
 
 
 
 

 
 

 مطابقت با مطلق ثبوت به مثابة مالک شناخت 

 یئطباطبا در انديشة فلسفی عالمة

 اردستانی مهدیمحمد

 چکيدهچکيده
 «واقـع » بـا  رابطة در و است «واقع با شناخت مطابقت» صحيح، شناخت درست  مالک 
 کـه  طباطبـائي  عالمة فلسفي بنيادین ابتکارات یکي. شود مي مطرح «األمر نفس» عنوان
 در بدیع اینظریه است، مرتبط شناسي شناخت حوزة به هم و شناسيهستي حوزة به هم
 فلسـفي  مبنـای  تـثثير  دادننشـان  بـا  و جـامع  تفسيری در ایشان. است األمرنفس مورد

 مطابقـت  مشکالت لحاظ با و شناختي هستي جهت از االمرنفس مسثلة در دوجو اصالت
 و ثبـوت  مطلـق  ظـرف  بـه  را األمـر نفس شناسي، شناخت جهت از األمرنفس با شناخت
 ثبـوت  تفسـير،  ایـن  اسـاس  بـر . اسـت  نموده تفسير عام ثبوت یا مطلق ثبوت یا تحقق
 هـم  و شـود مـي  حقيقـي  دموجو شامل هم که عام ي ثبوت از است عبارت یاألمر نفس
  پيـدا  ثبـوت  و موجودیـت  عقـل  دارریشه و اضطراری توسعة و اعتبار با که اموری شامل
 ثبـوت  و حقيقـي  ثبـوت  از اعـم   ثبـوتي  األمـری، نفـس  ثبوت  دیگر، تعبير به و کنندمي

 یعنـي  صـحيح،  شـناخت  درسـت  مالک در نوین رویکردی تفسير، این .است اضطراری
 سنجش در ميزان تفسير، این اساس بر زیرا کند؛مي األمر ایجاد سنف با شناخت مطابقت
 .بود خواهد ثبوت مطلق ظرف با مطابقت صحيح، شناخت

 ثبـوت،  مطلق فعال، عقل شيء، خود األمر،نفس واقع، شناخت، : مالککليدی واژگان
 .اضطراری ثبوت  حقيقي، ثبوت
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 مقدمه

ت. پاسخ عقل به سؤال از مالک صحت شناخت ت. پاسخ عقل به سؤال از مالک صحت شناخت اساس  صحيحصحيح  شناختشناختمعيار معيار   مالک شناخت صحيح، غير ازمالک شناخت صحيح، غير از
  شناختشناخت  مطابقتمطابقت  خيزد این است که مالکِ درستِ شناخت صحيح،خيزد این است که مالکِ درستِ شناخت صحيح،  )حقيقت = صدق( که از نهاد آن بر مي)حقيقت = صدق( که از نهاد آن بر مي

مطـابقق و مطابقـت یـا    مطـابقق و مطابقـت یـا    »»، ، ««مطـابقق مطـابقق »»بر این اساس، در هر شناخت صحيح، سه رکن داریم: بر این اساس، در هر شناخت صحيح، سه رکن داریم:   11با واقع است.با واقع است.
در هر شناخت صحيح است در هر شناخت صحيح است « « واقعواقع»»و محکي، همان و محکي، همان   رکن دوم یعني مطابققرکن دوم یعني مطابقق«. «. محکي و حکایتمحکي و حکایت»»، ، ««حاکيحاکي

األمـر گفتـه شـده کـه     األمـر گفتـه شـده کـه       شود. در مورد معنای لفظي نفـس شود. در مورد معنای لفظي نفـس   مطرح ميمطرح مي« « األمراألمر  نفسنفس»»و در رابطة با آن، عنوان و در رابطة با آن، عنوان 
بنـابراین، ترکيـب اضـافي    بنـابراین، ترکيـب اضـافي      شيء و چيز اسـت شيء و چيز اسـت   ،،««أمرأمر»»  ةةکلمکلم  مراد ازمراد از  وو  خود و ذاتخود و ذات  ،،««نفسنفس»»  ةةکلمکلممقصود از مقصود از 

)= شيء در حـد  خـود = شـيء آن چنـان کـه در خـود       )= شيء در حـد  خـود = شـيء آن چنـان کـه در خـود         آن استآن است  ء و خودء و خود  به معني ذات شيبه معني ذات شي  ،،««األمراألمر  نفسنفس»»
، ، 11، ج، ج13601360زادة آملـي،  زادة آملـي،    / حسـن / حسـن 8686تا، ص تا، ص   / قوشجي، بي/ قوشجي، بي803803-308308، ص ، ص 11ق، جق، ج  18801880هست(. )تفتازاني، هست(. )تفتازاني، 

عنوان یک بحـ   عنوان یک بحـ     بهبه  األمراألمر  های آغازین مسثلة نفسهای آغازین مسثلة نفس  ریشهریشهاز نظر سير تاریخي، شاید بتوان گفت از نظر سير تاریخي، شاید بتوان گفت (. (. 183183ص ص 
  محقـق محقـق . . شکل گرفتشکل گرفت  ""حلّيحلّية ة عالمعالم""شان شان شاگردشاگردو و   ""طوسيطوسيمحقق محقق ""مستقل در ضمن سؤال و جوابي بين مستقل در ضمن سؤال و جوابي بين 

خود رسالة مستقلي در این زمينه نگاشته است. اندیشمندان و حکيمان دیگر نيـز بـه ایـن مسـثله     خود رسالة مستقلي در این زمينه نگاشته است. اندیشمندان و حکيمان دیگر نيـز بـه ایـن مسـثله       طوسيطوسي
اند، مانند: شيء به خودی خود، عقل اند، مانند: شيء به خودی خود، عقل   ارائه کردهارائه کرده« « األمراألمر  نفسنفس»»توجه نموده و در مجموع تفاسير گوناگوني از توجه نموده و در مجموع تفاسير گوناگوني از 

 الهي، نفس کلي، لوح محفوظ، عالم أعلي و ... . الهي، نفس کلي، لوح محفوظ، عالم أعلي و ... .   فع ال، عالم أمر، علمفع ال، عالم أمر، علم
گر چه همانند دیگر فيلسـوفان و منطـق   گر چه همانند دیگر فيلسـوفان و منطـق     طباطبائيطباطبائي  بيان این مطلب است که عالمةبيان این مطلب است که عالمة  این نوشتار، درصدداین نوشتار، درصدد

ای ای   دانـد، ولـي در نظریـه   دانـد، ولـي در نظریـه     دانان و معرفت شناسان اسالمي، مالک شناخت صحيح را مالک پيش گفته ميدانان و معرفت شناسان اسالمي، مالک شناخت صحيح را مالک پيش گفته مي
األمر را به ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبـوت مطلـق یـا    األمر را به ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبـوت مطلـق یـا      نفسنفس  ابتکاری و بر اساس مبنای اصالت وجود،ابتکاری و بر اساس مبنای اصالت وجود،

ثبوت عام تفسير نموده است که قهرا بر اساس این تفسير، مـالک شـناخت یعنـي مطابقـت شـناخت بـا       ثبوت عام تفسير نموده است که قهرا بر اساس این تفسير، مـالک شـناخت یعنـي مطابقـت شـناخت بـا       
األمر، مطابقت با ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام است و ميزان در سـنجش  األمر، مطابقت با ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام است و ميزان در سـنجش    نفسنفس

االمر از چند جهت االمر از چند جهت   در بح  نفسدر بح  نفس  طباطبائيطباطبائي  ي است. ابتکارات عالمةي است. ابتکارات عالمةمطابقت با چنين ظرفمطابقت با چنين ظرف    شناخت صحيح،شناخت صحيح،

األمـر در جایگـاه یکـي از فروعـات     األمـر در جایگـاه یکـي از فروعـات       : استقرار بح  نفـس : استقرار بح  نفـس دومدوم: نقادی دو نظریة اصلي پيشين؛ : نقادی دو نظریة اصلي پيشين؛ اولاول  است:است:

؛ سـوم: ارائـة   ؛ سـوم: ارائـة     األمـر األمـر   بح  اصالت وجود و نشان دادن تثثير مبنای فلسفي اصـالت وجـود در بحـ  نفـس    بح  اصالت وجود و نشان دادن تثثير مبنای فلسفي اصـالت وجـود در بحـ  نفـس    
األمر. در این نوشتار ابتدا دو نظریـة پيشـين، توضـيح داده شـده و بررسـي      األمر. در این نوشتار ابتدا دو نظریـة پيشـين، توضـيح داده شـده و بررسـي        نفسنفسای بدیع در مسثلة ای بدیع در مسثلة   نظریهنظریه

 و تحيل قرار گرفته است. و تحيل قرار گرفته است.     مورد تبيينمورد تبيين  طباطبائيطباطبائي  گردیده و سپس نظریة عالمةگردیده و سپس نظریة عالمة

 األمرنفس مثابه به خود نفس در ءیش: نخست ةينظر

د  خـود = شـيء آن   د  خـود = شـيء آن   )= شيء در حـ )= شيء در حـ   ء و خود آن استء و خود آن است  األمرذات شياألمرذات شي  نفسنفسبر اساس این نظریه، مقصود از بر اساس این نظریه، مقصود از 
اند. این نظریه ابتـدا مـورد   اند. این نظریه ابتـدا مـورد     چنان که در خود هست(. اندیشمندان و حکيمان متعددی این نظریه را برگزیدهچنان که در خود هست(. اندیشمندان و حکيمان متعددی این نظریه را برگزیده

