981ي، رازيشـ  نيصـدرالد عـالم شـويم (  » معلـوم «بين ما و معلوم، بـه آن  
  ).طباطباييتعليقه 

است كه انسان  اين "الف"صدرايي اتحاد عالم و معلوم، منظور از علم به   براساس آموزه
اي توسعه وجودي پيدا كند كه بخشي از هويت و وجـود او،   گونه اي ارتقا بيابد و به به مرتبه

فـالقوة الهیوالنیـة عنـد مـا صـارت «نما) بشود:  (وجود الف "الف"يا وجود برتر  "الف"خود 
؛ ر.ك بـه:  117، ص1363 ي،رازيشـ  نيصـدرالد » (عقال بالفعـل تصـیر عـین األشـیاء المعقولـة

نزد من حاضر يـا حاصـل    "الف"شود  ). يعني وقتي گفته مي108و  91، ص1386عبوديت، 
دو موجود هستيم كه يكي نزد ديگـري حاضـر يـا     "الف"است، منظور اين نيست كه من و 

حاصل است. بلكه منظور اين است كه در خارج يك وجود هست كه همان نفـس گسـترده   
(وجـود حـاكي از الـف) اسـت.      "الـف "يا وجـود برتـر    "الف"من است و يك مرتبه آن، 

فرض اشكال يك نوع كثرت محض و تبايني ميان عالم و  خالصه اينكه اصل موضوع و پيش
فرض برهان، يك نوع كثرت در عين وحدت ميان علـم و عـالم و    معلوم است و مبنا و پيش

  معلوم است.
درسـت  » ود حاصـل اسـت  هر مجردي براي خـ «. اشكال دوم اين است كه گزاره كلي 2
مجرد دو قسم دارد: موجود لنفسه (جوهر) و موجود لغيره (عرض) و قسم دوم  ؛ زيرانيست

  يا الاقل حاصل لذاته بودن آن ثابت شده نيست. حاصل لذاته نيست

  بررسي اشكال دوم

نفسه (مسـتقل از وجـود جـوهر) دارد.     مبناي اشكال اين است كه عرض، يك نوع وجود في
نفسه عينُ وجـوده لغيـره). بنـابراين     نفسه لغيره دارد (وجوده في عرض وجود في اصطالح، به

مبنا ممكن است وجودهاي جوهري مجرد، عالم باشند و وجودهاي عرضـي و مجـرد عـالم    
نباشند. اما مبناي صدرالمتألهين اين است كه همه اعـراض از شـئون وجـودي جـوهر يـا از      

رخي عبارات خود صـدرالمتألهين و شـارحان برجسـته    مراتب وجود آن هستند. اين مبنا از ب
، 3، جم1981؛ همــو، 57ص ،1378 ،صــدرالدين شــيرازيآيــد (ر.ك:  دســت مــي ايشــان بــه

انــد كــه  كــه برخــي نيــز تصــريح كــرده )؛ چنــان278، ص4 ، جق1422؛ ســبزواري، 104ص
ـ   گانه را از اعراض تحليلي مي صدرالمتألهين همه مقوالت نه ، 1387، تداند (ر.ك بـه: عبودي



 
 

 

ال  
س

شتم
ه

ره 
شما

 ،
،دوم

تان
تابس

 
14

00
  

90 

). يعني در خارج يك وجود هست كـه در تحليـل ذهـن بـه دو مفهـوم عـارض و       212ص
شـيرازي،   نيصـدرالد شود (براي توضيح معناي عرض تحليلي ر.ك بـه:   معروض تجزيه مي

. بنابراين با اثبات علم جواهر مجـرد نيـازي بـه اثبـات علـم اعـراض       )345، ص8، جم1981
ق جوهر مجرد و اعراض مجرد يك وجود است. معنـا  مجرد نداريم؛ چراكه در خارج مصدا

  ندارد كه جوهرهاي مجرد عالم باشند و اعراض تحليلي آنها عالم نباشند.
 ؛ زيـرا نـد ا باطـل . اشكال سوم اينكه مطالبي كـه دربـاره تضـايف و تكـافؤ بيـان شـد،       3

