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مطابقت با مطلق ثبوت به مثابة مالک شناخت
در انديشة فلسفی عالمةطباطبائی
محمدمهدی اردستانی
چکيده

مالک درست شناخت صحيح« ،مطابقت شناخت با واقع» است و در رابطة بـا «واقـع»
عنوان «نفس األمر» مطرح مي شود .یکي ابتکارات بنيادین فلسفي عالمة طباطبـائي کـه
هم به حوزة هستيشناسي و هم به حوزة شناخت شناسي مرتبط است ،نظریهای بدیع در
مورد نفساألمر است .ایشان در تفسيری جـامع و بـا نشـاندادن تـثثير مبنـای فلسـفي
اصالت وجود در مسثلة نفساالمر از جهت هستي شناختي و با لحاظ مشکالت مطابقـت
شناخت با نفساألمر از جهت شناخت شناسي ،نفساألمـر را بـه ظـرف مطلـق ثبـوت و
تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام تفسير نموده اسـت .بـر اسـاس ایـن تفسـير ،ثبـوت
نفس األمری عبارت است از ثبوت عامي که هم شامل موجود حقيقـي مـيشـود و هـم
شامل اموری که با اعتبار و توسعة اضطراری و ریشهدار عقـل موجودیـت و ثبـوت پيـدا
ميکنند و به تعبير دیگر ،ثبوت نفـساألمـری ،ثبـوتي اعـم از ثبـوت حقيقـي و ثبـوت
اضطراری است .این تفسير ،رویکردی نوین در مالک درسـت شـناخت صـحيح ،یعنـي
مطابقت شناخت با نفس األمر ایجاد ميکند؛ زیرا بر اساس این تفسير ،ميزان در سنجش
شناخت صحيح ،مطابقت با ظرف مطلق ثبوت خواهد بود.
واژگان کليدی :مالک شناخت ،واقع ،نفساألمر ،خود شيء ،عقل فعال ،مطلق ثبـوت،
ثبوت حقيقي ،ثبوت اضطراری.

 .استادیار فلسفة ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشةاسالمي ؛ kheradenab@yahoo.com
[تاريخ دريافت9312/93/24 :؛ تاريخ تاييد]9313/32/39 :