 شود.شود.  بر آن مطرح ميبر آن مطرح مي  طباطبائيطباطبائي  تبيين و تحليل قرار گرفته و سپس در سنجش و بررسي، نقدهای عالمةتبيين و تحليل قرار گرفته و سپس در سنجش و بررسي، نقدهای عالمة
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 ليتحل و نييتب

ء است که در مقابـل فـرف فـارف و اعتبـار معتبـر      ء است که در مقابـل فـرف فـارف و اعتبـار معتبـر      قلمروی ذات شيقلمروی ذات شي  بر اساس این نظریه،بر اساس این نظریه،األمر األمر   نفسنفس
، ، 13631363/ شـعراني،  / شـعراني،  0808، ص ، ص 13681368طهرانـي،  طهرانـي،      / حسـيني / حسـيني 818818، ص ، ص 88ججق، ق،   18131813)حکيم سبزواری، )حکيم سبزواری،   باشدباشد  ميمي
شمار شمار   ههاألمری باألمری ب  و از امور نفسو از امور نفسباشد باشد   ميمياألمر األمر   فاقد نفسفاقد نفس  ،،««اإلنسان جماداإلنسان جماد»»  ::قضایایي مانندقضایایي مانند  ،،بنابراینبنابراین( ( 6868ص ص 
  ::قضـية قضـية   ،،شـود؛ بنـابراین  شـود؛ بنـابراین    ذهنـي مـي  ذهنـي مـي    وجودوجود  وجود خارجي ووجود خارجي و  ،،ة ماهي تة ماهي تشامل مرتبشامل مرتب  ،،««حد  ذات شيحد  ذات شي»»آیند.آیند.  نمينمي
« « انسان کلّي استانسان کلّي است»»  ::مرتبة ماهي ت آن است. قضي ةمرتبة ماهي ت آن است. قضي ة  ،،األمر آناألمر آن  و نفسو نفس  مي باشدمي باشدصادق صادق   ««انسان حيوان استانسان حيوان است»»

 نيـز صـادق   نيـز صـادق   « « انسـان موجـود اسـت   انسـان موجـود اسـت   »»  ::ای از ذهن است. قضيةای از ذهن است. قضية  مرتبهمرتبه  ،،األمر آناألمر آن  و نفسو نفس  باشد،باشد،  ميمينيز صادق نيز صادق 
ـ ایـ مقصود مقصود ( و ( و 818818، ص ، ص 88ق، جق، ج  18131813)حکيم سبزواری،)حکيم سبزواری،  وجود خارجي آن استوجود خارجي آن است  ،،ر آنر آناألماألم  و نفسو نفس  باشدباشدميمي ن ن ای

است که شيء في حد  ذاته موجود است و مراد از اینکه في حد  ذاته موجود است، موجودی ت با قطع نظر از است که شيء في حد  ذاته موجود است و مراد از اینکه في حد  ذاته موجود است، موجودی ت با قطع نظر از 
فرف فارف و اعتبار معتبر است؛ چه اینکه موجودی تي در ذهن داشته باشد یا در خارج؛ زیرا صرف وجـود  فرف فارف و اعتبار معتبر است؛ چه اینکه موجودی تي در ذهن داشته باشد یا در خارج؛ زیرا صرف وجـود  

ــر نيســت   ــار معتب ــارف و اعتب ــرف ف ــتلزم ف ــن، مس ــر نيســت  در ذه ــار معتب ــارف و اعتب ــرف ف ــتلزم ف ــن، مس ــي،   )حســن)حســن  در ذه ــي، زادة آمل (. (. 818818، ص ، ص 11، ج، ج13601360زادة آمل
 است:است:    در تبيين این تفسير نگاشتهدر تبيين این تفسير نگاشته  شعرانيشعراني  عالمةعالمة

 األمـر یعنـي خـود آن چيـز.     األمـر یعنـي خـود آن چيـز.       و نفـس و نفـس   ،،مر به معني چيز است، هرچه باشدمر به معني چيز است، هرچه باشدأأگویيم گویيم   ما ميما مي»»
 و اگـر مطـابق   و اگـر مطـابق   و مطابق خود آن چيـز بـود، درسـت اسـت     و مطابق خود آن چيـز بـود، درسـت اسـت       ،،اگر حکمي کردیم به چيزیاگر حکمي کردیم به چيزی

هزار خـروار یـاقوت   هزار خـروار یـاقوت     هزار خروار یاقوت سرخ، نصف دههزار خروار یاقوت سرخ، نصف ده  آن چيز نبود، باطل است؛ مثالً پنجآن چيز نبود، باطل است؛ مثالً پنج
 با آنکه این اندازه یـاقوت در جهـان نيسـت و حکـم بـا آنکـه درسـت و صـحيح         با آنکه این اندازه یـاقوت در جهـان نيسـت و حکـم بـا آنکـه درسـت و صـحيح           ،،استاست

 باشد. درستي آن از جهت آن اسـت کـه مقتضـای خـود     باشد. درستي آن از جهت آن اسـت کـه مقتضـای خـود       است، مطابق واقع و خارج نمياست، مطابق واقع و خارج نمي
 هـزار خـروار یـاقوت،    هـزار خـروار یـاقوت،      ام ا اگر گویيم پـنج ام ا اگر گویيم پـنج   ..نصف دیگری باشدنصف دیگری باشدپنج و ده آن است که یکي پنج و ده آن است که یکي 

هزار خروار است، صحيح نيسـت؛ چـون مخـالف مقتضـای پـنج و ده اسـت.       هزار خروار است، صحيح نيسـت؛ چـون مخـالف مقتضـای پـنج و ده اسـت.         دو برابر دهدو برابر ده
 هـزار سـاعت اسـت و هـر سـاعت      هـزار سـاعت اسـت و هـر سـاعت        همچنين اگر گویيم ميان طلوع و غـروب آفتـاب، ده  همچنين اگر گویيم ميان طلوع و غـروب آفتـاب، ده  

یـن بسـيار   یـن بسـيار   و امثـال ا و امثـال ا   ،،هزار دقيقه، صحيح نيست؛ چون مطابق خود روز و ساعت نيسـت هزار دقيقه، صحيح نيست؛ چون مطابق خود روز و ساعت نيسـت 
األمر األمر   األمر است یا نيست، یکي آن است که نفساألمر است یا نيست، یکي آن است که نفس  عالمت آنکه چيزی مطابق نفسعالمت آنکه چيزی مطابق نفس  است.است.

األمر بسـته بـه تصـو ر انسـان     األمر بسـته بـه تصـو ر انسـان       را کسي تصو ر کند یا نکند، واقعي ت دارد؛ ام ا مخالف نفسرا کسي تصو ر کند یا نکند، واقعي ت دارد؛ ام ا مخالف نفس
متـر، دو مـي   متـر، دو مـي     است؛ مثالً اگر گویيم ميان دو آجر در دیوار، هزار فرسخ است یا یک سانتياست؛ مثالً اگر گویيم ميان دو آجر در دیوار، هزار فرسخ است یا یک سانتي

گنجد؛ ام ا هـزار فرسـخ   گنجد؛ ام ا هـزار فرسـخ       ما تصو ر کنيم یا نکنيم، همين مقدار در آن ميما تصو ر کنيم یا نکنيم، همين مقدار در آن مي  صحيح است؛ چهصحيح است؛ چه
األمـر  األمـر    و پس از تصو ر در ذهن ما است.دیگر آنکه، خالف نفسو پس از تصو ر در ذهن ما است.دیگر آنکه، خالف نفس  ،،را ما تصو ر نکنيم نيسترا ما تصو ر نکنيم نيست

  ؛؛اختيار مـا نيسـت  اختيار مـا نيسـت  ه ه األمر باألمر ب  توانيم به چندگونه تصو ر کنيم؛ ام ا نفستوانيم به چندگونه تصو ر کنيم؛ ام ا نفس  اختيار ما است؛ مياختيار ما است؛ ميه ه بب
 توانيم تصو ر کنيم آسمان زیر پـای مـا اسـت    توانيم تصو ر کنيم آسمان زیر پـای مـا اسـت      ؛ مثالً مي؛ مثالً ميبلکه مقتضای خود آن چيز استبلکه مقتضای خود آن چيز است
 األمر آن است کـه آسـمان بـاالی سـر مـا اسـت و جـز        األمر آن است کـه آسـمان بـاالی سـر مـا اسـت و جـز          و زمين باالی سر ما؛ ام ا نفسو زمين باالی سر ما؛ ام ا نفس

یابنـد  یابنـد    األمر را مطابق یکدیگر مياألمر را مطابق یکدیگر مي  نفسنفس  ،،سو م آنکه، همة مردمسو م آنکه، همة مردم؛ ؛ توانيم تصو ر کنيمتوانيم تصو ر کنيم  این نمياین نمي
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کند ميان زمـين  کند ميان زمـين    ي فرف ميي فرف مياألمر به اختالف اشخاص است؛ یکاألمر به اختالف اشخاص است؛ یک  و ام ا فرف خالف نفسو ام ا فرف خالف نفس
)شـعراني،  )شـعراني،    ««کند پانصد سال راه باشد و هکذاکند پانصد سال راه باشد و هکذا  و آسمان دو فرسخ باشد، دیگری فرف ميو آسمان دو فرسخ باشد، دیگری فرف مي