كـه   درحـالي . يا از قبيل علت و معلول باشندو  مضاف يا هستند كه ءمتضايفين وقتي متكافي
توضـيح   .اند و نه علت و معلـول  مضافنه دسته متضايفاني هستند كه  مقتضا از آن وضي مقت

سـه قسـم    ،بـر اسـتقرا   بنـا ، شوند عنوان دو وصفي ثبوتي كه با هم تعقل مي متضايفان بهآنكه 
  هستند:

دو وصف متضايف كه معلـول يـك نسـبت واحـدي هسـتند كـه بـين         الف) قسم اول،
برقرار است؛ مثل موازي و موازي، عالي و سافل، همسايه و همسايه، پدر و ان شهاي معروض

  پسر، برادر و برادر، نزديك و نزديك، متقدم و متاخر.
ثر هستند و در أثر و متؤدو وصف متضايف كه از قبيل علت و معلول يا م ب) قسم دوم،

محـرك و  ثر در ديگري است؛ مثـل علـت و معلـول،    ؤعلت و م ،حقيقت يكي از دو وصف
متحرك، ضارب و مضروب، قاتـل و مقتـول، كاسـر و مكسـور، رازق و مـرزوق، هـادي و       

  .مهدي
صفت حقيقـي ذات اضـافه هسـتند؛ مثـل      ،دو دو وصف متضايف كه هر ج) قسم سوم،

عالم و معلوم، محب و محبوب، مستعد و مستعدله، مقتضي و مقتضا، قادر و مقـدور، طالـب   
  اليه. مرجو، مشتاق و مشتاقٌ و مطلوب، مريد و مراد، راجي و

حقيقت با هم مضاف هسـتند و تعريـف اضـافه بـر آنهـا صـدق       در متضايفان دسته اول 
 رو ازاين كند. دست نيستند و تعريف اضافه بر آنها صدق نمي اما دو دسته ديگر ازاين .كند مي
هـر   كه متضايفين اعم از مضافين حقيقـي هسـتند و چنـين نيسـت كـه لزومـاً      توان گفت  مي

در وجود (يعني مضافان) دسته اول از متضايفان هرحال  به متضايفي مضاف حقيقي نيز باشد.
هستند؛ زيرا هر دو معلول علت واحد هستند. دسـته دوم از   ءو عدم و در قوه و فعل متكافي

نيز در وجود و عدم و در قوه و فعل متكافي  رغم اينكه مضافان حقيقي نيستند) (به متضايفان
موجود در اين دو دسـته   ؤتكاف البته بايد توجه داشت كه زيرا علت و معلول هستند.هستند؛ 
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. به همين االخص االمر است نه در وجود بالمعني نفسيا همان  االعم در وجود بالمعني ؤتكاف
تـوان بـا    ، مي»علت براي وجود معلول است ،وجود علت«توان گفت  ميطور كه  همان دليل،

عـدم المـانع علـت    «يـا   »عدم المعلول اسـت  علت براي ةعدم العل«گفت االمر  توجه به نفس
دليلـي  هرحال تكافؤ مختص دو دسته اول از متضايفان اسـت و   به .»است ةحصول العلـبراي 
توان ادعا كرد كه  . بلكه ميكه محل بحث ما است وجود ندارد ؤ متضايفان دسته سومبر تكاف

زيـرا  محـال اسـت؛    »لـه  مسـتعد «و  »مستعد« انندؤ برخي متضايفان دسته سوم، مگاهي تكاف
مسـتعد  نيست و زماني كه مستعدله هسـت، ديگـر   است كه مستعدله » مستعد«زماني مستعد 

  ) نيست.بما هو مستعد(

  بررسي اشكال سوم
  توان دفع كرد. ولي پيش از آن الزم است سه نكته را در نظر بگيريم: اين اشكال را هم مي

  نكته اول:
ور ظاهراً برگرفته از پاسخي است كه صدرالمتألهين در جلد ششم اسـفار بـه   اشكال مزب 

دهد. خالصـه شـبهه مزبـور ايـن اسـت كـه اگـر         يكي از شبهات مربوط به علم خداوند مي
خداوند به ذات خود عالم باشد، هم بايـد عـالم باشـد و هـم معلـوم. ولـي عـالم و معلـوم         