1

محمدمهدی اردستانی
)(Mohammad Mehdi Ardestani

مقدمه
مالک شناخت صحيح ،غير از معيار شناخت صحيح است .پاسخ عقل به سؤال از مالک صحت شناخت
(حقيقت = صدق) که از نهاد آن بر ميخيزد این است که مالکِ درستِ شناخت صحيح ،مطابقت شناخت
با واقع است 1.بر این اساس ،در هر شناخت صحيح ،سه رکن داریم« :مطـابقق»« ،مطـابقق و مطابقـت یـا
حاکي»« ،محکي و حکایت» .رکن دوم یعني مطابقق و محکي ،همان «واقع» در هر شناخت صحيح است
و در رابطة با آن ،عنوان «نفساألمر» مطرح ميشود .در مورد معنای لفظي نفـساألمـر گفتـه شـده کـه
مقصود از کلمة «نفس» ،خود و ذات و مراد از کلمة «أمر» ،شيء و چيز اسـت بنـابراین ،ترکيـب اضـافي
«نفساألمر» ،به معني ذات شيء و خود آن است (= شيء در حـد خـود = شـيء آن چنـان کـه در خـود
هست)( .تفتازاني 1880 ،ق ،ج ،1ص  /803-308قوشجي ،بيتا ،ص  /86حسـنزادة آملـي ،1360 ،ج،1
ص  .)183از نظر سير تاریخي ،شاید بتوان گفت ریشههای آغازین مسثلة نفساألمر بهعنوان یک بحـ
مستقل در ضمن سؤال و جوابي بين "محقق طوسي" و شاگردشان "عالمة حلّي" شکل گرفت .محقـق
طوسي خود رسالة مستقلي در این زمينه نگاشته است .اندیشمندان و حکيمان دیگر نيـز بـه ایـن مسـثله
توجه نموده و در مجموع تفاسير گوناگوني از «نفساألمر» ارائه کردهاند ،مانند :شيء به خودی خود ،عقل
فعال ،عالم أمر ،علم الهي ،نفس کلي ،لوح محفوظ ،عالم أعلي و . ...
این نوشتار ،درصدد بيان این مطلب است که عالمةطباطبائي گر چه همانند دیگر فيلسـوفان و منطـق
دانان و معرفت شناسان اسالمي ،مالک شناخت صحيح را مالک پيش گفته ميدانـد ،ولـي در نظریـهای
ابتکاری و بر اساس مبنای اصالت وجود ،نفس األمر را به ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبـوت مطلـق یـا
ثبوت عام تفسير نموده است که قهرا بر اساس این تفسير ،مـالک شـناخت یعنـي مطابقـت شـناخت بـا
نفس األمر ،مطابقت با ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام است و ميزان در سـنجش
شناخت صحيح ،مطابقت با چنين ظرفي است .ابتکارات عالمةطباطبائي در بح نفساالمر از چند جهت
است :اول :نقادی دو نظریة اصلي پيشين؛ دوم :استقرار بح نفـساألمـر در جایگـاه یکـي از فروعـات
بح اصالت وجود و نشان دادن تثثير مبنای فلسفي اصـالت وجـود در بحـ نفـساألمـر ؛ سـوم :ارائـة
نظریهای بدیع در مسثلة نفس األمر .در این نوشتار ابتدا دو نظریـة پيشـين ،توضـيح داده شـده و بررسـي
گردیده و سپس نظریة عالمةطباطبائي مورد تبيين و تحيل قرار گرفته است.
نظرية نخست :شیء در نفس خود به مثابه نفساألمر
بر اساس این نظریه ،مقصود از نفساألمرذات شيء و خود آن است (= شيء در حـد خـود = شـيء آن
چنان که در خود هست) .اندیشمندان و حکيمان متعددی این نظریه را برگزیدهاند .این نظریه ابتـدا مـورد
تبيين و تحليل قرار گرفته و سپس در سنجش و بررسي ،نقدهای عالمةطباطبائي بر آن مطرح ميشود.
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تبيين و تحليل
نفساألمر بر اساس این نظریه ،قلمروی ذات شيء است که در مقابـل فـرف فـارف و اعتبـار معتبـر
ميباشد (حکيم سبزواری 1813 ،ق ،ج ،8ص  /818حسـيني طهرانـي ،1368 ،ص  /08شـعراني،1363 ،
ص  )68بنابراین ،قضایایي مانند« :اإلنسان جماد» ،فاقد نفساألمر ميباشد و از امور نفساألمری بهشمار
نميآیند«.حد ذات شي» ،شامل مرتبة ماهيت ،وجود خارجي و وجود ذهنـي مـيشـود؛ بنـابراین ،قضـية:
«انسان حيوان است» صادق مي باشد و نفساألمر آن ،مرتبة ماهيت آن است .قضية« :انسان کلّي است»
نيز صادق ميباشد ،و نفساألمر آن ،مرتبهای از ذهن است .قضية« :انسـان موجـود اسـت» نيـز صـادق
ميباشد و نفساألمر آن ،وجود خارجي آن است (حکيم سبزواری 1813،ق ،ج ،8ص  )818و مقصود ایـن
است که شيء في حد ذاته موجود است و مراد از اینکه في حد ذاته موجود است ،موجودیت با قطع نظر از
فرف فارف و اعتبار معتبر است؛ چه اینکه موجودیتي در ذهن داشته باشد یا در خارج؛ زیرا صرف وجـود
در ذهــن ،مســتلزم فــرف فــارف و اعتبــار معتبــر نيســت (حســنزادة آملــي ،1360 ،ج ،1ص .)818
عالمةشعراني در تبيين این تفسير نگاشته است:
«ما ميگویيم أمر به معني چيز است ،هرچه باشد ،و نفـس األمـر یعنـي خـود آن چيـز.
اگر حکمي کردیم به چيزی ،و مطابق خود آن چيـز بـود ،درسـت اسـت و اگـر مطـابق
آن چيز نبود ،باطل است؛ مثالً پنجهزار خروار یاقوت سرخ ،نصف دههزار خـروار یـاقوت
است ،با آنکه این اندازه یـاقوت در جهـان نيسـت و حکـم بـا آنکـه درسـت و صـحيح
است ،مطابق واقع و خارج نمي باشد .درستي آن از جهت آن اسـت کـه مقتضـای خـود
پنج و ده آن است که یکي نصف دیگری باشد .اما اگر گویيم پـنجهـزار خـروار یـاقوت،
دو برابر دههزار خروار است ،صحيح نيسـت؛ چـون مخـالف مقتضـای پـنج و ده اسـت.
همچنين اگر گویيم ميان طلوع و غـروب آفتـاب ،دههـزار سـاعت اسـت و هـر سـاعت
هزار دقيقه ،صحيح نيست؛ چون مطابق خود روز و ساعت نيسـت ،و امثـال ایـن بسـيار
است .عالمت آنکه چيزی مطابق نفساألمر است یا نيست ،یکي آن است که نفساألمر
را کسي تصور کند یا نکند ،واقعيت دارد؛ اما مخالف نفساألمر بسـته بـه تصـور انسـان
است؛ مثالً اگر گویيم ميان دو آجر در دیوار ،هزار فرسخ است یا یک سانتيمتـر ،دومـي
صحيح است؛ چه ما تصور کنيم یا نکنيم ،همين مقدار در آن ميگنجد؛ اما هـزار فرسـخ
را ما تصور نکنيم نيست ،و پس از تصور در ذهن ما است.دیگر آنکه ،خالف نفساألمـر
به اختيار ما است؛ ميتوانيم به چندگونه تصور کنيم؛ اما نفساألمر به اختيار مـا نيسـت؛
بلکه مقتضای خود آن چيز است؛ مثالً مي توانيم تصور کنيم آسمان زیر پـای مـا اسـت
و زمين باالی سر ما؛ اما نفس األمر آن است کـه آسـمان بـاالی سـر مـا اسـت و جـز
این نميتوانيم تصور کنيم؛ سوم آنکه ،همة مردم ،نفساألمر را مطابق یکدیگر ميیابنـد
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و اما فرف خالف نفساألمر به اختالف اشخاص است؛ یکي فرف ميکند ميان زمـين
و آسمان دو فرسخ باشد ،دیگری فرف ميکند پانصد سال راه باشد و هکذا» (شـعراني،
 ،1363صص .).66 – 68
به بيان دیگر ،نفساألمر در مقابل فرف فارف است .بهطور مثال ،امکان ممکن ،اگرچه دارای وجودی
انتزاعي در عقل است ،ولي در مرتبة ماهيت ازالً و ابداً با قطعنظر از فرف فـارف ،محفـوظ مـيباشـد و
دارای نفسيت است ،برخالف زوجيت پنج و وجوب انسان که به صرف فـرف فـارف مـيباشـد و دارای
نفسيت نيستند .آنچه دارای نفسيت است ،هنگامي که در ذهن قرار گيرد ،دارای دو حيثيت است :حيثيـت
نفساألمریه و حيثيت بودنش در ذهن ،برخالف آنچه دارای نفسيت نيست ،مانند زوجيت پـنج کـه فقـط
دارای حيثيت موجودیت در ذهن است .با توجه به این نکته ،معنای مطابقت با نفساألمر ،تطـابق هـر دو
حيثيت است؛ به این معنا که آنچه در ذهن است ،واجـد هـر دو حيثيـت باشـد؛ ماننـد قضـية« :اإلنسـان
ممکن» و معنای عدم مطابقت ،فقدان دو حيثيت است ،به این معنا که فقط دارای حيثيـت موجودیـت در
ذهن است؛ مانند« :پنج ،زوج است»(.سيدهاشم حسيني طهراني ،1368 ،صـص  .)06-08ایـن تفسـير از
نفساألمر ،در واجب ،به حقيقت او برمي گردد ،و در ممکنات ،به مرتبة ماهيات آنها بازگشت ميکند؛ بـه
این معنا که ممکنات با قطعنظر از وجود خارجي و وجود ذهني ،در مرتبة ماهيت ،دارای تقـرّر و نفسـيتند،
برخالف پنج که به جز وجود فرضي در ذهن ،دارای هيچ نفساألمری نيست (فياف الهيجي ،بيتـا ،ص
.)183
سنجش و بررسی
این نظریه توسط عالمةطباطبائي مورد نقد قرار گرفته است .به نظـر ایشـان ایـن تفسـير ،تنهـا بـرای
تشخيص صدقوکذب اموری مفيد است که بهعنوان یک شيء و أمر ،از نفسيتي برخوردار باشند ،در حالي
که اجتماع نقيضين ،دور وموضوعات عدمي ،به دليل اینکه تحقّق آنها محال اسـت ،فاقـد ذات و شـيئيت
ميباشند .ایشان در این مورد نگاشته است:
«قیل :املراد بنفساألمر نفس الشیء ،فهو من وضع الظاهر موضع الضمری؛ فکوو
العدم مث ً
ال باطل الذات فی نفساألمر ،کونو فوی نف و کوذل ؛ و فیو  :ا ال موا
مطابق ل فوی اوا و و فوی ،هون ،نف و الیح لو ابوی هطاب و هوو و ااکامو »
(عالم طباطبائی0241 ،ق ،صص .)01 -01
مبنایي که عالمةطباطبائي که با تثکيد بر آن بر این نظریه اشکال ميکند« ،اصالت وجود» است .نفس
شيء و خود آن ،یا وجود است یا ماهيت ،اگر نفس شيء ،وجود است ،عدم ،موضوعات عدمي و قضـایای
عدمي ،فاقد ذات و نفسيتاند و اگر نفس شيء ،ماهيت است ،بر اسـاس مبنـای اصـالت وجـود ،ماسـوای
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وجود باطل است .پس«نفساألمر» به این معنا نمي تواند مالک صدق و کذب آنها باشد .ایشـان در ایـن
مورد نگاشته است:
«ا ی ح اإلشکال ا ال ول بأصالح الوجود ،هوجب بطوال ییوع ال ضواها البوی
هی ،ات مطابق فی الوجود اخلا جی ،و هی من ال ضواها الذهن الیوح البوی بطوابق
األ،ها بام هی ا،ها  ،و ،ل ک ولنوا :عودم املعلوول معلوول لعودم الع اللوح ،ف ال وا
قض الیح ا ال ح ثاببح و إ مل هبع ال ل فی ،هن من األ،ها و لی ت مموا هطوابق اخلوا و؛ إ،
العودم باطول اوا و لو ؛ و الجول جوواامل ا املطوابق ضوذة ال ضو الیح و امثاضووا
من ال ضاها احل ال ح ،هو نفساألمر دو اخلا و و الذهن ،و قد ،کروا ا ال نفساألمور
اعمل مطل ا من اخلا و و اعمل من وج من الذهن ،و ،کروا فی بف وری نفوساألمور
ا املراد ب نفس الشویء ،ف ولنوا:الشویء اکمو کوذا فوی نفوساألمور ،نعنوی بو
ا الشیء فی نف اکم کذا ،و اللفظ من قبیل وضع الظاهر موضوع املضومر؛ و
فی :ا املراد بنفس الشیء،إ کا وجودة األصیل ،عاد املحوذو ااو ًا ،و إ کوا
ماهیبوو امل ابلووح لوجووودة ،عوواد املحووذو اهضوو ًا ،لووبطال مااووو الوجووود».
(عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و ،0ص .)401
نظرية دوم :عقل فعال به مثابه نفساألمر
بر اساس این نظریه ،مقصود از نفساألمر «عقل فعال» است .برخـي از اندیشـمندان و حکيمـان ایـن
نظریه را برگزیده اند .این نظریه ابتدا مورد تبيين و تحليل قـرار گرفتـه و سـپس در سـنجش و بررسـي،
نقدهای عالمةطباطبائي بر آن مطرح ميشود.
تبيين و تحليل
نفساألمر بر اساس این نظریه« ،عقل فعال» است (محقق طوسي ،بيتا ،ص  /66تلخيصالمحصـل،
 ،1380ص  /860حکيم سبزواری ،1360 ،ج ،1ص  /818شـعراني ،1363 ،ص  )66کـه صـورتهـای
معقوله ،در آن مرتسم ميباشد (محقق طوسي ،1368 ،الجزءالثاني ،ص  )361و هر کوچک و بزرگي و هر
بسيط و مرکّبي در آن مستطر است (حکيم سبزواری ،1360 ،ج ،1ص  )818بر پایة احاطة علميـة عقـل
فعال به تمام کائنات مادون و تحقّق جميع حقایق اشياء در آن ،هر صورت ،حکم و قضيهای که ثابـت در
ذهن است ،اگر مطابق با آن علوم در نزد «عقل فعال» باشد ،مطابق با نفساألمر بوده و صادق است و در
غير این صورت ،کاذب مي باشد.البته عقل فعال ،گرچه اطالقات گوناگوني دارد ،امـا در اطـالق رایـج در
بسياری از مواضع« ،عقل فعال» بر مفارقي که عقل عالم ارضي و فائض بر نفوس نطقي ميباشد ،اطالق
شده است ،چنانکه شيخ در آخر فصل سوم مقالة نهم الهيات «شفا» ،در چگونگي صدور افعـال از مبـادی
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عاليه مي گوید تعداد عقول و مفارقات بعد از حقتعالي ده تاست و نخستين عقل ،محرّکي است که خـود
حرکت نمي کند تا اینکه نگاشته است:
«همچنين است تا به عقل فایض بر نفوس ما منتهي شود و همين عقـل عـالم ارضـي
است و ما او را عقل فعال مي ناميم» (ابن سينا 1868 ،ق ،ص .)861
با توضيحي که در مورد این نظریه داده شد ،روشن گردید که بعضي از اندیشمندان و حکيمـان ،عقـل
فعال را بهعنوان «خزانة ادراکات عقلي» پذیرفتهاند و آن را مصداق نفساألمر قرار دادهاند .البتـه الزم بـه
یادآوری است که هيچ تالزمي بين پذیرش عقل فعال به عنوان «خزانة ادراکـات عقلـي» و نفـساألمـر
وجود ندارد ،یعني ميتوان عقل فعال را بهعنوان «خزانة ادراکات عقلي» پذیرفت ،ولي تفسير نفساألمربه
عقل فعال را مورد انکار قرار داد؛ بهطور نمونه ،حکيم ميرداماد نگاشته است:
وو
«قلت :نعمل اجلوهر الع لی املفا ق ازانح مع و ت النفس العاقلوح ،کوام ا ال ال ال
بأهبهوا لالبالجوال بو ،
هبمل اابعداد الونفس و ال
اخلیال الیح ازانح وااهتا ،فبم دا ما ال
ب بل الفیض عن علی الرشح او علی اإلرشاق( »...مریداماد ،0611 ،صص 681
 .)681عبارت مير داماد ،گویای آن است که ایشان عقل فعال را بهعنوان «خزانه ادراکـات عقلـي» پذیرفتـه
است ،در حاليکه در ادامه ،تفسير دیگری از نفساألمر ارائه نموده است (همان ،ص  )30که گزارشي دیگر
از همان نظریة اول در مورد نفساألمر است و درگذشته توضيح داده شد .ابنسينا نيز گرچه نفساألمـر را
 18ق ،ص
1868
بهعنوان مناط صدق قضایا پذیرفته است و عقل فعال را نيز موجود مـيدانـد( ،ابـن سـينا68 ،
 /162محقق طوسي ،1368 ،ج ،8ص  ،)361ولي گویا عقل فعال را بهعنوان نفـساألمـر معرفـي نکـرده
است" .تفتازاني" نيز تفسير نفساألمر به عقل فعال را بعيد مـيشـمارد (تفتـازاني 1880 ،ق ،ج ،1صـص
 .)308 -301وی نيز تفسير اول از نفساألمر را پذیرفته است.
سنجش و بررسی
تفسير نفساألمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام بهعنوان مخزن حقـایق ،گذشـته از اینکـه براسـاس
جهانبيني خاصي مطرح است ،مورد نقدهای متعـددی قـرار گرفتـه کـه بخشـي از آنهـا در تعليقـهای از
عالمةطباطبائي به این بيان آمده است:
«فی ا ال ا إ کانت علوم ًا اجول الیح فی الع ل املذکو  ،کانت فی صدقها مبو القفح علی
امو اار هی مجاده ها فی اخلا و ،فبکو بلو املجوادهق هوی البوی بطاب هوا
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علومنا الجادقح فی احل ی ح و لغی کو علوم الع ل مطاب ات لعلومنا و هو ظاهر،
و إ کانت علوم ًا اضو الهح ،لزم الاو ً :کو ا وجوودات عین الیوح ،فکانوت هوی البوی
بطاب ها علومنا ،اواء ع لها ع ل ام  ،فال رضو لوجود الع ل اینئذ ،و ثانیو ًا:
ا ال من ال ضاها النفساألمر الهح ما وجود ملوضوعها ،فال معنی لکو ا معلومح بعلمل
اضو  ،ک ولنا :عدم الع الل ع اللح لعودم املعلوول» (عالمو طباطبوائی 0201 ،ق،
و ،1ص .)410
اگر معقوالتي که در عقل فعال بهعنوان مطابقق قضایای ذهني وجـود دارنـد ،حصـولي باشـند ،اشـکال
ميشود که بر فرف حصولي بودن آن معقوالت ،نقل کالم در آن علوم حصولي کرده و از صـدقوکـذب
آنها سؤال ميکنيم .آن صورتها به دليل حصولي بودن ،بـرای صـدق نيازمنـد بـه یـک مطـابقق واقعـي
ميباشند؛ بنابراین ،باید به مطابقي خارج از عقل فعال قائل شویم .در این صورت نيازی به وساطت عقـل
فعال نداریم؛ بلکه ميتوانيم قضایای ذهني را مستقيماً با آن حقایق خارجي تطبيق کنيم و اگر معقـوالتي
که در عقل فعال ،به عنوان مطابقق قضایا وجود دارند ،علوم حضوری باشند ،وجوداتي عينـي مـيباشـند و
درنتيجه مطابقق علوم ما ،همان وجودات عيني ميباشند ،چه اینکه عقلي آنها را درک کند یا نه ،پس وجود
عقل ضرورتي ندارد؛ همچنين اشکال در مورد قضایای عدمي همچنان به قوت خود باقي است.
نظرية سوم :مطلق ثبوت به مثابه نفساألمر
عالمةطباطبائي پس از نقد دو نظریة پيشين در مورد نفساألمر ،نظریة دیگـری را ارائـه کـرده اسـت.
براساس نظریة ایشان ،نفس األمر عبارت است از :ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام
که ثبوت وجود و ماهيت و مفاهيم اعتباری عقلي را شامل ميشود .بر این اساس ،همة آنها نفساألمـری
هستند .با این وصف در این تفسير از برخي امور به نام امور نفس االمری و از برخي قضایا به نام قضایای
نفساألمری نام برده شده است ،ولي این به آن معنا نيست که فقط آن امور و قضایا نفساالمری هستند
چون ظرف مطلق ثبوت و تحقق ،اعم از آن است .آن امور و قضایا در این تفسير چنين معرفي شـدهانـد:
امور نفساألمری ،لوازم عقلي ماهيات بوده و متقرّر به تقرّر آنها ميباشند ،چنانکه ماهيـات ،لـوازم عقلـي
وجودات بوده و متقرّر به تقرّر آنها هستند و قضایایي که از مفـاهيم اعتبـاری و معقـوالت ثانيـه ،أعـم از
منطقي و فلسفي ،تثليف مي شوند ،قضایای نفساألمری مي باشند که مطـابققي در ذهـن و خـارج ندارنـد.
ایشان نگاشته است:
«ا ال ا موووو الووونفساألمر الهوووح ،لوووواعم ع ل الیوووح للامه الیوووات ،م ووو الر بب الر هوووا»
ال
(عالم طباطبائی 0241 ،ق ،ص .)40
«وال ضاها املؤ اللفح منها (املفاهیمل ا عببا الهح) هی ال ضواها الونفساألمر الهوح الجوادقح
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البی مطابق ضا،هن ًا و اا ج ًا» (عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و ،1ص .)410
به نظر عالمةطباطبائي ،قضایای نفس األمری ،تمام قضایایي هسـتند کـه از معقـوالت ثانيـه ،أعـم از
منطقي و فلسفي ،شکل گرفتهاند؛ به این معنا که هر قضـيهای کـه از معقـوالت ثانيـه بـه تنهـایي یـا از
معقوالت ثانيه و ماهيات ،تثليف شده باشد ،قضية نفـساألمـری اسـت ،در حاليکـه طبـق نظـر مشـهور،
قضایای نفساألمری ،منحصر است در قضایایي که از اعدام تثليف شـده باشـند .تفسـيری کـه ایشـان از
نفساألمر ارائه ميکند عبارت است از :ظرف مطلق ثبوت و تحقّق و به تعبير دیگر ،ظرف ثبوت عامي که
توسط عقل بدان ميرسيم و شامل ثبوت وجود و ماهيت و مفـاهيم اعتبـاری عقلـي مـيشـود و مطـابقق
قضایای صادق ،أعم از قضایای ذهنيه و خارجيه و قضایایي را که عقل به آنها تصدیق ميکند و مطـابققي
در ذهن و خارج ندارند ،تثمين ميکند .ایشان نگاشته است:
«فظرف الثبوت املطلق هو امل المی بنفساألمر» (عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و،1
ص .)410
«وهذاالثبوت العام ،الشامل لثبوت الوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا الهح الع ل الیوح،
هو امل المی بنفساألمر البی هعبرب صدق ال ضاها بمطاب بها ،فی ال :إ ال کذا ،کذا فی
نفساألمر» (عالم طباطبائی 0241 ،ق ،صص .)41 – 42
مطلب قابل توجه این است که اگرچه از نظر علّامةطباطبائي ،قضـایا بـه دو قسـم تقسـيم مـيشـوند:
نخست؛ قضایایي که از ماهيات تشکيل ميشوند و دوم :قضایایي که از معقوالت ثانيه تثليف ميشـوند
و این قضایا به توسعة اضطراری و ریشهدار عقل ،مطابقق پيدا ميکنند ،ولي ایشان به جهـت همراهـي بـا
جمهور و حفظ اصطالحات آنها در مکتوبات خود ،از اصناف سهگانة قضایا استفاده نموده و ترکيب برخـي
از عبارات ایشان بر طبق تعابير جمهور است ،چنانکه ایشان نگاشته است:
«فالظرف الذ هفرض الع ل ملطلق الثبوت و البح ال ق اذا املعنی األاری ،هو الذ
ن المی نفساألمر ،و ه ع الجوادق من ال ضاها الذهن الیوح و اخلا ج الیوح و موا هجودال ق
الع ل و مطابق ل فی ،هن او اا و» (عالم طباطبائی 0241 ،ق ،ص .)41