 .(..(.6666  –  6868، صص ، صص 13631363

امکان ممکن، اگرچه دارای وجودی امکان ممکن، اگرچه دارای وجودی   طور مثال،طور مثال،  . به. بهاستاست  فارففارف  األمر در مقابل فرفاألمر در مقابل فرف  دیگر، نفسدیگر، نفس  بيانبيانبه به 
و و باشـد  باشـد    مـي مـي نظر از فرف فـارف، محفـوظ   نظر از فرف فـارف، محفـوظ     ابداً با قطعابداً با قطعانتزاعي در عقل است، ولي در مرتبة ماهي ت ازالً و انتزاعي در عقل است، ولي در مرتبة ماهي ت ازالً و 

و دارای و دارای باشـد  باشـد    مـي مـي   دارای نفسي ت است، برخالف زوجي ت پنج و وجوب انسان که به صرف فـرف فـارف  دارای نفسي ت است، برخالف زوجي ت پنج و وجوب انسان که به صرف فـرف فـارف  
که در ذهن قرار گيرد، دارای دو حيثي ت است: حيثي ـت  که در ذهن قرار گيرد، دارای دو حيثي ت است: حيثي ـت    نفسي ت نيستند. آنچه دارای نفسي ت است، هنگامي نفسي ت نيستند. آنچه دارای نفسي ت است، هنگامي 

ذهن، برخالف آنچه دارای نفسي ت نيست، مانند زوجي ت پـنج کـه فقـط    ذهن، برخالف آنچه دارای نفسي ت نيست، مانند زوجي ت پـنج کـه فقـط    األمری ه و حيثي ت بودنش در األمری ه و حيثي ت بودنش در   نفسنفس
األمر، تطـابق هـر دو   األمر، تطـابق هـر دو     دارای حيثي ت موجودی ت در ذهن است. با توجه به این نکته، معنای مطابقت با نفسدارای حيثي ت موجودی ت در ذهن است. با توجه به این نکته، معنای مطابقت با نفس

نسـان  نسـان  اإلاإل»»  قضـية: قضـية:   حيثي ت است؛ به این معنا که آنچه در ذهن است، واجـد هـر دو حيثي ـت باشـد؛ ماننـد     حيثي ت است؛ به این معنا که آنچه در ذهن است، واجـد هـر دو حيثي ـت باشـد؛ ماننـد     
به این معنا که فقط دارای حيثي ـت موجودی ـت در   به این معنا که فقط دارای حيثي ـت موجودی ـت در     ،،عدم مطابقت، فقدان دو حيثي ت استعدم مطابقت، فقدان دو حيثي ت است  و معنایو معنای  ««ممکنممکن

ایـن تفسـير از   ایـن تفسـير از   (. (. 0606-0808، صـص  ، صـص  13681368.)سيدهاشم حسيني طهراني، .)سيدهاشم حسيني طهراني، ««پنج، زوج استپنج، زوج است»»ذهن است؛ مانند: ذهن است؛ مانند: 
بـه  بـه  کند؛ کند؛   و در ممکنات، به مرتبة ماهي ات آنها بازگشت ميو در ممکنات، به مرتبة ماهي ات آنها بازگشت مي  ،،گرددگردد  به حقيقت او برمي به حقيقت او برمي   ،،األمر، در واجباألمر، در واجب  نفسنفس

نظر از وجود خارجي و وجود ذهني، در مرتبة ماهيت، دارای تقـرّر و نفسـيتند،   نظر از وجود خارجي و وجود ذهني، در مرتبة ماهيت، دارای تقـرّر و نفسـيتند،     این معنا که ممکنات با قطعاین معنا که ممکنات با قطع
تـا، ص  تـا، ص    )فياف الهيجي، بي)فياف الهيجي، بي  األمری نيستاألمری نيست  جز وجود فرضي در ذهن، دارای هيچ نفسجز وجود فرضي در ذهن، دارای هيچ نفسه ه برخالف پنج که ببرخالف پنج که ب

183183.).) 

 یبررس و سنجش

تنهـا بـرای   تنهـا بـرای     ،،ایـن تفسـير  ایـن تفسـير   ست. به نظـر ایشـان  ست. به نظـر ایشـان  مورد نقد قرار گرفته امورد نقد قرار گرفته ا  طباطبائيطباطبائي  این نظریه توسط عالمةاین نظریه توسط عالمة
، در حالي ، در حالي ي تي برخوردار باشندي تي برخوردار باشندفسفساز ناز ن  ر،ر،ممو أو أ  عنوان یک شيءعنوان یک شيء  مفيد است که بهمفيد است که به  اموریاموری  وکذبوکذب  تشخيص صدقتشخيص صدق

فاقـد ذات و شـيئي ت   فاقـد ذات و شـيئي ت     ،،به دليل اینکه تحقّق آنها محال اسـت به دليل اینکه تحقّق آنها محال اسـت   ،،اجتماع نقيضين، دور وموضوعات عدمياجتماع نقيضين، دور وموضوعات عدميکه که 
 ت:ت:. ایشان در این مورد نگاشته اس. ایشان در این مورد نگاشته اسباشندباشند  ميمي

األمر نفس الشیء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمری؛ فکوو  األمر نفس الشیء، فهو من وضع الظاهر موضع الضمری؛ فکوو    قیل: املراد بنفسقیل: املراد بنفس»»

األمر، کونو  فوی نف و  کوذل ؛ و فیو : ا ال موا   األمر، کونو  فوی نف و  کوذل ؛ و فیو : ا ال موا     العدم مثاًل باطل الذات فی نفسالعدم مثاًل باطل الذات فی نفس

  ««مطابق ل  فوی اوا و و   فوی ،هون،   نف ویالح لو  ابوی هطاب و  هوو و ااکامو مطابق ل  فوی اوا و و   فوی ،هون،   نف ویالح لو  ابوی هطاب و  هوو و ااکامو 

 (.(.0101  -0101ق، صص ق، صص 02410241ی، ی، ئئطباطباطباطبا      )عالم)عالم

است. نفس است. نفس « « اصالت وجوداصالت وجود»»کند، کند،   که با تثکيد بر آن بر این نظریه اشکال ميکه با تثکيد بر آن بر این نظریه اشکال مي  طباطبائيطباطبائي  ي که عالمةي که عالمةمبنایمبنای
شيء و خود آن، یا وجود است یا ماهيت، اگر نفس شيء، وجود است، عدم، موضوعات عدمي و قضـایای  شيء و خود آن، یا وجود است یا ماهيت، اگر نفس شيء، وجود است، عدم، موضوعات عدمي و قضـایای  

ای ای اند و اگر نفس شيء، ماهيت است، بر اسـاس مبنـای اصـالت وجـود، ماسـو     اند و اگر نفس شيء، ماهيت است، بر اسـاس مبنـای اصـالت وجـود، ماسـو       عدمي، فاقد ذات و نفسيتعدمي، فاقد ذات و نفسيت



 9999 طباطبائی ديشة فلسفی عالمةمطابقت با مطلق ثبوت به مثابة مالک شناخت در ان 
(Correspondence with Absolute Fixity as a Criterion for Knowledge in the. . .) 

 

. ایشـان در ایـن   . ایشـان در ایـن   باشدباشد  آنهاآنها  تواند مالک صدق و کذبتواند مالک صدق و کذب  به این معنا نميبه این معنا نمي  ««األمراألمر  نفسنفس»»وجود باطل است. پسوجود باطل است. پس
 مورد نگاشته است:مورد نگاشته است:

 ا ی ح اإلشکال ا  ال ول بأصالح الوجود، هوجب بطوال  ییوع ال ضواها البوی   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 الذهنیالوح البوی بطوابق هی ،ات مطابق فی الوجود اخلا جی، و   هی من ال ضواها الذهنیالوح البوی بطوابق 

وا األاأل وا ،ها  بام هی ا،ها ، و ،ل  ک ولنوا: عودم املعلوول معلوول لعودم العلالوح، ف  ال  ،ها  بام هی ا،ها ، و ،ل  ک ولنوا: عودم املعلوول معلوول لعودم العلالوح، ف  ال

ل فی ،هن من األ،ها  و لی ت مموا هطوابق اخلوا و؛ إ،  ح ثاببح و إ  مل هبع ال ل فی ،هن من األ،ها  و لی ت مموا هطوابق اخلوا و؛ إ، قضیالح ا ال ح ثاببح و إ  مل هبع ال قضیالح ا ال

ول جوواامل ا  املطوابق ضوذة ال ضویالح و امثاضووا  ول جوواامل ا  املطوابق ضوذة ال ضویالح و امثاضووا العودم باطول   اوا و لو ؛ و  جال  العودم باطول   اوا و لو ؛ و  جال

ح، هو نفس ح، هو نفسمن ال ضاها احل ال   األموراألمور  اخلا و و الذهن، و قد ،کروا ا ال نفساخلا و و الذهن، و قد ،کروا ا ال نفس  و و دد  األمراألمر  من ال ضاها احل ال

   األموراألمور  نفوسنفوس  بف وریبف وری  فیفی  ،کروا،کروا  وو  الذهن،الذهن،  منمن  وج وج   منمن  اعملاعمل  وو  اخلا واخلا و  منمن  مطل امطل ا  اعملاعمل