الن هستند و متقابالن قابل جمع نيستند. مالصدرا متضايفان هستند و متضايفان از اقسام متقاب
فرمايد عالم و معلوم متضايف هستند، ولي متضايفان دو دسته هسـتند:   در پاسخ اين شبهه مي

برخي مانند علت و معلـول و محـرك و متحـرك و مسـتعد و مسـتعدله و متقـدم و متـأخر        
صرفاً در مفهوم آنها نيست بلكه  كند كه تغاير و تقابل آنها اي هستند كه عقل حكم مي گونه به

طرد وجودي دارند و به همين دليل جمع آنها در يك وجود و مصداق واحد ممكـن نيسـت   
(به اصطالح، از متقابالن داراي تغاير و غيريت ذاتي هستند) و برخي نيز مانند عالم و معلـوم  

مفهـوم  و محب و محبوب و عاشق و معشوق هستند كه هـر چنـد دو مفهـوم هسـتند و دو     
جهت كه مفهوم هستند، متباين و متضايف و مضاف هستند. ولـي دليـل خـارجي     مزبور ازآن

شـوند.   بر اينكه جمع آنها در يك وجود ممكن نباشد، نداريم. بلكه برهان داريم كه جمع مي
، 6م، ج1981ي، رازيش نيصدرالدبنابراين اين دسته از متضايفان و مضافان، متقابالن نيستند (

كننده اين نيست  جهت كه مفهوم است، تعيين ). به اعتقاد مالصدرا، مفهوم ازآن174- 172ص
شوند. بلكه بايد مفهوم را با واقعيت خارجي آن در  شوند يا نمي كه در خارج با هم جمع مي

اسـت،  نظر گرفت و ديد با واقعيت مفهوم ديگري كه با آن متباين و احياناً متضايف و متقابل 
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. حاصل آنكه مالصدرا بين متضايفان از حيث اجتماع در يك وجـود و  شود يا خير جمع مي
االمر و عدم تكـافؤ كـه مـورد بحـث      عدم اجتماع در يك وجود (نه از حيث تكافؤ در نفس

  ماست) تفكيك كرده است.
  نكته دوم:

متقابل و غير قابل عالمه طباطبايي برخالف صدرالمتألهين معتقد است كه همه متضايفان 
). ولـي در مـورد   طباطبـايي  : تعليقه172، ص6م، ج1981شيرازي،  نيصدرالدجمع هستند (

امثال عالم و معلوم در جايي كه يك ماده دارند، تضايفي نيست؛ زيـرا تضـايف يـك نسـبت     
طلبد. بله ذهن يك تضايف اعتبـاري بـين    متكرر بين دو شيء است و طبيعتاً، دو شيء را مي

وم عالميت (نسبت عالم به معلوم) و معلوميت (نسـبت معلـوم بـه عـالم) ـ نـه بـين        دو مفه
گيرد كه مـوطن ايـن تضـايف مجعـول و اعتبـاري       (ذات) عالم و (ذات) معلوم ـ در نظر مي 

 : تعليقـه 173مانند موطن طرفين اين تضايف جعلي، ظرف اعتبار است نه خارج (همان، ص
مالصدرا كـه كبـراي شـبهه مزبـور را نادرسـت معرفـي       ). بنابراين عالمه برخالف طباطبايي

ترتيب، عالمه براي پاسخ به شـبهه علـم ذات بـه     اين نمايد. به كند، صغراي شبهه را رد مي مي
كند، بلكه تضايف در مورد علم ذات به ذات در خـارج   ذات، تضايف را دو يا سه دسته نمي

  كند. را انكار مي
  نكته سوم:

تنها سخن عالمه طباطبايي حـق اسـت و عالميـت و     تقد است نهاهللا جوادي آملي مع آيت
شوند تضايفي ندارنـد و مفـاهيم عالميـت و معلوميـت كـه       معلوميتي كه در خارج جمع مي
شوند، بلكه صدرالمتالهين نيز در جاي ديگري همين عقيده را  تضايف دارند با هم جمع نمي

) و بايـد سـخن   355- 354، ص3ج م،1981ي، رازيشـ  نيصـدرالد ابراز كرده است (ر.ك به: 
) را به سـخن محكـم او در آنجـا و مواضـع     174- 172، ص6متشابه اين حكيم در اينجا (ج