با توجه به نکتة یاد شده ،عدمسازگاری ظاهری بـين مبـاني ایشـان و بيانـاتي کـه بـا تعـابير جمهـور
همخواني دارد ،برطرف ميشود؛ توضيح اینکه آنچه علّامةطباطبائي در مورد نفساألمر مطرح مـينمایـد،
مبتنيبر اصالت وجود است و با پذیرفتن اصالت وجود ،نميتوان مالک صـدق قضـایایي ماننـد قضـایای
عدمي و قضایای ماهوی را با خارج اصيل و عيني دانست که به لحاظ مطابقتشان با خارج اصيل و عينـي
از قضایای صادق شمرده شوند؛ زیرا براساس مبنای اصالت وجود ،عدم فاقد نفسيت بوده و ماهيـت ،فاقـد
اصالت ،عينيت و خارجيت است ،ولي قضایای عدمي ،از نظر جمهور ،قضایای نفس األمـری اسـت؛ زیـرا
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بهنظر آنها نفساألمر ،اعم مطلق از خارج و اعم من وجه از ذهن است و قضایای مـاهوی برطبـق تعـابير
جمهور ،دارای مطابقق عيني و خارجي هستند؛ زیرا جمهور ،تثثير مبنای اصالت وجود در بح نفساألمر را
ملحوظ نداشته ،به بح مطابقت قضایا با نفساألمر پرداختهاند .عالمةطباطبائي نظریة مشـهور در مـورد
نفساألمر (نظریهای که به عنوان نظریة نخست در این نوشتار مطرح شد) را براساس مبنای اصالت وجود
چنين مورد نقد قرار داد:
«ا ی ح اإلشکال ا ال ول بأصالح الوجود ،هوجب بطال ییع ال ضاها البی هی
،ات مطابق فی الوجود اخلا جی ،و هی من ال ضاها الذهن الیح البی بطابق األ،ها
بام هی ا،ها  ،و ،ل ک ولنا :عدم املعلول معلول لعدم الع اللوح ،ف ال وا قضو الیح ا ال وح
ثاببح و إ ملهبع ال ل فی ،هن من األ،ها و لی ت مما هطابق اخلا و؛إ ،العدم باطل
اا و ل ؛ و الجل جواامل ا املطابق ضذة ال ض الیح و امثاضا من ال ضاها احل ال وح ،هوو
نفساألمر دو اخلا و و الذهن ،و قد ،کروا ا ال نفساألمر اعمل مطل ا من اخلوا و
و اعمل من وج من الذهن ،و ،کروا فی بف ری نفساألمر ا املراد ب نفس الشویء،
ف ولنا :الشیء اکم کذا فی نفساألمر ،نعنی ب ا الشیء فی نف اکم کذا ،و
اللفظ من قبیول وضوع الظواهر موضوع املضومر؛ و فیو :ا املوراد بونفس الشویء،
إ کا وجودة األصیل ،عاد املحذو اا ًا ،و إ کا ماهیب امل ابلح لوجودة ،عواد
املحذو اهض ًا ،لبطال مااو الوجود» ال
(عالم طباطبوائی 0201 ،ق 0201 ،ق،
و ،0ص .)401
بر اساس گزارش عالمة طباطبائي ،از نظر مشهور نسبت نفساألمر با خارج ،اعم مطلق بـوده و نسـبت
آن با ذهن اعم منوجه است .حکيم سبزواری در بياني به توضيح این نسبتها پرداختـه کـه حاصـل آن
چنين است:
الف) نفساألمر ،اعم مطلق از خارج است؛ زیرا هرچيزی که در خارج است در «نفساألمر» مـيباشـد،
ولي هر چيزی که در نفساألمر است ،در خارج نيست .بهطور مثال ،قضية ذهنية نفـساألمریـه در خـارج
نيست ،ولي در نفساألمر است؛
ب) نسبت نفساألمر با ذهن ،نسبت عموم و خصوص من وجه است .در هر نسبت عمـوم و خصـوص
منوجه ،دو مادة افتراق و یک مادة اجتماع وجود دارد .نقطة اجتماع ذهن و نفساألمـر در قضـية ذهنيـه،
مانند« :اإلنسان کلّي» ميباشد .نقطة افتراق ذهن از نفـساألمـر ،قضـية کـاذب ،ماننـد« :األربعـة فـرد»
مي باشد و نقطة افتراق نفساألمر از ذهن ،حقتعالي است؛ زیرا خداوند متعال ،خارجي صرف است و هيچ
عقلي و وهمي بر او احاطه پيدا نميکند؛
ج) نسبت خارج با ذهن ،نسبت عموم و خصوص من وجه است .نقطة اجتماع خارج با ذهن در مفاهيمي
نظير مفهوم«انسان» است که هم در ذهن است و هم در خـارج .نقطـة افتـراق خـارج از ذهـن ،حقيقـت
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واجبتعالي است؛ زیرا خداوند متعال ،به ادراک هيچ مدرکي درنميآید و نقطة افتراق ذهن از خارج ،امـور
اعتباری محض و قضية کاذب ،مانند« :األربعة فرد» ميباشد؛
بهنظر حکيم سبزواری ،همين نسبتها در ذواتالنسب ،یعني خارجي ،ذهني و نفساألمری نيز جریان
دارد .نتيجه اینکه ،نسبت بين ذهني با نفساألمری ،عموم و خصوص منوجه و نسـبت بـين خـارجي بـا
ذهني نيز عموم و خصوص من وجه و نسبت بين نفساألمری با خارجي ،عموم و خصوص مطلـق اسـت
(حکيم سبزواری ،1360 ،ج ،1صص .)810 -812
اینک مشاهده ميشود که علّامةطباطبائي ،گرچه اصالت وجود را پذیرفته و بنای نفساألمر را بـر ایـن
مبنا به پا داشتهاست ،ولي در پارهای از بيانات خود ،تعابير جمهور را بهکار برده است کـه صـدق قضـایای
تثليف شده از ماهيات را به لحاظ مطابقت با خارج ميدانند و این در حقيقت توضيح بيـان جمهـور اسـت،
چنانکه ایشان نگاشته است:
جی،
جی بحکوومل اووا ال
«بوضوویح ،لوو  :ا ال موون ال ضوواها مووا موضوووعها اووا ال
ک ولنا« :الواجب بعالی موجود» ،و قولنا« :ارو من فی البلد» ،و قولنا« :اإلن ا
وی ،و منهووا مووا
ضوواا بووال الو » ،و صوودق احلکوومل فیهووا بمطاب بو للوجووود العینو ال
،هنی؛ ک ولنا« :الک الل الی إ الما
جی مأاو ،بحکمل
،هنی بحکمل
موضوعها
ال
،هنی ،او اا ال
ال
ال
عرضی» ،و «اإلن ا نوع» ،و صدق احلکمل فیها بمل طاب ب للذهن ،لکوو
،ابی او
ال
ال
موطن ثبوهتا هو الذهن ،و کال ال منی صادقا بمطاب بها لنفساألمور؛ فوالثبوت
عوومل مطل ووا موون ال
الووذهنی و اخلووا جی»
کوول موون الثبوووت
ال
الوونفساألموور ال  ،ا ال
) ال
عالم طباطبائی 0241 ،ق ،صص .)40 – 41
قسم اول از گزارههایي کـه عالمـةطباطبـائي نـام بـرده ،همـان گـزارههـای خـارجي برطبـق تعـابير
جمهور است؛ از اینرو ،گزارش ایشـان از یـک طـرف و مبـاني ایشـان از طـرف دیگـر ،تـداعي بخـش
نوعي ناسازگاری ظاهری است که بـا توجـه بـه توضـيحي کـه داده شـد ،برطـرف مـيشـود .قضـایای
نفساألمری به معنایي که جمهور اختيار کردهاند ،الزمة قضایای خارجيـه و ذهنيـه بـوده و بـه تبـع آنهـا
صادقاند؛ بنابراین ،مطابقق اینگونه قضایا ،دارای یک نحو ثبوت تبعي است .عالمـةطباطبـائي در گـزارش
نظر جمهور نگاشته است:
«فللبجده ات النفساألمر الهح ،البی مطابق ضا فی اوا و و فوی ،هون ،مطوابق
الببعی بببع املوجودات احل ی الیح» ال
(عالم طباطبوائی0241 ،
ثابت نحو ًا من الثبوت
ال
ق ،ص .)41
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براساس نظر جمهور ،قضایای نفساألمری به معنای یـاد شـده ،دارای مطـابقق واقعـي نيسـتند؛ بلکـه
قضایای خارجيه یا ذهنية دیگری وجود دارند که مطـابقق حقيقـي دارنـد و مطـابق آنهـا ،بـالتبع ،مطـابقق
قضایای نفساألمری نيز محسوب ميشود .عالمةطباطبائي در مورد مطابقق و نفساألمر اینگونه قضـایا از
نظر مشهور نگاشته است:
«و منها]البجده ات احل ال ح[ مال مطابق هطاب  ،لکنال غری موجود فوی اخلوا و و
فی الذهن ،کام فی قولنا« :عدم العلح ،علح لعدم املعلول» و«العدم باطل الذات»؛ إ،
العدم حت ال ق ل فی اا و و فی ،هن و ألاکام و آثا ة ،و هوذا النووع مون
ال ضاها بعبرب مطاب ح لنفساألمر؛ ف ال الع ل إ ،صدال ق کو وجود الع الل ع اللح لوجود
اضطر إلی بجدهق ا الن هنبفی  ،انبفت ع اللب و هو کو عدمها ع اللح لعدمو  ،و
املعلول،
ال
کل ما ال
مجداق ال ق للعدم فی اا و و فی ،هن؛ إ ،ال
ال فی وااد منهام ،فلو
وجود» ال
(عالم طباطبائی 0241 ،ق ،صص.)40 – 41