   بو بو   نعنوینعنوی  األمور،األمور،  نفوسنفوس  فویفوی  کوذاکوذا  اکمو اکمو   الشویءالشویء::ف ولنواف ولنوا  الشویء،الشویء،  نفسنفس  ب ب   املراداملراد  ا ا 

  وو  املضومر؛املضومر؛  موضوعموضوع  الظاهرالظاهر  وضعوضع  قبیلقبیل  منمن  اللفظاللفظ  وو  کذا،کذا،  اکم اکم   نف  نف    فیفی  الشیءالشیء  ا ا 

ملراد بنفس الشیء،إ  کا  وجودة األصیل، عاد املحوذو   ااوًا، و إ  کوا  ملراد بنفس الشیء،إ  کا  وجودة األصیل، عاد املحوذو   ااوًا، و إ  کوا  اا  ا ا ::فی فی 

«. «. ماهیبوو  امل ابلووح لوجووودة، عوواد املحووذو  اهضووًا، لووبطال  مااووو  الوجووودماهیبوو  امل ابلووح لوجووودة، عوواد املحووذو  اهضووًا، لووبطال  مااووو  الوجووود

 (.(.401401، ص ، ص 00ق، وق، و  02010201ی، ی، ئئطباطباطباطبا  )عالم )عالم 

 األمر نفس مثابه به فعال عقل  :دوم ةينظر

. برخـي از اندیشـمندان و حکيمـان ایـن     . برخـي از اندیشـمندان و حکيمـان ایـن     استاست« « فع الفع العقل عقل »»األمر األمر   مقصود از نفسمقصود از نفسبر اساس این نظریه، بر اساس این نظریه، 
نظریه را برگزیده اند. این نظریه ابتدا مورد تبيين و تحليل قـرار گرفتـه و سـپس در سـنجش و بررسـي،      نظریه را برگزیده اند. این نظریه ابتدا مورد تبيين و تحليل قـرار گرفتـه و سـپس در سـنجش و بررسـي،      

 شود. شود.   بر آن مطرح ميبر آن مطرح مي  طباطبائيطباطبائي  نقدهای عالمةنقدهای عالمة

 ليتحل و نييتب

المحص ـل،  المحص ـل،    / تلخيص/ تلخيص6666ص ص تا،  تا،    ت )محقق طوسي، بيت )محقق طوسي، بياساس« « عقل فع العقل فع ال»»  األمر بر اساس این نظریه،األمر بر اساس این نظریه،  نفسنفس
  هـای هـای   ورتورتکـه صـ  کـه صـ    ((6666،  ص ،  ص 13631363/ شـعراني،  / شـعراني،  818818،  ص ،  ص 11، ج، ج13601360/ حکيم سبزواری، / حکيم سبزواری، 860860، ص ، ص 13801380
و هر کوچک و بزرگي و هر و هر کوچک و بزرگي و هر ( ( 361361الثاني، ص الثاني، ص   ، الجزء، الجزء13681368باشد )محقق طوسي، باشد )محقق طوسي،   ميميدر آن مرتسم در آن مرتسم   ،،معقولهمعقوله

ـ ایة ایة ر پر پبب( ( 818818،  ص ،  ص 11، ج، ج13601360)حکيم سبزواری، )حکيم سبزواری، بسيط و مرکّبي در آن مستطر است بسيط و مرکّبي در آن مستطر است  ـ احاطة علمي  عقـل  عقـل    ةةاحاطة علمي 
ای که ثابـت در  ای که ثابـت در    ، هر صورت، حکم و قضيه، هر صورت، حکم و قضيهدر آندر آن  جميع حقایق اشياءجميع حقایق اشياءتحقّق تحقّق   وو  فع ال به تمام کائنات مادونفع ال به تمام کائنات مادون

و در و در   بوده و صادق استبوده و صادق استاألمر األمر   باشد، مطابق با نفسباشد، مطابق با نفس« « عقل فع العقل فع ال»»ذهن است، اگر مطابق با آن علوم در نزد ذهن است، اگر مطابق با آن علوم در نزد 
ه اطالقات گوناگوني دارد، امـا در اطـالق رایـج در    ه اطالقات گوناگوني دارد، امـا در اطـالق رایـج در    البته عقل فعال، گرچالبته عقل فعال، گرچباشد.باشد.  کاذب مي کاذب مي   ،،غير این صورتغير این صورت

، اطالق ، اطالق باشدباشد  ميميبر مفارقي که عقل عالم ارضي و فائض بر نفوس نطقي بر مفارقي که عقل عالم ارضي و فائض بر نفوس نطقي « « عقل فع العقل فع ال»»  ،،بسياری از مواضعبسياری از مواضع
ی ی دد، در چگونگي صدور افعـال از مبـا  ، در چگونگي صدور افعـال از مبـا  ««شفاشفا»»، چنانکه شيخ در آخر فصل سو م مقالة نهم الهي ات ، چنانکه شيخ در آخر فصل سو م مقالة نهم الهي ات شده استشده است
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محرّکي است که خـود  محرّکي است که خـود    ،،تعالي ده تاست و نخستين عقلتعالي ده تاست و نخستين عقل  فارقات بعد از حقفارقات بعد از حقتعداد عقول و متعداد عقول و م  مي گویدمي گویدعاليه عاليه 
 : : نگاشته استنگاشته استکند تا اینکه کند تا اینکه   حرکت نمي حرکت نمي 

همچنين است تا به عقل فایض بر نفوس ما منتهي شود و همين عقـل عـالم ارضـي    همچنين است تا به عقل فایض بر نفوس ما منتهي شود و همين عقـل عـالم ارضـي    »»
 (.(.861861ق، ص ق، ص   18681868سينا، سينا،   )ابن )ابن   ««ناميمناميم  است و ما او را عقل فع ال مي است و ما او را عقل فع ال مي 

عقـل  عقـل    يمـان، يمـان، حکحک  از اندیشمندان واز اندیشمندان و  بعضيبعضي  نظریه داده شد، روشن گردید کهنظریه داده شد، روشن گردید که  با توضيحي که در مورد اینبا توضيحي که در مورد این
. البتـه الزم بـه   . البتـه الزم بـه   انداند  األمر قرار دادهاألمر قرار داده  و آن را مصداق نفسو آن را مصداق نفس    انداند  پذیرفتهپذیرفته« « ادراکات عقليادراکات عقلي  ةةخزانخزان»»عنوان عنوان   بهبهفع ال را فع ال را 

األمـر  األمـر    و نفـس و نفـس « « خزانة ادراکـات عقلـي  خزانة ادراکـات عقلـي  »»عقل فعال به عنوان عقل فعال به عنوان   هيچ تالزمي بين پذیرشهيچ تالزمي بين پذیرشیادآوری است که یادآوری است که 
ه ه األمرباألمرب  پذیرفت، ولي تفسير نفسپذیرفت، ولي تفسير نفس« « ادراکات عقليادراکات عقلي  ةةخزانخزان»»عنوان عنوان   بهبه  رارا  عقل فع العقل فع ال  توانتوان  جود ندارد، یعني ميجود ندارد، یعني ميوو

 نگاشته است:نگاشته است:  حکيم ميردامادحکيم ميرداماد  ،،طور نمونهطور نمونه  مورد انکار قرار داد؛ بهمورد انکار قرار داد؛ به  عقل فعال راعقل فعال را

قلت: نعمل اجلوهر الع لی املفا ق ازانح مع و ت النفس العاقلوح، کوام ا ال ال ووال  قلت: نعمل اجلوهر الع لی املفا ق ازانح مع و ت النفس العاقلوح، کوام ا ال ال ووال  »»

بهوا لالبالجوال بو ، اخلیالیالح اخلیالیالح  بهوا لالبالجوال بو ، ازانح   وااهتا، فبم دا  ما هبملال اابعداد الونفس و بأهال ازانح   وااهتا، فبم دا  ما هبملال اابعداد الونفس و بأهال

  681681، صص ، صص 06110611)مریداماد، )مریداماد،   ««ب بل الفیض عن  علی الرشح او علی اإلرشاق...ب بل الفیض عن  علی الرشح او علی اإلرشاق...

-  681681.).) 