، 3م، ج1981ي، رازيشـ  نيصـدرالد ؛ 212، ص18، ج1396ديگر بازگرداند (جـوادي آملـي،   
  ).طباطبايي : تعليقه354ص

از سخن مالصدرا در جلد توان پاسخ اشكال سوم را كه  اكنون با توجه به سه نكته باال مي
اهللا جوادي آملي از سخن مالصدرا در  ششم اسفار گرفته شده، با آنچه عالمه طباطبايي و آيت

تـوانيم بگـوييم همـه متضـايفان مضـافان هسـتند و        اند، بيان كـرد. مـي   جلد سوم اسفار گرفته
يء هسـتند و  اند. يعني همه متضـايفان متكـاف   متضايفان از حيث تكافؤ و عدم تكافؤ يك دسته
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). ولـي بايـد   89، ص1386(عبوديـت،  » متضائفين در وجود و در درجه وجود همانندند«همه 
دقت كرد كه متضايفان در چه موطني متضايف هستند تا موطن تكافؤ آنها نيز روشن شود. يـا  

دقت  دقت مشخص كرد تا تكافؤ دو طرف را هم به عبارت ديگر، بايد دو طرف تضايف را به به
داد. آيا دانه سيب (مستعد) كه هنوز درخت سيب (مستعد له) نشده، بدون مالحظـه  تشخيص 

شود يا با مالحظه آن؟ يعني آيا بدون در نظر گرفتن درخـت   درخت سيب، مستعد شمرده مي
توان مفهوم مستعد را از دانه سيب انتزاع كرد و بر آن حمل كرد يـا الزامـاً بايـد يـك      سيب مي

  گرفت و دانه سيب را با آن مقايسه كرد و مفهوم مستعد را از دانهدرخت سيب فرضي در نظر 
زمان با آن مفهوم مستعدله را از درخت سيبِ مقدر انتزاع كرد؟ اگـر فـرض اخيـر     سيب و هم

صحيح است ـ كه به اعتقاد ما چنين است ـ پس دانه سيب در همان ظرفي مستعد اسـت كـه     
ه درخت سيب كه به قضيه نگاه كنيم، يعني بعد درخت سيب مستعدله است. همچنين از ناحي

تـوان درخـت    از اينكه درخت سيب محقق شد و دانه سيب شكوفا گشت، به اعتقاد مـا نمـي  
احـد المضـافین الیوجـد معنـاه بغیـر معنـا «سيب را بدون مالحظه دانه سيب، مستعدله خوانـد:  

و عـالم و معلـوم نيـز     كه در مورد علم )؛ همچنان73، ص1375 ي،رازيش نيصدرالد» (صاحبه
أن العلم الذي «: چنين است. يعني علم بالفعل در جايي معنا دارد كه عالم و معلوم بالفعل باشند

  ).117، ص1363ي، رازيش نيصدرالد» (هو بالفعل إنما هو للمعلوم الذي هو بالفعل
رسد در اشكال سوم خلطـي بـين دو مفهـوم متضـايف و دو واقعيـت مفـاهيم        به نظر مي

و » هر پدري فرزنـدي دارد «ايف صورت گرفته است؛ درست مثل اينكه به كسي بگوييم متض
شناسد كه هنوز فرزنددار نشده است! اين شخص توجه نكرده كسي كه  او بگويد پدري را مي

را دارد و طبعاً فرزند مقدر او نيز بالقوه وصف فرزند » پدر«بالقوه وصف   دار نشده، هنوز فرزند
عبارت ديگر، ذات پدر قبل از فرزنددار شدن وجود بالفعل دارد نه وصف پدر  بهبودن را دارد. 