توضيح اینکه وقتي گفته مي شود« :عدمق علّت ،علّتِ عدمق معلول است» ،در این قضيه ،از دو جهت باید
بح شود :نخست؛ از آنجاکه در «عدم» ،علّيت وجود ندارد ،نميتوان عـدمق علّـت را علّـت دانسـت؛ از
اینرو ،این تعبير مسامحي است و معنای آن در حقيقت این است که هر زماني که علّت در خارج محقّـق
نشد ،علّيت آن نيز محقّق نميشود و درنتيجه ،معلول نيز پدید نميآید و این جهت بح  ،در فصل چهارم
از مرحلة اول نهایةالحکمة مطرح شده است .دوم؛ بررسي مطابقق معنای حقيقي قضية یاد شده است .این
جهت بح  ،در مباح نفساألمر مطرح ميشود ،زیرا ميدانيم ،این قضيه صادق اسـت و صـدق عبـارت
است از مطابقت خبر با واقع؛ اینجاست که سؤال ميشود :واقع و مطابقق این قضـيه چيسـتط طبـق نظـر
جمهور ،پاسخ این است که در اینجا یک قضية اصلي داریم و آن حکم بـه وجـود عليـت ،بـين دو پدیـدة
وجودی است ،یعني وقتي پدیدهای ،علّتِ پدیدة دیگر بود ،عقل حکم ميکند :تا علّت موجود است ،معلول
هم موجود است؛ به تعبير دیگر ،وجودِ علّت ،علّتِ وجودِ معلول است .این قضيه ،مطابقق خارجي دارد؛ زیرا
وجودِ علّت ،خارجي است ،وجودِ معلول نيز خارجي است ،عليتِ وجـودِ علّـت هـم خـارجي اسـت؛ زیـرا از
صفاتِ وجود بوده و صفاتِ وجود ،عين وجود مي باشند و واقعيت و خارجيـت دارنـد؛ بنـابراین ،قضـيةیاد
شده ،دارای مطابقق عيني و خارجي است .الزمة این نوع وابستگي وجودی آن است که در صورت فقـدان
علّت ،معلول نيز محقّق نميشود ،یعني به تبع قضية اصلي ،عقل تصدیق ميکند کـه وقتـي علّـت نبـود،
معلول نيز وجود نخواهد داشت .در حقيقت ،عقل حکم ميکند :الزمة قضـية «وجـودِ علّـت ،علّـتِ وجـودِ
معلول است» این است که هرگاه علّت ،موجود نبود ،معلول آن هم وجود نخواهد داشت .مالزمة حقيقـي،
بين وجودِ علّت و وجودِ معلول تحقّق دارد و عدم قعلت وعدمق معلول ،چيزی نيسـتند ،ولـي عقـل تصـدیق
ميکند که عدمق علت ،علتِ عدم معلول است؛ بنابراین ،ثبوت مطابقق قضية دوم ،تبعي است ،یعني خودش
مطابققي بالذات ندارد؛ بلکه به تبع ثبوت قضية اصلي ،این قضيه هـم ثبـوت دارد؛ از ایـنرو ،بـرای یـافتن
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صدق و کذب اینگونه قضایا ،باید به قضایای اصليهای که ملزوم این قضایا هستند ،مراجعه شود و درواقع،
مطابقق این قضایا ،قضایای وجودی اصلي هستند که ملزوم و منشث انتزاع این قضایا ميباشـند .اینـک بـه
توضيح نظریة عالمةطباطبائي ميپردازیم:
ثبوت حقيقی و ثبوت اضطراری
بــه نظــر مشــهور حکيمــان« ،نفــساألمــر» عبــارت اســت از خــود آن شــيء بــا قطــعنظــر از فــرف
فارف؛ بنابراین ،اگر شيء با قطـع نظـر از فـرف فـارف ،دارای واقعيـت و نفسـيت باشـد ،آن واقعيـت
و نفسيت ،نفساألمر آن شيء مي باشد و اگر واقعيت و نفسـيت چيـزی در پرتـو فـرفق فـارف باشـد،
آن شيء دارای نفس األمر نيست .به طور مثال ،ثبوت زوجيت برای چهار ،ثبوت نفساألمری اسـت ،زیـرا
زوجيت چهار با قطع نظر از فرفق فارف ،دارای واقعيت و نفسيت است ،ولي ثبوت فردیـت بـرای چهـار،
با قطع نظر از فرفق فارف از واقعيت و نفسيت برخوردار نيست؛ بلکه چهار تنهـا بـا فـرفق فـارف ،فـرد
مي باشد .علّامةطباطبایي این تفسير را نپذیرفته اسـت؛ زیـرا بـه نظـر ایشـان ،ایـن تفسـير شـامل تمـام
موارد نفساألمر نميشود .دليل این مطلب آن است که در ميـان قضـایا ،قضـایای صـادقهای وجـود دارد
که باید از نفساألمر برخوردار باشند ،تا به دليل مطابقت با نفساألمر متصف به صـدق شـوند ،بـا وجـود
این ،طبق تفسيری که مطرح شد ،دارای نفساألمر نيستند .بـهطـور مثـال« ،عـدم» قطعـاً دارای احکـام
صادقي اسـت ،ماننـد «العـدم ،ینـاقض الوجـود» و «عـدم العلّـة ،علـة لعـدم المعلـول»؛ ایـن قضـایا بـه
دليل صدقشان باید از نفساألمر برخوردار باشند ،در حاليکه طبق تفسـير یـاد شـده ،فاقـد نفـساألمرنـد،
زیرا«عدم» ،فاقد نفسيت در خارج و در ذهن ميباشد و گر نه«عدم» نيست ،پس «عدم» ،بـا قطـع نظـر
از فرف فارف ،نفسيت ندارد و اگر خـود «عـدم»  ،نفسـيت نـدارد ،احکـام آن نيـز نفسـيت نـدارد ،زیـرا
«ثبوت شيء لشيء ،فرع ثبـوت المثبـت لـه»؛ از ایـنرو ،طبـق تفسـير یـاد شـده«،عـدم» و احکـام آن،
فاقد نفساألمر ميباشند ،در حاليکه اینگونه قضایا به دليل صدقشان باید دارای نفساألمر باشند .تفسـير
نفساألمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام بهعنوان مخزن حقایق نيز مـورد نقـدهای متعـددی از ناحيـة
عالمةطباطبائي قرار گرفته است؛ بدین جهت ،ایشان درصدد ارائة تفسيری جـامع از نفـساألمـر برآمـده
است تا مطابقق تمامي قضایای صادق را تثمين نماید ،به نحوی که با مباني هستي شناسـي ایشـان ماننـد
اصالت وجود نيز سازگاری داشته باشد.
عالمةطباطبائي ،ثبوت نفس األمری را به ثبوتي اعم از ثبوت حقيقي و ثبوت اضطراری ،تفسـير نمـوده
است ،توضيح اینکه اشياء موجود دو قسماند :اول؛ اشيایي که در اتّصاف به موجودیت ،نيازمند بـه اعتبـار
وجود نيستند و به اصطالح به لحاظ نفسشان موجودند ،دوم؛ اشيایي که برای اتّصاف به موجودیـت ،بـه
اعتبار وجود نيازمندند .بهطور مثال ،ماهيات به دليل آنکه اصيل نيستند ،برای اتّصـاف بـه موجودیـت ،بـه
اعتبار وجود نيازمندند و همچنين مفاهيم اعتباری (معقوالت ثانيـة فلسـفي و منطقـي) کـه از موجودیـت
حقيقي برخوردار نيستند و برای موجودیت به اعتبار وجود نياز دارند .با توجه به اصالت وجود ،امر اصيل و
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موجود حقيقي خود «وجود» است و هر حکم حقيقي ،برای وجود است ،آنگـاه چـون ماهيـات ،ظهـورات
وجود برای ذهن هستند ،عقل با اعتبار وجود برای ماهيات و حمل وجود بر ماهيات ،توسعه ای اضطراری
در ثبوت و تحقق مي دهد ،و بدین ترتيب ،مفهوم وجود و ثبوت بر وجود و ماهيت و همة احکام آنها حمل
مي شود ،آنگاه عقل با حمل مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومي که به تبع وجود یا ماهيـت ،مضـطر بـه
اعتبار آن شده است ،نظير مفهوم عدم و ماهيت و قوه و فعل و وحدت و مانند آنها و سـپس تصـدیق بـه
احکام آنها که عقل مضطر به تصدیق آنها ميباشد ،توسعة اضطراری دیگری در ثبوت و تحقق ميدهـد؛
بنابراین ،ظرفي که عقل برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنای اخير فرف مي کند ،نفساألمر است ،و
قضایای صادق ذهني و خارجي و آنچه ذهن تصدیق ميکند و مطابقي در ذهـن و خـارج نـدارد را در بـر
ميگيرد .ایشان نگاشته است:
« ...و الذ هنبغی ا ه ال إ األصویل فوی الواقوع هوو الوجوود احل ی وی ،و هوو
املوجود ،و ل کل اکمل ا ی ی ،و املاهیات ملا کانوت ظهوو ات الوجوود أل،هاننوا
بواع الع ل بواع ًا اضطرا ه ًا إلی محل الوجود علوی املاهیوح ثومل البجودهق
العاقلح ال
بلحوق ااکامها اا ،و صا بذلك مفهووم الوجوود والثبووت اعومل موو علوی
بواع الع ل بواع ًا اضطرا ه ًا ثانی ًا حلمول مطلوق
ا ی ح الوجود و علی املاهیح ،ثمل ال
الثبوت و البح ق علی کل مفهوم اعببا اضطر إلوی اعببوا ة الع ول ،کالعودم و
الواد و الفعل و ال و و نحوها و البجدهق بام هضطر إلی بجده من ااکامهوا،
و الظرف الذ هفرض الع ل ملطلق الثبوت و البح ق بواملعنی األاوری ،هوو الوذ
ن می بنفساألمر ،و للکالم ب اها ابمر ب فی مبااث الوجود الوذهنی و غریهوا
إنشاء اهلل بعالی» (عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و ،0ص .)401
پس مقصود از ثبوت نفساألمری در کالم عالمة طباطبائي ،عبارت است از :ثبوت عامي که هم شامل
موجود حقيقي و اصيل ميشود که خود «وجود» است و هم شامل اموری که بـا اعتبـار ریشـهدار عقـل،
موجودیت و ثبوت پيدا ميکنند .این ثبوت اعتباری ریشهدار با دو توسعة اضطراری عقل پدید ميآید.
توسعة اضراری عقل در ثبوت
فرایند نظریة عالمةطباطبائي در مورد نفس األمر مفاهيم ماهوی و غير مـاهوی بـه ایـن شـرح اسـت:
براساس اصالت وجود ،موجود اصيل و حقيقي فقط «وجود» ا سـت و هـر حکـم حقيقـي نيـز متعلّـق بـه
«وجود» است .از خود «وجود» که صرفنظر کنيم ،مفاهيم به دو قسم تقسيم ميشوند :مفـاهيم حقيقـي
(ماهيات) و مفاهيم اعتباری (معقوالت ثانيه منطقي و فلسفي) .بر این اساس ،قضيه نيز به دو قسم تقسيم
ميشود :اول؛ قضيه ایکه فقط از ماهيات تشکيل شود و دوم؛ قضيه ای که از معقوالت ثانيه تثليف شـود،
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اعم از اینکه از معقوالت ثانيه بهتنهایي یا از معقوالت ثانيه به همراه ماهيات تثليف شود .به نظـر ایشـان،
عقل با دو توسعة اضطراری و ریشهدار به نفساألمر مفاهيم حقيقي و اعتباری و احکام آنها دست ميیابد.
توسعة اضطراری اول
قسم اول از مفاهيم که باید نحوة ثبوت آنها بررسي شود ،ماهياتانـد .همـانطور کـه در بحـ اصـالت
وجود گفته شده است ،ماهيات اموری اعتباری هستند .این مفاهيم ،از موجودیت حقيقي و عيني برخوردار
نيستند ،ولي همين مفاهيم ماهوی انعکاس و جلوههای حقائق خارجي در ذهن ما هستند .بـهطـور مثـال،
جلوة وجودِ «زید» در ذهن ما ،بهصورت مفهوم انسان است .جلوة وجـودِ «آب» در ذهـن مـا ،بـهصـورت
مفهوم آب است .هرکدام از حقایق خارجي ،به یک نحو در ذهن ما جلوه ميکنند و ذهن ما کـه دسـتگاه
علم حصولي است ،این حقائق را به صورت مفاهيم ماهوی ادراک ميکند .ذهن ،با توسعه ای اضـطراری،
برای این مفاهيم ،به تبع حقائق خارجي ،ثبوت و موجودیت اعتبار ميکند و گـزارش مـيدهـد« :ماهيـت
موجود است» .موجودیت ماهيت ،موجودیتي به توسعة اضطراری و ریشهدار عقل بهتبـع حقـایق خـارجي
است .نکتة قابل توجه آنکه ،این توسعة اضطراری عقل ،اعتبـار محـض نيسـت؛ زیـرا ماهيـت ،اگـر چـه
اعتباری است ،ولي اعتبار محض نيست؛ 8بلکه منشث انتزاع آن ،همان وجود خارجي است؛ به تعبير دیگـر،
ماهيت ،الزم عقلي وجود خارجي است که به تقرّر آن ،متقرّر ميگردد .این توسـعة اضـطراری و ریشـهدار
عقل ،ماهيت و احکام آن را دربر ميگيرد و به اینترتيب ،عقل ،به موجودیت ماهيت و احکام آن در خارج
حکم ميکند .به بياندیگر ،ماهيات بهدليل آنکه ظهور اضطراری وجودها در ذهن هستند و به تعبير دیگر،
«نمود» اضطراری «بود»ها مي باشند ،عقل با توسعة اضـطراری و ریشـهدار در موجودیـت و ثبـوت ،بـه
محکي و مطابق این مفاهيم دست ميیابد .این توسعة در موجودیت و ثبوت بهتبع واقـع اصـيل خـارجي
است ،به این نحو که اگر واقع اصيل خارجي را بپذیریم ،باید این وعاء اضطراری و ریشـهدار و توسـعة در
موجودیت و ثبوت را نيز بپذیریم و راهي برای گریز از این توسعة اضطراری نداریم؛ از اینرو ،ایـن وعـاء
اضطراری و ریشهدار ،ظرف مجازی و فرضي و اعتباری محض نيست؛ بنـابراین« ،عـالم نمـود» بـه تبـع
«عالم بود» ،موجودیت و ثبوت اضطراری و ریشهدار پيدا ميکند و از آنجا که این عالم ،حقيقتـاً «نمـود»
آن عالم «بود» است ،ماهيات به خارج راه پيدا کرده و به آن نسبت داده ميشوند.
توسعة اضطراری دوم
قسم دوم از مفاهيم که بایـد نحـوة ثبـوت آنهـا نيـز بررسـي شـود ،مفـاهيم اعتبـاریانـد .بـر اسـاس
نظر علّامةطباطبائي ،پس از آنکه ذهن با یـک توسـعة اضـطراری ،بـرای مفـاهيم مـاهوی ،موجودیـت و
ثبوت اعتبار کرد ،خود ایـن مفـاهيم را مـورد توجـه قـرار داده و مفـاهيم دیگـری را از مفـاهيم مـاهوی
انتزاع ميکند ،آنگاه ذهن برای تمام اموری که از ماهيات انتزاع کرده است ،در توسعة اضطراری وسيع تر،
موجودیت و ثبوت اعتبار ميکند .این توسعة دوم نيز توسعة اضطراری ریشـهدار اسـت کـه توسـط عقـل
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صورت ميگيرد .باید توجه داشت که این توسعة در موجودیت و ثبوت نيز اگرچه بـه اعتبـار عقـل اسـت،
ولي اعتبار محض نيست؛ زیرا همانطور که علّامةطباطبائي متذکّر ميشوند ،مفاهيم اعتباری ،لوازم عقلـي
ماهياتاند که به تقرّر آنها متقرّر ميشوند .این توسعة اضطراری دوم ،تمام مفاهيم اعتباری ،مانند مفهـوم
وجود و عدم ،قوه و فعل و دیگر مفاهيم اعتباری و تصدیق به احکام آنها را دربر ميگيرد ،البته مکانيزم و
نحوة شکلگيری این مفاهيم توسط ذهن ،مسثلة دیگری است که باید در جای دیگر مطرح شود .ایشـان
نگاشته است:
«و جل  :ا الع ل بعدما جید الوجود مو علی نف علی ما ه بضوی اصوالب ،
هبواع او ً بواع ًا اضطرا ها بحمل الوجود علی املاهیح املنبزعح من  ،و هشمل ،لك
هبواوع ثانیو ًا بواوع ًا اضوطرا ه ًاببعمیمل الثبووت
الثبوت الوجود و املاهیح ییع ًا ،ثمل ال