  پذیرفتـه پذیرفتـه « « خزانه ادراکـات عقلـي  خزانه ادراکـات عقلـي  »»عنوان عنوان   ایشان عقل فع ال را بهایشان عقل فع ال را به  عبارت مير داماد، گویای آن است که عبارت مير داماد، گویای آن است که 
گزارشي دیگر گزارشي دیگر که که ( ( 3030، ص ، ص همانهمانئه نموده است )ئه نموده است )األمر ارااألمر ارا  تفسير دیگری از نفستفسير دیگری از نفس  ،،دامهدامهدر ادر ا  است، در حاليکهاست، در حاليکه

األمـر را  األمـر را    سينا نيز گرچه نفسسينا نيز گرچه نفس  ابنابناألمر است و درگذشته توضيح داده شد. األمر است و درگذشته توضيح داده شد.   از همان نظریة او ل در مورد نفساز همان نظریة او ل در مورد نفس
ق، ص ق، ص   18186868سـينا،  سـينا،    ، )ابـن  ، )ابـن  دانـد دانـد   عنوان مناط صدق قضایا پذیرفته است و عقل فع ال را نيز موجود مـي عنوان مناط صدق قضایا پذیرفته است و عقل فع ال را نيز موجود مـي   بهبه

األمـر معرفـي نکـرده    األمـر معرفـي نکـرده      عنوان نفـس عنوان نفـس   ال را بهال را بهعقل فع عقل فع   گویاگویا  وليولي(، (، 361361، ص ، ص 88، ج، ج13681368/ محقق طوسي، / محقق طوسي، 162162
، صـص  ، صـص  11، ج، جقق  18801880، ، تفتـازاني تفتـازاني ))  شـمارد شـمارد   ال را بعيد مـي ال را بعيد مـي األمر به عقل فع األمر به عقل فع   نيز تفسير نفسنيز تفسير نفس  ""تفتازانيتفتازاني""است. است. 
 األمر را پذیرفته است.األمر را پذیرفته است.  (. وی نيز تفسير او ل از نفس(. وی نيز تفسير او ل از نفس308308  -301301

 یبررس و سنجش

عنوان مخزن حقـایق، گذشـته از اینکـه براسـاس     عنوان مخزن حقـایق، گذشـته از اینکـه براسـاس       األمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام بهاألمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام به  نفسنفس  تفسيرتفسير
از از   ایای  تعليقـه تعليقـه در در   بخشـي از آنهـا  بخشـي از آنهـا    کـه کـه   متعـد دی قـرار گرفتـه   متعـد دی قـرار گرفتـه   نقدهای نقدهای بيني خاص ي مطرح است، مورد بيني خاص ي مطرح است، مورد   جهانجهان
 است:است:  به این بيان آمدهبه این بيان آمده  طباطبائيطباطبائي  ةةعالمعالم

ا إ  کانت علومًا اجولیالح فی ال»» ا إ  کانت علومًا اجولیالح فی الفی  ا ال ع ل املذکو ، کانت فی صدقها مبوقالفح علی ع ل املذکو ، کانت فی صدقها مبوقالفح علی فی  ا ال

امو  اار  هی مجاده ها فی اخلا و، فبکو  بلو  املجوادهق هوی البوی بطاب هوا امو  اار  هی مجاده ها فی اخلا و، فبکو  بلو  املجوادهق هوی البوی بطاب هوا 
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(Correspondence with Absolute Fixity as a Criterion for Knowledge in the. . .) 

 

علومنا الجادقح فی احل ی ح و لغی کو  علوم الع ل مطاب ات لعلومنا و هو ظاهر، علومنا الجادقح فی احل ی ح و لغی کو  علوم الع ل مطاب ات لعلومنا و هو ظاهر، 

ح، لزم اوال ً: کو ا وجوودات عینیالوح، فکانوت هوی البوی  ح، لزم اوال ً: کو ا وجوودات عینیالوح، فکانوت هوی البوی و إ  کانت علومًا اضو هال و إ  کانت علومًا اضو هال

اب ها علومنا، اواء ع لها ع ل ام  ، فال رضو   لوجود الع ل اینئذ، و ثانیوًا: اب ها علومنا، اواء ع لها ع ل ام  ، فال رضو   لوجود الع ل اینئذ، و ثانیوًا: بطبط

ح ما   وجود ملوضوعها، فال معنی لکو ا معلومح بعلمل   ا ال من ال ضاها النفسا ال من ال ضاها النفس ح ما   وجود ملوضوعها، فال معنی لکو ا معلومح بعلمل األمرهال األمرهال

ق، ق،   02010201، ، طباطبوائیطباطبوائی    )عالمو)عالمو  ««اضو  ، ک ولنا: عدم العلال  علالح لعودم املعلوولاضو  ، ک ولنا: عدم العلال  علالح لعودم املعلوول

 (.(.410410، ص ، ص 11وو

، حصـولي باشـند، اشـکال    ، حصـولي باشـند، اشـکال    ق قضایای ذهني وجـود دارنـد  ق قضایای ذهني وجـود دارنـد  عنوان مطابقعنوان مطابق  ال بهال بهقل فع قل فع که در عکه در ع  معقوالتيمعقوالتياگر اگر 
وکـذب  وکـذب    حصولي کرده و از صـدق حصولي کرده و از صـدق   علومعلوم  نقل کالم در آننقل کالم در آن  ،،بودن آن معقوالتبودن آن معقوالت    بر فرف حصوليبر فرف حصوليشود که شود که   ميمي
ق واقعـي  ق واقعـي  بـرای صـدق نيازمنـد بـه یـک مطـابق      بـرای صـدق نيازمنـد بـه یـک مطـابق        ،،به دليل حصولي بودنبه دليل حصولي بودن  هاها  تتکنيم. آن صورکنيم. آن صور  سؤال ميسؤال مي  هاهاآنآن

در این صورت نيازی به وساطت عقـل  در این صورت نيازی به وساطت عقـل  . . شویمشویم  قائلقائل  خارج از عقل فع الخارج از عقل فع ال  ييین، باید به مطابقین، باید به مطابقبنابرابنابرا؛ ؛ باشندباشند  ميمي
معقـوالتي  معقـوالتي    اگراگرو و   ا مستقيماً با آن حقایق خارجي تطبيق کنيما مستقيماً با آن حقایق خارجي تطبيق کنيمررم قضایای ذهني م قضایای ذهني ييتوانتوان  بلکه ميبلکه مي  ؛؛نداریمنداریم  فع الفع ال

ـ   ،،ق قضایا وجود دارندق قضایا وجود دارندبه عنوان مطابقبه عنوان مطابق  ،،که در عقل فع الکه در عقل فع ال و و   باشـند باشـند   مـي مـي ي ي علوم حضوری باشند، وجوداتي عينـ علوم حضوری باشند، وجوداتي عين
  د، چه اینکه عقلي آنها را درک کند یا نه، پس وجودد، چه اینکه عقلي آنها را درک کند یا نه، پس وجودننباشباش  ق علوم ما، همان وجودات عيني ميق علوم ما، همان وجودات عيني ميدرنتيجه مطابقدرنتيجه مطابق

 ..اشکال در مورد قضایای عدمي همچنان به قو ت خود باقي استاشکال در مورد قضایای عدمي همچنان به قو ت خود باقي است؛ همچنين ؛ همچنين عقل ضرورتي نداردعقل ضرورتي ندارد

 األمر نفس مثابه به ثبوت مطلق: سوم ةينظر

کـرده اسـت.   کـرده اسـت.   ارائـه  ارائـه    ، نظریة دیگـری را ، نظریة دیگـری را األمراألمر  نفسنفس  نظریة پيشين در موردنظریة پيشين در مورد  پس از نقد دوپس از نقد دو  طباطبائيطباطبائي  ةةعالمعالم
األمر عبارت است از: ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام األمر عبارت است از: ظرف مطلق ثبوت و تحقق یا ثبوت مطلق یا ثبوت عام   براساس نظریة ایشان، نفسبراساس نظریة ایشان، نفس

ری ری ألمـ ألمـ اا  شود. بر این اساس، همة آنها نفسشود. بر این اساس، همة آنها نفس  که ثبوت وجود و ماهيت و مفاهيم اعتباری عقلي را شامل ميکه ثبوت وجود و ماهيت و مفاهيم اعتباری عقلي را شامل مي
ین وصف در این تفسير از برخي امور به نام امور نفس االمری و از برخي قضایا به نام قضایای ین وصف در این تفسير از برخي امور به نام امور نفس االمری و از برخي قضایا به نام قضایای هستند. با اهستند. با ا

االمری هستند االمری هستند   نام برده شده است، ولي این به آن معنا نيست که فقط آن امور و قضایا نفسنام برده شده است، ولي این به آن معنا نيست که فقط آن امور و قضایا نفس  ریریألمألماا  نفسنفس
انـد:  انـد:    رفي شـده رفي شـده چون ظرف مطلق ثبوت و تحقق، اعم از آن است. آن امور و قضایا در این تفسير چنين معچون ظرف مطلق ثبوت و تحقق، اعم از آن است. آن امور و قضایا در این تفسير چنين مع

ات ، ، باشندباشند  آنها ميآنها مي  رّررّربه تقبه تق  رّررّرو متقو متق  ههلوازم عقلي ماهي ات بودلوازم عقلي ماهي ات بود  ،،األمریاألمری  امور نفسامور نفس ات چنانکه ماهيـ  لـوازم عقلـي   لـوازم عقلـي     ،،چنانکه ماهيـ 
ـ    و قضایایي که از و قضایایي که از   ر آنها هستندر آنها هستندرّرّوجودات بوده و متقرّر به تقوجودات بوده و متقرّر به تق ـ    مفـاهيم اعتبـاری و معقـوالت ثاني عـم  از  عـم  از  ه، أه، أمفـاهيم اعتبـاری و معقـوالت ثاني

باشند که مطـابققي در ذهـن و خـارج ندارنـد.     باشند که مطـابققي در ذهـن و خـارج ندارنـد.       ری ميری مياألماألم  شوند، قضایای نفسشوند، قضایای نفس  ، تثليف مي، تثليف ميمنطقي و فلسفيمنطقي و فلسفي
 ایشان نگاشته است:ایشان نگاشته است:

وووح  موووو  الووونفسموووو  الووونفس ال ا  ال ا اا»» وووحاألمرهال   «« رال هوووا رال هوووابببب      رال رال م وووم ووو  ،،لوووواعم ع لیالوووح للامهیالووواتلوووواعم ع لیالوووح للامهیالوووات  ،،األمرهال