  نويسد: طلبند مي رتبه) مي بودن براي او. مالصدرا در مورد اينكه متضايفان دو امر مغاير (هم
فالنسبة و إن أوجبت تغایر الطرفین لکن أوجبتـه فـي ظـرف تحققهـا ال فـي ظـرف آخـر 

و الکاتبیـة و المکتوبیـة أوجبـت  الخـارج کـاألبوة و البنـوةفالنسبة إن کانت متحققة في 
 تغایر الطرفین في الخـارج و لـذلك یسـتحیل أن یکـون األب و االبـن المضـاف إلیـه ذاتـاً 
واحدة و أما إذا کانت النسبة تحققها في اعتبـار العقـل دون الخـارج کـان تغـایر الطـرفین 

  ).٣٥٥- ٣٥٤ص ،٣ ، جم١٩٨١(همو،  في ظرف النسبة و بحسبها أیضاً 

  در مورد مستعد و مستعدله نيز كه در اشكال سوم مطـرح شـده، چيـزي مثـل ذات دانـه     
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رود ـ   شمار مـي  سيب كه مستعد است در زمان اول هست، ولي درخت سيب كه مستعدله به
طبق مبنايي كه در اشكال لحاظ شده و البته بسياري از فالسفه قبـول ندارنـد ـ نيسـت و در     

رخت سيب هست، ولي دانه سيب ـ باز طبـق مبنـايي اختالفـي ـ زائـل و       زمان دوم، ذات د
تـوان دو مفهـوم مسـتعد و     نابود شده و نيست. طبعاً از يـك وجـود و از يـك جهـت نمـي     

هـاي ايـن دو موجـود نگـاه كنـيم ـ طبـق مبنـاي          مستعدله را انتزاع كرد. بنابراين اگر به ذات
كنند. اما اگر مفاهيم را لحاظ  هم تحقق پيدا نمي اختالفي مزبور ـ، هرگز مستعد و مستعدله با 

االمر را ظرف تحقق محكي مفاهيم در نظر بگيـريم، هـم    جاي وجود خارجي، نفس كنيم و به
در زمان اول مستعد و مستعدله هستند و هم در زمـان دوم. گذشـته از اينهـا، اساسـاً برخـي      

هيچ نحو تحققـي در ضـمن امـر     قبول ندارند كه امر بالفعل يا مستعدله (ذات درخت سيب)
پذيرند كه امر بالقوه با تحقـق امـر بالفعـل     سيب) ندارد و همچنين نمي  بالقوه يا مستعد (دانه

  شود و هيچ نحو تحققي در ضمن امر بالفعل ندارد. كامالً زائل و نابود و هيچ مي

  گيري جهينت
در اين مقاله دو برهان از براهين مرحوم صدرالمتألهين براي اثبات علـم عمـومي را تبيـين و    

  ارزيابي كرديم.  
ـ حكمـت متعال  يهـا  هيپا نيتر ياز اصل يوجود و برخ كيبا استفاده از تشكبرهان اول   هي

وجود) عالم بودن همـه موجـودات    قتي(اصالت وجود، اشتراك مفهوم وجود و اشتراك حق
صـفات خـود    در زيدر اصل وجود و ني خارج قيهمه حقاكند كه  صورت ثابت مي اينبه  را

همـه  بنـابراين  ضـعف اسـت.    ومشترك بوده و اختالف آنها به شدت از جمله علم،  ، وجود
  موجودات در حد و اندازه و مرتبه خود، واجد علم و شعور هستند.

كه همه آنها قابـل دفـع هسـتند و     تواند بشود بر برهان اول چهار اشكال وارد شده يا مي
 عبارتند از:

با هـم   يواحد وجود، احكام و آثار متفاوت قتيافراد حق ك،يبا توجه به آموزه تشكالف) 
هسـتند؛   »عالم ريغ« يو بعض »عالم«از موجودات  يبعضتوان ادعا كرد كه  بنابراين مي .دارند
  طور كه برخي غني و برخي فقيرند. همان

ـ مراتـب ن  ريدر سـا  دياز مراتب وجود باشد با يا در مرتبه ياگر صفتادعا كه  نياب)   زي
 يالوجـود و صـفات اختصاصـ    واجـب  يآن باشد، با صفات اختصاصـ  تر فيضع اي دتريشد

 شود. يمخلوقات نقض م
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و  از وجـود هسـت   يا كـه در مرتبـه   يهر صـفت توان گفت:  در پاسخ دو اشكال فوق مي
 دترينحو شد مراتب و متناسب با آن مراتب، به ريدر سا ، قطعاًقابليت شدت و ضعف را دارد