لعامح املفاهیمل ا عببا هح البی هی عنواوهن للامهیوات منبزعوح منهوا فوی الوذهن ،و
هرتبووب بووذلك علیهاااکامهووا اخلاصووح ،و ال ضوواها املؤلفووح منهووا هووی ال ضوواها
النفساألمرهح الجادقح البی مطابق ضا ،هن ًا و اا جو ًا ،بول فوی ظورف مطلوق
الثبوت الشامل للوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا هح ،و هی و إ مل هبعلق اا علومل
اضو  ،لعدم اخلا جیح ،لکنها ثاببح بثبوت املاهیح الثاببح بثبوت الوجوود .فوافهمل
،ل  .ومن هنا هظهر ا ال ضاها النفساألمرهح الشاملح الکلیح وک ولنا« :عدم العلح،
علح لعدم املعلول» و اجلزئیح ،ک ولنا« :عدم هذة العلح ،علح لعودم هوذا املعلوول»وو
مطاب ح للثابت األعمل من الوجود و املاهیح و ا عببا هات ،فظورف الثبووت املطلوق
هو املعنی بنفساألمر ،و ال ضاها الکلیح منها ااصح مطاب ح ملا فوی عوامل الع ول مون
صووو العلوووم احلضووو هح علووی النحووو الووذ ایشووری إلیوو املجوون ة».
(عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و ،1ص )410