م  م )عالال  (.(.4040ق، ص ق، ص   02410241، ، طباطبائیطباطبائی  )عالال

فح منها )املفاهیمل ا عببا هالح( هی ال ضواها الونفس»» فح منها )املفاهیمل ا عببا هالح( هی ال ضواها الونفسوال ضاها املؤلال وح الجوادقح   وال ضاها املؤلال وح الجوادقح األمرهال األمرهال



 اردستانی مهدیمحمد 9494
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 (.(.410410، ص ، ص 11ق، وق، و  02010201، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم  ««و   اا جاً و   اا جاً   ،هناً ،هناً ابق ضاابق ضاالبی   مطالبی   مط

ـ     هسـتند هسـتند تمام قضایایي تمام قضایایي   ، قضایای نفس األمری،، قضایای نفس األمری،طباطبائيطباطبائي  به نظر عالمةبه نظر عالمة ـ   کـه از معقـوالت ثاني عـم  از  عـم  از  ه، أه، أکـه از معقـوالت ثاني
ـ     هر قضـي ه هر قضـي ه   ؛ به این معنا که؛ به این معنا کهانداند  شکل گرفتهشکل گرفته  ،،منطقي و فلسفيمنطقي و فلسفي ـ   ای کـه از معقـوالت ثاني بـه تنهـایي یـا از    بـه تنهـایي یـا از      ههای کـه از معقـوالت ثاني

  طبـق نظـر مشـهور،   طبـق نظـر مشـهور،     حاليکـه حاليکـه   دردر  اسـت، اسـت، األمـری  األمـری    قضية نفـس قضية نفـس   ،،ليف شده باشدليف شده باشدثثتت  ،،و ماهي اتو ماهي ات  ههنينيمعقوالت ثامعقوالت ثا
تفسـيری کـه ایشـان از    تفسـيری کـه ایشـان از    . . ددنناست در قضایایي که از اعدام تثليف شـده باشـ  است در قضایایي که از اعدام تثليف شـده باشـ    ، منحصر، منحصراألمریاألمری  نفسنفس  ایایایایقضقض

ه ه ظرف مطلق ثبوت و تحقّق و به تعبير دیگر، ظرف ثبوت عامي کظرف مطلق ثبوت و تحقّق و به تعبير دیگر، ظرف ثبوت عامي ک  ::عبارت است ازعبارت است از  ددکنکن  األمر ارائه مياألمر ارائه مي  نفسنفس
ق ق مطـابق مطـابق شـود و  شـود و    رسيم و شامل ثبوت وجود و ماهيت و مفـاهيم اعتبـاری عقلـي مـي    رسيم و شامل ثبوت وجود و ماهيت و مفـاهيم اعتبـاری عقلـي مـي      توسط عقل بدان ميتوسط عقل بدان مي

قي قي کند و مطـابق کند و مطـابق   تصدیق ميتصدیق مي  به آنهابه آنها  عقلعقلقضایایي را که قضایایي را که و و   ههو خارجيو خارجي  ههعم  از قضایای ذهنيعم  از قضایای ذهني، أ، أقضایای صادققضایای صادق
 کند. ایشان نگاشته است:کند. ایشان نگاشته است:  ، تثمين مي، تثمين ميددنندر ذهن و خارج نداردر ذهن و خارج ندار

ی بنفسفظرف الثبوت املطلق هفظرف الثبوت املطلق ه»» ی بنفسو امل مال ، ، 11ق، وق، و  02010201، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم  ««األمراألمر  و امل مال

 (.(.410410ص ص 

ح الع لیالوح، بوبووهذاالثبوت العام، الشامل لثوهذاالثبوت العام، الشامل لث»» ح الع لیالوح، ت الوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا هال ت الوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا هال

ی بنفس ی بنفسهو امل مال کذا فی کذا فی   ،، ال کذا ال کذاإإفی ال: فی ال:   ،،مطاب بهامطاب بهابباألمر البی هعبرب صدق ال ضاها األمر البی هعبرب صدق ال ضاها   هو امل مال

 (.(.4141  –  4242صص صص ق، ق،   02410241، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم  ««األمراألمر  نفسنفس

  ::ددننشـو شـو   قضـایا بـه دو قسـم تقسـيم مـي     قضـایا بـه دو قسـم تقسـيم مـي       ،،طباطبائيطباطبائي  ةةنظر علّامنظر علّام  ازاز  اگرچهاگرچه  این است کهاین است کهقابل توج ه قابل توج ه   مطلبمطلب
د د ننشـو شـو   تثليف ميتثليف مي  ههقضایایي که از معقوالت ثانيقضایایي که از معقوالت ثاني  ::دومدومو و   ددننشوشو  ي که از ماهي ات تشکيل ميي که از ماهي ات تشکيل ميییقضایاقضایا؛ ؛ نخستنخست

بـا  بـا    جهـت همراهـي  جهـت همراهـي  ولي ایشان به ولي ایشان به   ،،کنندکنند  ق پيدا ميق پيدا ميمطابقمطابق  دار عقل،دار عقل،  و ریشهو ریشه  اضطراریاضطراری  توسعةتوسعةبه به این قضایا این قضایا و و 
و ترکيب برخـي  و ترکيب برخـي    نمودهنمودهقضایا استفاده قضایا استفاده   ةةگانگان  از اصناف سهاز اصناف سه  ،،و حفظ اصطالحات آنها در مکتوبات خودو حفظ اصطالحات آنها در مکتوبات خود  جمهورجمهور

 : : ایشان نگاشته استایشان نگاشته است  چنانکهچنانکه، ، جمهور استجمهور است  تعابيرتعابيرطبق طبق   بربر  از عبارات ایشاناز عبارات ایشان

ق اذا املعنی األاری، »» ق اذا املعنی األاری، فالظرف الذ  هفرض  الع ل ملطلق الثبوت و البح ال   هو الذ هو الذ فالظرف الذ  هفرض  الع ل ملطلق الثبوت و البح ال

ی  ی ن مال ق  و ه و ه   األمر،األمر،  نفسنفس  ن مال ق  ع الجوادق من ال ضاها الذهنیالوح و اخلا جیالوح و موا هجودال ع الجوادق من ال ضاها الذهنیالوح و اخلا جیالوح و موا هجودال

 (.(.4141ق، ص ق، ص   02410241، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم  ««و اا وو اا وااالع ل و   مطابق ل  فی ،هن الع ل و   مطابق ل  فی ،هن 

  جمهـور جمهـور   تعـابير تعـابير کـه بـا   کـه بـا     بيانـاتي بيانـاتي ظاهری بـين مبـاني ایشـان و    ظاهری بـين مبـاني ایشـان و      سازگاریسازگاری  ة یاد شده، عدمة یاد شده، عدمنکتنکتبه به با توج ه با توج ه 
  نمایـد، نمایـد،   مطرح مـي مطرح مـي   األمراألمر  در مورد نفسدر مورد نفس  طباطبائيطباطبائي  ةةتوضيح اینکه آنچه علّامتوضيح اینکه آنچه علّام  ؛؛شودشود  رطرف ميرطرف مي، ب، بهمخواني داردهمخواني دارد

ماننـد قضـایای   ماننـد قضـایای     قضـایایي قضـایایي   توان مالک صـدق توان مالک صـدق   ، نمي، نميبر اصالت وجود است و با پذیرفتن اصالت وجودبر اصالت وجود است و با پذیرفتن اصالت وجود  مبتنيمبتني
  اصيل و عينـي اصيل و عينـي   که به لحاظ مطابقتشان با خارجکه به لحاظ مطابقتشان با خارج  عدمي و قضایای ماهوی را با خارج اصيل و عيني دانستعدمي و قضایای ماهوی را با خارج اصيل و عيني دانست

  فاقـد فاقـد   ،،ماهي ـت ماهي ـت   فاقد نفسيت بوده وفاقد نفسيت بوده و    ی اصالت وجود، عدمی اصالت وجود، عدممبنامبنا  براساسبراساسزیرا زیرا   ؛؛شوندشوند  شمردهشمردهقضایای صادق قضایای صادق   ازاز
قضایای عدمي، از نظر جمهور، قضایای نفس األمـری اسـت؛ زیـرا    قضایای عدمي، از نظر جمهور، قضایای نفس األمـری اسـت؛ زیـرا      وليولي  ،،عيني ت و خارجي ت استعيني ت و خارجي ت است  اصالت،اصالت،
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  تعـابير تعـابير طبـق  طبـق  اهوی براهوی بری مـ ی مـ قضایاقضایا  األمر، اعم مطلق از خارج و اعم من وجه از ذهن است واألمر، اعم مطلق از خارج و اعم من وجه از ذهن است و  نظر آنها نفسنظر آنها نفس  بهبه
األمر را األمر را   ، تثثير مبنای اصالت وجود در بح  نفس، تثثير مبنای اصالت وجود در بح  نفسررجمهوجمهوزیرا زیرا   ؛؛هستندهستند  ييخارجخارج  عيني وعيني و  ققدارای مطابقدارای مطابق  ،،جمهورجمهور