 ريدر سـا  ديضعف را نبا وشدت  مراتب وجود يا خود خود يول .شود يم افتي تر فيضع اي
ـ نظ يبـا صـفات   اتيعلم، قدرت و ح رينظ يصفات سهيمقا نيبنابرا جو كرد. و مراتب جست  ري
  الفارق است. مع اسيق ،يامكان، فقر و تناه ،يعدم تناه ،يوجوب، غن

ـ ماه تياصالت وجود و اعتبارج) براساس برخي تفسيرهاي   ليگرچـه وجـود اصـ   ، تي
 .ستندياز سنخ وجود ن لزوماً يخارج قيهمه حقا ياست ول

ـ انشان دهيم كه  ميتوان ياشكال م نيپاسخ ا در ـ قب ني غيـر صـدرايي و غيـر     ر،يتفاسـ  لي
ـ  ديجد يا مقدمه ر،يتفاس ليقب نيامتناسب با  ميتوان يمهستند و  حيصح  يا يبنـد  صـورت  اي
  براي اين برهان ارائه كنيم. تازه

 يوجـود عرفـان   يوحـدت شخصـ   يبه معناد) براساس برخي تفاسير، تشكيك صدرايي 
  باشد. يسار زين نهاتا صفات وجود در آ ستنديوجود ن مخلوقات اساساً دگاه،يد نيدر ااست و 
ه اوالً تشكيك غير از وحدت شخصـي وجـود عارفـان    است ك نياشكال چهارم ا پاسخ

بنـدي جديـد،    توان اين برهان را صورت وجود نيز مي يوحدت شخصاست و ثانياً براساس 
  .نمود يو فلسف يعقل تيرا تثب يعلم همگانو 

مجـردات را بـه دو    سـپس و  ي، ابتدا موجودات را به دو قسم مجرد و ماددوم برهان. 2
ـ نها و در كنـد  يم ميقسم واجب و ممكن تقس  يصـورت جداگانـه علـم را هـم بـرا      بـه  تي

  .كند ياثبات م يموجودات ماد يمجردات و هم برا
آنهـا را بـا مبـاني      تـوان همـه   بر برهان دوم نيز سه اشكال ممكن است وارد شود كه مي

 صدرالمتألهين پاسخ داد:

م بـودن آنهـا   الف) در اين برهان از حضور معلوم نزد موجودات مـادي و مجـرد بـه عـال    
حصـول و حضـور، صـفت معلـوم     و علم صفت عالم اسـت  كه  استدالل شده است. درحالي

  هستند.
و  عالم و معلوم است و مبنـا  انيم ينينوع كثرت محض و تبا كياشكال اين  فرض شيپ

 علم و عالم و معلوم است. انيوحدت م نينوع كثرت در ع كيبرهان،  فرض شيپ

، عـالم بـودن آن ثابـت شـده اسـت.      مجردي براي خود هرب) در اين برهان از حصول 
  ند.  حاصل لذاته نيست لغيره (عرض) موجود كه مجردات حالي در
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نفسـه لغيـره دارد. امـا مبنـاي برهـان آن       مبناي اين اشكال آن است كه عرض، وجود في
است كه همه اعراض از شئون وجودي جوهر يا از مراتـب وجـود آن هسـتند و در خـارج     

وهر مجرد و اعراض مجرد يك وجود است و معنا نـدارد كـه جوهرهـاي مجـرد     مصداق ج
  عالم باشند و اعراض تحليلي آنها عالم نباشند.

ؤ متضايفان استفاده شده است. ولي فقـط يكـي از   و تكاف فيتضاج) در اين استدالل از 
  هستند، نه همه متضايفان. ءيمتكافسه قسم متضايفان، مضافان حقيقي و در نتيجه 

 .خلط شـده اسـت   فيمتضا ميمفاه تيو دو واقع فيدو مفهوم متضا نيب ،اشكالاين در 
اوالً مضافان و ثانيـاً   فانيهمه متضا يعني د.ان دسته كيو عدم تكافؤ  ؤتكاف ثياز ح متضايفان

هسـتند   فيمتضـا  ي كـه مـوطن  همـان  در فانيدقت كرد كه متضـا  ديبا يول .هستند ئانمتكاف
  متكافيء هستند.