بنابراین ،ذهن با دو توسعة اضـطراری و ریشـهدار پـيدرپـي ،بـه ثبـوت ماهيـات و مفـاهيم اعتبـاری
و قضایای متشکل از آنها دست ميیابد .این نحـوه ثبـوت و موجودیـت کـه هـم شـامل وجـود حقيقـي
و احکام آن ،هم شامل ماهيات و احکام آنها و هم شامل مفاهيم اعتباری و احکام آنهـا مـيشـود ،همـان
نفساألمر است .نفساألمر با چنين معنای وسيعي ،مطابقق همة قضایا را تثمين ميکنـد .ایشـان نگاشـته
است:
«والووذ هنبغووی ا ه ووال بووالنظر إلووی األبحوواا ال وواب ح ا ال األصوویل هووو
الوجود احل ی ی ،و هو الوجود ،و ل ال
کل اکومل ا ی وی ،ثومل الملوا کانوت املاه الیوات
بواع الع ول بو الاوع ًا اضوطرا ه ًا باعببوا الوجوود ضوا
ظهو ات الوجود لأل،ها  ،ال
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و محل علیهوا و صوا مفهووم الوجوود و الثبووت لمول علوی الوجوود و املاه الیوح
بواوع ًا اضوطرا ه ًا ثانیو ًا بحمول مطلوق الثبووت
بواع الع ل ال
ثمل ال
و ااکامها ییع ًا ،ال
و البح ال ق علی ال
کل مفهوم هضطر إلی اعببا ة بببع الوجود او املاه الی  ،کمفهوم العدم
ثمل البجدهق بأاکامهوا؛ فوالظرف الوذ هفرضو الع ول
و املاه الیح و ال و و الفعل ال
ملطلق الثبوت و البح ال ق اذا املعنی األاری ،هو الذ ن وم الی نفوساألمور ،و ه وع
الجوادق من ال ضاها الذهن الیح و اخلا ج الیح و ما هجدال ق الع ل و مطابق ل فی ،هن
او اا و غری ا ال ا مو النفساألمر الهح ،لوواعم ع ل الیوح للامه الیوات مب الور بب الر هوا»
(عالم طباطبائی 0241 ،ق ،ص .)41