نظریة مشـهور در مـورد   نظریة مشـهور در مـورد     طباطبائيطباطبائي  عالمةعالمة. . انداند  األمر پرداختهاألمر پرداخته  ملحوظ نداشته، به بح  مطابقت قضایا با نفسملحوظ نداشته، به بح  مطابقت قضایا با نفس
ن نوشتار مطرح شد( را براساس مبنای اصالت وجود ن نوشتار مطرح شد( را براساس مبنای اصالت وجود عنوان نظریة نخست در ایعنوان نظریة نخست در ای  ای که بهای که به  األمر )نظریهاألمر )نظریه  نفسنفس

 چنين مورد نقد قرار داد:چنين مورد نقد قرار داد:

هوجب بطال  ییع ال ضاها البی   هی هوجب بطال  ییع ال ضاها البی   هی   ،،صالح الوجودصالح الوجودأأ  ال ول ب  ال ول بااشکال شکال ا ی ح اإلا ی ح اإل»»

،ها  ،ها  و   هی من ال ضاها الذهنیالح البی بطابق األو   هی من ال ضاها الذهنیالح البی بطابق األ  ،،ت مطابق فی الوجود اخلا جیت مطابق فی الوجود اخلا جیاا،،

ولعدم العلالوح، فلعدم العلالوح، ف  معلولمعلول  ولولعدم املعلعدم املعل  ::و ،ل  ک ولناو ،ل  ک ولنا  ،،،ها ،ها اابام هی بام هی  و  ال وح   ححا قضویال ا قضویال   ال وح ا ال ا ال

ل فی ،هن من األ    مل  ملإإثاببح و ثاببح و  ل فی ،هن من األهبع ال ، العدم باطل   ، العدم باطل   ؛إ؛إ،ها  و لی ت مما هطابق اخلا و،ها  و لی ت مما هطابق اخلا وهبع ال

ل جواامل   ؛؛اا و ل اا و ل  ل جواامل و  جال واا  املطابق ضذة ال ضیالح و   املطابق ضذة ال ضیالح و ااو  جال ومثاضا من ال ضاها احل ال هوو هوو   ح،ح،مثاضا من ال ضاها احل ال

من اخلوا و من اخلوا و   ااعمل مطل عمل مطل اا  األمراألمر   ال نفس ال نفسااو قد ،کروا و قد ،کروا   الذهن،الذهن،  وو  اخلا واخلا و  دو دو   األمراألمر  نفسنفس

  ،،  املراد ب  نفس الشویء  املراد ب  نفس الشویءاا  األمراألمر  و ،کروا فی بف ری نفسو ،کروا فی بف ری نفس، ، عمل من وج  من الذهنعمل من وج  من الذهنااو و 

و و   ،،  الشیء فی نف   اکم  کذا  الشیء فی نف   اکم  کذااا  ب ب   نعنینعنی  األمر،األمر،  الشیء اکم  کذا فی نفسالشیء اکم  کذا فی نفس  ::ف ولناف ولنا

 ،،  املوراد بونفس الشویء  املوراد بونفس الشویء:ا:او فیو و فیو ؛ ؛ فظ من قبیول وضوع الظواهر موضوع املضومرفظ من قبیول وضوع الظواهر موضوع املضومرللالال

عواد عواد   ،،  کا  ماهیب  امل ابلح لوجودة  کا  ماهیب  امل ابلح لوجودةإإو و   ،،د املحذو   اااً د املحذو   اااً عاعا  ،،صیلصیل  کا  وجودة األ  کا  وجودة األإإ

م  ««لبطال  مااو  الوجودلبطال  مااو  الوجود  ،،املحذو  اهضاً املحذو  اهضاً  م)عالال ق، ق،   02010201ق، ق،   02010201، ، طباطبوائیطباطبوائی    )عالال

 (.(.401401، ص ، ص 00وو

األمر با خارج، اعم مطلق بـوده و نسـبت   األمر با خارج، اعم مطلق بـوده و نسـبت     ، از نظر مشهور نسبت نفس، از نظر مشهور نسبت نفسطباطبائيطباطبائيبر اساس گزارش عالمة بر اساس گزارش عالمة 
آن آن حاصـل  حاصـل    کـه کـه     پرداختـه پرداختـه ها ها   در بياني به توضيح این نسبتدر بياني به توضيح این نسبت  بزواریبزواریحکيم سحکيم سوجه است. وجه است.   آن با ذهن اعم منآن با ذهن اعم من

 است:است:  چنينچنين

، ، باشـد باشـد   مـي مـي « « األمراألمر  نفسنفس»»اعم مطلق از خارج است؛ زیرا هرچيزی که در خارج است در اعم مطلق از خارج است؛ زیرا هرچيزی که در خارج است در   ،،األمراألمر  نفسنفس  ((الفالف
األمری ـه در خـارج   األمری ـه در خـارج     نفـس نفـس   ةةذهني ذهني   يةيةقضقضطور مثال، طور مثال،   . به. بهدر خارج نيستدر خارج نيست  ،،األمر استاألمر است  نفسنفس  چيزی که درچيزی که در  ولي هرولي هر
 است؛است؛األمر األمر   لي در نفسلي در نفسنيست، ونيست، و

هر نسبت عمـوم و خصـوص   هر نسبت عمـوم و خصـوص     وجه است. دروجه است. در  نسبت عموم و خصوص من نسبت عموم و خصوص من   ،،األمر با ذهناألمر با ذهن  نسبت نفسنسبت نفس  ((بب
، ، ذهنيـه ذهنيـه   يةيةاألمـر در قضـ  األمـر در قضـ    نفسنفس  وجه، دو مادة افتراق و یک مادة اجتماع وجود دارد. نقطة اجتماع ذهن ووجه، دو مادة افتراق و یک مادة اجتماع وجود دارد. نقطة اجتماع ذهن و    منمن

« « األربعـة فـرد  األربعـة فـرد  »»  ، ماننـد: ، ماننـد: کـاذب کـاذب   يةيةقضـ قضـ األمـر،  األمـر،    باشد. نقطة افتراق ذهن از نفـس باشد. نقطة افتراق ذهن از نفـس   ميمي« « اإلنسان کلّياإلنسان کلّي»»  مانند:مانند:
تعالي است؛ زیرا خداوند متعال، خارجي صرف است و هيچ تعالي است؛ زیرا خداوند متعال، خارجي صرف است و هيچ   األمر از ذهن، حقاألمر از ذهن، حق  باشد و نقطة افتراق نفسباشد و نقطة افتراق نفس  ميمي

 ؛؛کندکند    عقلي و وهمي بر او احاطه پيدا نميعقلي و وهمي بر او احاطه پيدا نمي

وجه است. نقطة اجتماع خارج با ذهن در مفاهيمي وجه است. نقطة اجتماع خارج با ذهن در مفاهيمي   نسبت عموم و خصوص من نسبت عموم و خصوص من   ،،نسبت خارج با ذهننسبت خارج با ذهن  ((جج
است که هم در ذهن است و هم در خـارج. نقطـة افتـراق خـارج از ذهـن، حقيقـت       است که هم در ذهن است و هم در خـارج. نقطـة افتـراق خـارج از ذهـن، حقيقـت         ««انسانانسان»»فهومفهوممم  نظيرنظير
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آید و نقطة افتراق ذهن از خارج، امـور  آید و نقطة افتراق ذهن از خارج، امـور    به ادراک هيچ مدرکي درنميبه ادراک هيچ مدرکي درنمي  ،،تعالي است؛ زیرا خداوند متعالتعالي است؛ زیرا خداوند متعال  واجبواجب
 ؛؛باشدباشد  ميمي« « ربعة فردربعة فرداألاأل»»ية کاذب، مانند: ية کاذب، مانند: اعتباری محض و قضاعتباری محض و قض

األمری نيز جریان األمری نيز جریان   ذهني و نفسذهني و نفس  ،،یعني خارجيیعني خارجي  ،،النسبالنسب  ها در ذواتها در ذوات  نسبتنسبت  همينهمين  ،،حکيم سبزواریحکيم سبزوارینظر نظر   بهبه    
وجه و نسـبت بـين خـارجي بـا     وجه و نسـبت بـين خـارجي بـا         األمری، عموم و خصوص مناألمری، عموم و خصوص من  دارد. نتيجه اینکه، نسبت بين ذهني با نفسدارد. نتيجه اینکه، نسبت بين ذهني با نفس

  األمری با خارجي، عموم و خصوص مطلـق اسـت  األمری با خارجي، عموم و خصوص مطلـق اسـت    و نسبت بين نفسو نسبت بين نفس  وجهوجه  ذهني نيز عموم و خصوص من ذهني نيز عموم و خصوص من 
 (.(.810810  -812812،  صص ،  صص 11، ج، ج13601360)حکيم سبزواری، )حکيم سبزواری، 

ایـن  ایـن    بـر بـر األمر را األمر را   و بنای نفسو بنای نفس    گرچه اصالت وجود را پذیرفتهگرچه اصالت وجود را پذیرفته، ، طباطبائيطباطبائي  ةةشود که علّامشود که علّام  مشاهده ميمشاهده مياینک اینک 
قضـایای  قضـایای    کار برده است کـه صـدق  کار برده است کـه صـدق    را بهرا به  جمهورجمهور  ، تعابير، تعابيرخودخود  بياناتبياناتای از ای از   ولي در پارهولي در پاره  ست،ست،اا  مبنا به پا داشتهمبنا به پا داشته