كـم   آنكه تالش صدرالمتألهين جهت اثبات عقلي علم عمومي موجودات، دسـت حاصل 
  آميز است. در دو برهان يادشده موفقيت
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  نامه كتاب
 (ترجمه مرحوم محمدمهدي فوالدوند). ميكر قرآنـ 

 .. چـاپ دوم  ابوالعالء عفيفى. با تعليقات فصوص الحکم). 1370عربي، محمد بن علي ( ابن .1
 .زهراءانتشارات التهران: 

. تهـران:   محمـد خواجـوى  . به تصحيح و ترجمه فصوص الحکم). 1387ـــــــــــــــ ( .2
 مولي.

دفتـر تبليغـات   چـاپ سـوم. قـم:     .زاد المسافربر شرح  ).1381( نيالد جاللآشتياني، سيد  .3
 .اسالمى

 ). قم: اسراء.9(ج مختوم قیرح ).1393( عبداهللا ،يآمل يجواد .4

 ). قم: إسراء.18(ج رحیق مختوم). 1396( ـــــــــــــــ .5

 :تهـران آملـي.   زاده حسن حسنبه تصحيح  .شرح المنظومه ق).1422( سبزواري، مالهادي .6
 نشر ناب.

حسـين   سيد به تصحيح . رسالة في الحدوث ).1378( محمد بن ابراهيمي، رازيشصدرالدين  .7
 .بنياد حكمت اسالمي صدرا . تهران:موسويان

 . تهران: حكمت.مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتألهین). 1375ـــــــــــــــ ( .8

 . تهران: مؤسسه تحقيقات فرهنگي.مفاتیح الغیب). 1363ـــــــــــــــ ( .9

). 6، 3، 2، 1(ج ةربعـاأل  یـةسـفار العقلأل ا يفـ یـةالمتعال ةالحکمـم). 1981ـــــــــــــــ ( .10
 بيروت: دار إحياء التراث.

بـه اهتمـام عبـداهللا    . رسـاله)  20( المسـائل النصـیریةاجوبـة ). 1383( نصيرالدينطوسي،  .11
 .پژوهشگاه علوم انسانىي. تهران: نوران

 . بيروت: داراالضواء.تلخیص المحصلق). 1405(ـــــــــــــــ   .12

). تهران: سمت؛ قـم:  2(جدرایی به نظام حکمت ص یدرآمد ).1386عبدالرسول ( عبوديت، .13
 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.

ي. ؛ برگرفتــه از آثــار اســتاد شــهید مرتضــی مطهــریفلســفه مقــدمات ).1387ـــــــــــــ (ــــ .14
 .1تهران: سمت؛ قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

. بـه تحقيـق و نگـارش    هسـتی و چیسـتی در مکتـب صـدرایی). 1390فياضي، غالمرضا ( .15



 
 

 

ال  
س

شتم
ه

ره 
شما

 ،
،دوم

تان
تابس

 
14

00
  

98 

 حسينعلي شيدان شيد. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

الـدين   جـالل  تعليق و تصحيح و مقدمه سيد. به اصول المعارف). 1375( فيضكاشاني،  .16
 .دفتر تبليغات اسالمى. چاپ سوم. قم: آشتيانى

: . تهـران به اهتمام عبـداهللا نـورانى  . مصنفات میرداماد). 1385- 1381ميرداماد. محمدباقر ( .17
 .انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگى

). قــم: مجمــع عــالي 3(ج یی در فلســفه اســالمیجســتارها ).1397نبويــان، محمدمهــدي ( .18
 حكمت اسالمي.

). قم: مجمـع عـالي حكمـت    1(ج جستارهایی در فلسفه اسالمی). 1395( ـــــــــــــــ .19
 اسالمي.

، سسه تحقيقـات فرهنگـى  ؤ: م. تهرانالتعلیقات علی مفاتیح الغیب). 1363نوري، مالعلي ( .20
مقدمـه و تصـحيح محمـد    . با الغیبمفاتیح  ).1363چاپ شده در: صدرالدين شيرازي (

  .سسه تحقيقات فرهنگىؤم ي، تهران:خواجو
  
  
  