پس به نظر عالمة طباطبائي ،اشياء موجود دو قسماند :یک قسم اشيایي که در اتّصاف بـه موجودیـت،
نيازمند به اعتبار وجود نيستند و بـه اصـطالح بـه لحـاظ نفسشـان موجودنـد ،قسـم دیگـر ،اشـيایي کـه
برای اتّصاف به موجودیت به اعتبار وجود نيازمندند .ثبوت نفساألمری عبارت است از ثبوت عامي که هم
شامل موجود حقيقي ميشود و هم شـامل مـوری کـه بـا اعتبـار و توسـعة اضـطراری و ریشـهدار عقـل
موجودیت و ثبوت پيدا ميکنند .این وجود عام و مطلق ثبوت ،هم شامل موجـود حقيقـي مـي شـود کـه
خودِ «وجود» است ،هم شامل ماهياتمي شود که با اعتبار اضطراری و ریشهدار عقل ،موجودیـت و ثبـوت
پيدا کرده و به یک واسطه به موجود حقيقي و اصيل راه پيدا ميکند و هم شامل مفاهيمي مي شود که از
آنها با عنوان مفاهيم فلسفي ،از قبيل مفهوم وحدت ،شيئيت و یا مفاهيم منطقي ،از قبيل کليت ،عرضيت،
یاد شده و با اعتبارق ثانوی اضطراری و ریشـهدار عقـل ،موجودیـت و ثبـوت پيـدا کـرده و بـا دو یـا چنـد
واسطه به موجود حقيقي و اصيل مرتبط ميشوند .با این بيان ،همة مفاهيم که با یک یا چند واسـطه بـه
خارج راه پيدا ميکنند ،به دليل ضرورتي که در ربط خود با واقع دارند ،عقل را در ادراک خود بـه اضـطرار
ميکشانند .در این تحليل ،آنچه ميزان و معيار صدق و کذب قضایاست ،تطبيق آنها بـا خـارج نيسـت تـا
اشکال مربوط به مفاهيم عدمي پيش بياید؛ بلکه ميزان ،آن معنـای عـام وجـود و مطلـق ثبـوت ،اعـم از
حقيقي و اضطراری است که شامل ثبوت وجود و ماهيت و مفاهيم اعتباری ميگـردد .بـا توجـه بـه ایـن
تفسير از نفساألمر ،بسياری از اشکاالتي که به خاطر عدمجامعيت تفاسير دیگر نفساألمر وارد مـيشـد،
برطرف ميشود.
اعتبارات ثابت و دائمی و اعتبارات موضعی و مقطعی
در اینجا ممکن استاز ظاهر برخي از عبارات ایشان توهم شود کـه ایشـان از طریـق ثبـوت و تحقّـق
فرضي (فالظرف الذ هفرض الع للمطلق الثبوت و البح ال ق اذا املعنی األاوری هوو الوذ ن ومی
نفساألمر) مشکل نفساألمر را بهخصوص در مورد ماهيات و معقـوالت ثانيـه حـل مـينماینـد .پاسـخ
این توهم با تثمل نظریة عالمةطباطبائي در مورد نفساألمر وتفکيک بين اعتبارات ریشـهدار و اعتبـارات
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مقطعي ،برطرف ميشود ؛ توضيح اینکه نظریة عالمه مبتني بر تفکيـک اعتبـارات ریشـه دار از اعتبـارات
مقطعي است .ایشان در برخي از نوشتارهای خود ،این مطلب بنيادی را یادآور شـده اسـت کـه اعتبـارات
ذهني ،بر دو قسم است :اوّل؛ اعتبارات ثابت ،ریشهدار و اصيل ،دوم؛ اعتبارات مقطعي و موضعي .اعتبارات
اصيل ،به مسائل علمي مربوط به شناخت هستي برميگردد .مانند :وحدت ،کثرت ،عليت ،معلوليت ،وجود،
عدم ،محال ،ضرورت ،امکان و . ...این عناوین ،از خارج به ذهن منتقل نميشوند؛ بلکه ذهـن بـا معيـاری
ثابت آنها را ميسازد ،به این معنا که سبب موجب و عامل محرّک پردازش این مفـاهيم ،ثابـت و دائمـي
است .اعتبارات مقطعي و موضعي مربوط به مسائل اجتماعي و مؤثر در نظام زیستي است .مانند ریاسـت،
مرئوسيت،عضویت و نظائر آنها که مورد نياز نظام اجتماعي هستند .اینگونه از اعتبارات ،ساختة ذهن بشـر
بوده و قابل اقامة برهان نميباشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها مضـطر نيسـت .ذهـن ،در سـاخت و
پرداخت اعتبارات نخست ،ترتيبي خاص را رعایت ميکند و این ترتيـب و پيونـد ضـروری ،امکـان اقامـة
برهان را بر محور آنها فراهم ميآورد .اعتبارات مقطعي و موضعي ،ساختة ذهن بشـر بـوده و قابـل اقامـة
برهان نميباشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها مضطر نيست .ایشان نگاشته است:
«واعلمل ا الفرض الع لی املوجد ضذة املفاهیمل (مفاهیمل غوری مواهو ) مون ایوث
ال بب املوجب و العامل املحرک لذل علی ق منی :اادمها ما ابب ثابت دائمل و
هنف عن إد اک الع ل و فی اال ،کال بب املوجب نبزاع مفهوم
هو الذ
الوجود و العدم و الواد و الکثر و نحو ،ل مما همکون ا ه وام علیو الربهوا
وثانیهام ما ابب جزئی ابفاقی وعلی ب ودهر دو ب ودهر ،کال وبب املوجوب جلعول
املفاهیمل ا عببا هح ا جبامعیح ،کمعنی الرئااح و املرئوایح و ال یاد و غری ،لو و
من هذا الباب ییع ا ابعا ات و البخویالت الشوعرهح و نحوهوا و للکوالم ،هول
طوهل ایمر ب بعض فی ما ایأبی من مبااث املاهیح و غریها إ شواء اهللبعوالی»
(عالم طباطبائی 0201 ،ق ،و ،0ص )621
آنچه عالمة طباطبائي ،بهعنوان فرف و اعتبار در بح نفساألمر مطرح ميکنند ،براساس دو توسـعة
اضطراری و اعتبارات ریشه دار عقل است نه اعتبارات مقطعي و موضعي؛ بنابراین ،هيچگونه ناسازگاری در
کلمات ایشان وجود ندارد.
پینوشتها
 .1برای نمونه ر.ک :ابونصر فارابي ،کتاب الجمع بين رأیي الحکيمين ،ص 26؛ المنطقيات للفارابي ،ج،1
صص  866 -866و 388 -381؛ ابن سينا ،الشفاء ،االلهيات ،ص 82؛ خواجه نصيرالدین طوسي ،شرح
اإلشارات ،ج ،1ص 113 -118؛ زین الدین عمر بن سهالن ساوی ،البصائر النصيریه في المنطق ،ص 80؛
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قطبالدین شيرازی ،شرح حکمهاإلشراق ،ص63؛ صدرالمتثلهين ،األسفار ،ج ،1ص20؛ عالمة حلي،
القواعد الجليه في شرح الرساله الشمسيه ،صص 883 -888؛ حکيم سبزواری ،شرح المنظومه ،ج ،1ص
830؛ محمد تقي آملي ،درر الفوائد ،تعليقه علي شرح المنظومه للسبزواری ،المجلد األول ،ص 121؛
ابوالبرکات بغدادی ،الکتاب المعتبر في الحکمه ،الجزء األول ،ص 66؛ مال عبداهلل یزدی ،الحاشيه علي
تهذیب المنطق ،ص .88
 .8براساس بيان عالمةطباطبائي در برخي نوشتارها ،معني اعتباریت ماهيت ایـن نيسـت کـه ماهيـت،
امری پنداری و وهمي باشد و از مطلق واقعيت ساقط بـوده و مـوطنش تنهـا ذهـن و پنـدار باشـد؛ بلکـه
ماهيت ،موجودی خارجي است ،آنچه هست این است که عين واقعيت و بالذات دارای اصالت نيست؛ بلکه
به عرف وجود ،دارای واقعيت است و به حسب حقيقت ،ماهيت حد وجود و مرزی است که وجود خـود را
از وجود دیگران جدا ميکند .تبيين اینکه آیا نظر نهایي عالمةطباطبـائي ایـن اسـت کـه ماهيـات حـدود
وجودند یا مسثلة ماهيات ژرفتر از آن است ،مجالي دیگر ميطلبد.
فهرست منابع
آملي ،محمدتقي ( 1366ه.ق) درر الفوائد ،تعليقه علي شرح المنظومه للسبزواری ،تهران :مرکز نشر
الکتاب.
ابن سينا ( 1868ه.ق) الشفاء ،قم المقدسه :منشورات مکتبه آیت العظمي المرعشي النجفي.
 1868( ----ه.ق) النجاه ،تهران :المکتبه المرتضویهبغدادی ( 1363ه .ش) ابوالبرکات هبهاهلل ابن علی بن ملکا ،الکتاب المعتبر في الحکمه ،اصفهان:
انتشارات دانشگاه اصفهان
تفتازاني ،سعدالدین ( 1880ه ق) شرحالمقاصد ،تحقيق و تعليق عبدالرحمن عميره ،الطبعه الثاله،
بيروت :عالم الکتاب.
حسنزاده آملي ،حسن ( 1360ه.ش) تصحيح و تعليق شرح المنظومه حکيم سبزواری ،ج ،9
تهران :نشر ناب.

1813( ------------ه.ق) تصحيح و تعليق شرح المنظومه حکيم سبزواری ،ج ،2الطبعهاالولي ،تهران :نشر ناب.
حسيني طهراني ،سيدهاشم (1368ه.ش) توضيحالمرادتعليقه علی شرح تجريداالعتقاد ،تهران:
انتشارات مفيد.
حلي،عالمه جمالالدین حسن بن یوسف (1818ه.ق) القواعد الجليه فی شرح الرساله الشمسيه،
قم :موسسه النشراإلسالمي.

مطابقت با مطلق ثبوت به مثابة مالک شناخت در انديشة فلسفی عالمةطباطبائی
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( -----------------------------بيتا) ،کشفالمراد فی شرح تجريداالعتقاد،تصحيح و تعليق حسن حسنزاده آملي ،قم :مؤسسه النشراإلسالمي التابعه لجماعه المدرسين.
سبزواری ،حکيم مالهادی (1360ه.ش) شرحالمنظومه ،تصحيح و تعليق حسن حسنزاده آملي ،ج ،1
تهران :نشر ناب 1360 ،ه ش.
 1813( ---------------ه.ق) شرح المنظومه ،تصحيح و تعليق حسن حسنزاده آملي ،ج،8الطبعة االولي ،تهران :نشر ناب.
ساوی ،زینالدین عمر بن سهالن (1316ه.ق) البصائر النصيريه فی المنطق ،مع تعليقات محمد
عبده ،قم :المدرسه المرتضویه.
شعراني ،عالمهابوالحسن (1363ه.ش) شرح تجريداالعتقاد ،تهران :کتابفروشي اسالميه.
شيرازی ،قطبالدین (بيتا) شرح حکمهاإلشراق ،قم :انتشارات بيدار.
صدرالمتثلهين (18106ه.ق) الحکمه المتعاليه فی األسفار العقليه األربعه ،بيروت :دارإحياءالتراث
العربي.
طباطبائي ،عالمه سيد محمدحسين1886( ،ه.ق) بدايهالحکمه ،تحقيق و تعليق عباس علي سبزواری،
الطبعه السابعه عشره ،قم :موسسة النشر اإلسالمي التابعه لجماعه المدرسين.

1810( -----------------------ه.ق)تعليقه بر الحکمه المتعاليه فی األسفار العقليهاألربعه صدرالمتألهين ،بيروت :دار إحياء التراث العربي.
1886( ------------------------ه.ق) نهايهالحکمه ،تحقيق و تعليق عباس عليزارعي سبزواری ،قم :مؤسسه النشر االسالمي التابعه لجماعه المدرسه ،الطبعه الخامسه عشر.
طوسي ،خواجه نصيرالدین (1380ه.ش) تلخيص المحصل (نقد المحصل ) ،تصحيح عبداهلل نوراني،
ط ،1دانشگاه مک گيل کاناداـ دانشگاه تهران.

( ----------------بيتا) تجريد االعتقاد (در کشف المراد فی شرح تجريداالعتقادعالمه حلی) تصحيح و تعليق حسن حسنزاده آملي ،قم :مؤسسه النشر اإلسالمي التابعه لجماعه
المدرسين.
1368( ---------------ه.ش) شرح االشارات و التنبيهات ،الطبعه االولي ،قم :نشرالبالغه.فارابي ،ابونصر (1868ه.ق) الجمع بين رأيیالحکيمين ،تهران :انتشارات الزهراء (عليها السالم).
المنطقيات ( 1862ه.ق) تصحيح محمدتقي دانشپژوه ،قم :مکتبه آیت اهلل النجفي المرعشي.
فياف الهيجي ،حکيم عبدالرزاق (بيتا) شوارق اإللهام فی شرح تجريداالعتقاد ،چاپ سنگي،
بيجا ،بيتا.
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قوشجي ،عالءالدین علي بن محمد (بيتا) شرح تجريداالعتقاد ،قم :انتشارات رضي ،بيدار ـ عزیزی.
ميرداماد ( 1366ه.ش) قبسات ،به اهتمام مهدی محقق ،سيد علي موسوی بهبهاني ،ایزوتسو ،ابراهيم
دیباجي ،ط  ،8تهران :دانشگاه تهران.

یزدی ،مولي عبداهلل نجمالدین شهابالدین الحسين ( 1818ه .ق) الحاشيه علی تهذيب المنطق
للتفتازانی ،الطبعه الثامنه ،قم :مؤسسه النشراالسالمي التابعه لجماعه المدرسين.