اسـت،  اسـت،    جمهـور جمهـور   و این در حقيقت توضيح بيـان و این در حقيقت توضيح بيـان   داننددانند  ميمي  تثليف شده از ماهي ات را به لحاظ مطابقت با خارجتثليف شده از ماهي ات را به لحاظ مطابقت با خارج
 چنانکه ایشان نگاشته است:چنانکه ایشان نگاشته است:

   ،،عها اووا جیال بحکوومل اووا جیال عها اووا جیال بحکوومل اووا جیال ووبوضوویح ،لوو : ا ال موون ال ضوواها مووا موضووبوضوویح ،لوو : ا ال موون ال ضوواها مووا موضوو»»

ن ا  ن ا  اإلاإل»»و قولنا: و قولنا:   ،،««البلدالبلد  فیفی  ارو منارو من»»و قولنا: و قولنا:   ،،««الواجب بعالی موجودالواجب بعالی موجود»»ک ولنا: ک ولنا: 

و منهووا مووا و منهووا مووا   ،،لعینوویال لعینوویال للوجووود اللوجووود ا  بوو بوو مطاب مطاب ببو صوودق احلکوومل فیهووا و صوودق احلکوومل فیهووا   ،،««ضوواا  بووال وال ضوواا  بووال وال 

؛ ک ولنا:  ، او اا جیال مأاو، بحکمل ،هنیال ؛ ک ولنا: موضوعها ،هنیال بحکمل ،هنیال ، او اا جیال مأاو، بحکمل ،هنیال ا إإالکلالیال الکلالیال »»موضوعها ،هنیال بحکمل ،هنیال ا مال مال

للذهن، لکوو  للذهن، لکوو    ب ب طاب طاب   و صدق احلکمل فیها بملو صدق احلکمل فیها بمل  ،،««ن ا  نوعن ا  نوعاإلاإل»»و و   ،،««و عرضیال و عرضیال اا،ابیال ،ابیال 

فوالثبوت فوالثبوت األمور؛ األمور؛   بمطاب بها لنفسبمطاب بها لنفس    و کال ال  منی صادقاو کال ال  منی صادقا  ،،موطن ثبوهتا هو الذهنموطن ثبوهتا هو الذهن

،  الوونفسالوونفس ،األموور ال   ««موون کوولال موون الثبوووت الووذهنیال و اخلووا جیموون کوولال موون الثبوووت الووذهنیال و اخلووا جی  ااعووملال مطل ووعووملال مطل وواا  األموور ال

م( معالال  (.(.4040  –  4141ق، صص ق، صص   02410241، ، طباطبائیطباطبائی    عالال

   برطبـق تعـابير  برطبـق تعـابير  خـارجي  خـارجي    هـای هـای   گـزاره گـزاره همـان  همـان    نـام بـرده،  نـام بـرده،    طباطبـائي طباطبـائي   ةةعالمـ عالمـ   هایي کـه هایي کـه   گزارهگزارهقسم او ل از قسم او ل از 
   ، تـداعي بخـش  ، تـداعي بخـش  رف دیگـر رف دیگـر طـ طـ از یـک طـرف و مبـاني ایشـان از     از یـک طـرف و مبـاني ایشـان از       زارش ایشـان زارش ایشـان گگرو، رو،   ؛ از این؛ از ایناستاست  جمهورجمهور

قضـایای  قضـایای    شـود. شـود.   برطـرف مـي  برطـرف مـي    ،،شـد شـد   جـه بـه توضـيحي کـه داده    جـه بـه توضـيحي کـه داده    ظاهری است که بـا تو ظاهری است که بـا تو   ناسازگاریناسازگاریي ي نوعنوع
ـ   ةةالزمالزماند، اند،   اختيار کردهاختيار کرده  جمهورجمهور  به معنایي کهبه معنایي که  األمریاألمری  نفسنفس ـ   ههقضایای خارجيـ قضایای خارجي ـ و ذهني بـه تبـع آنهـا    بـه تبـع آنهـا      ه بـوده و ه بـوده و و ذهني
  گـزارش گـزارش ر ر دد  طباطبـائي طباطبـائي   است. عالمـة است. عالمـة دارای یک نحو ثبوت تبعي دارای یک نحو ثبوت تبعي   ،،ق اینگونه قضایاق اینگونه قضایامطابقمطابق  ،،بنابراینبنابراین  ؛؛ندنداا  صادقصادق

 : : نگاشته استنگاشته استنظر جمهور نظر جمهور 

ح،  فللبجده ات النفسفللبجده ات النفس»» ح،األمرهال   مطوابقمطوابق  ،هون،،هون،  فویفوی      وو  اوا واوا و  فیفی  ضاضا   مطابق مطابق  البیالبی  األمرهال

م   ««وًا من الثبوت الببعیال بببع املوجودات احل ی یالحوًا من الثبوت الببعیال بببع املوجودات احل ی یالحنحنح  ثابتثابت   م )عالال   02410241، ، طباطبوائیطباطبوائی  )عالال

 (.(.4141ق، ص ق، ص 
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بلکـه  بلکـه    ؛؛ق واقعـي نيسـتند  ق واقعـي نيسـتند  بقبقدارای مطـا دارای مطـا   به معنای یـاد شـده،  به معنای یـاد شـده،    األمریاألمری  قضایای نفسقضایای نفس  ،،جمهورجمهورنظر نظر   براساسبراساس
ق ق مطـابق مطـابق   ،،بـالتبع بـالتبع   ،،ق حقيقـي دارنـد و مطـابق آنهـا    ق حقيقـي دارنـد و مطـابق آنهـا    د که مطـابق د که مطـابق نندیگری وجود داردیگری وجود دار  ةةیا ذهنيیا ذهني  ههقضایای خارجيقضایای خارجي
گونه قضـایا از  گونه قضـایا از  نناألمر ایاألمر ای  ق و نفسق و نفسمورد مطابقمورد مطابق  دردر  طباطبائيطباطبائي  ةةعالمعالم. . شودشود  األمری نيز محسوب مياألمری نيز محسوب مي  قضایای نفسقضایای نفس
 ::نگاشته استنگاشته استنظر مشهور نظر مشهور 

ح[منهامنها  وو»» حالبجده ات احل ال مال  مطابق هطاب  ، لکنال  غری موجود فوی اخلوا و و   مال  مطابق هطاب  ، لکنال  غری موجود فوی اخلوا و و     ]البجده ات احل ال

؛ إ، ؛ إ، ««العدم باطل الذاتالعدم باطل الذات»»وو  ««عدم العلح، علح لعدم املعلولعدم العلح، علح لعدم املعلول»»، کام فی قولنا: ، کام فی قولنا: ذهنذهنالالفی فی 

ق ل  فی اا و و   فی ،هن و  ق ل  فی اا و و   فی ،هن و العدم   حت ال و هوذا النووع مون و هوذا النووع مون   ،،  ألاکام  و آثا ة  ألاکام  و آثا ةالعدم   حت ال

ق إإ ال الع ل  ال الع ل   فف  األمر؛األمر؛  ال ضاها بعبرب مطاب ح لنفسال ضاها بعبرب مطاب ح لنفس ق ، صدال کو  وجود العلال  علالح لوجود کو  وجود العلال  علالح لوجود ، صدال

و و   ،،و هو کو  عدمها علالح لعدمو و هو کو  عدمها علالح لعدمو   ب ب ، انبفت علال ، انبفت علال بفی بفی املعلول، اضطرال إلی بجدهق انال  هناملعلول، اضطرال إلی بجدهق انال  هن

ق للعدم فی اا و و   فی ،هن؛ إ، کلال ما الال فی وااد منهام ق للعدم فی اا و و   فی ،هن؛ إ، کلال ما الال فی وااد منهام  مجداق   ال فلو  فلو    ،،  مجداق   ال

م  ««وجودوجود م)عالال  (.(.4040  –  4141ق، صصق، صص  02410241، ، طباطبائیطباطبائی    )عالال

از دو جهت باید از دو جهت باید   ،،در این قضي هدر این قضي ه  ،،««معلول استمعلول است  عدمقعدمق  علّت، علّتِعلّت، علّتِ  عدمقعدمق»»: : شودشود    توضيح اینکه وقتي گفته ميتوضيح اینکه وقتي گفته مي

ـ    توان عـدمق توان عـدمق   نمينمي  ،،علّيت وجود نداردعلّيت وجود ندارد  ،،««عدمعدم»»از آنجاکه در از آنجاکه در   ؛؛نخستنخست: : بح  شودبح  شود ـ  علّـت را علّ ؛ از ؛ از دانسـت دانسـت ت ت علّـت را علّ

علّت در خارج محقّـق  علّت در خارج محقّـق    کهکه  ي است و معنای آن در حقيقت این است که هر زمانيي است و معنای آن در حقيقت این است که هر زمانيححاین تعبير مساماین تعبير مسام  رو،رو،  ایناین
در فصل چهارم در فصل چهارم   ،،آید و این جهت بح آید و این جهت بح   معلول نيز پدید نميمعلول نيز پدید نمي  ،،شود و درنتيجهشود و درنتيجه  آن نيز محقّق نميآن نيز محقّق نميعلّيت علّيت   ،،نشدنشد

این این   ة یاد شده است.ة یاد شده است.ق معنای حقيقي قضي ق معنای حقيقي قضي مطابقمطابق؛ بررسي ؛ بررسي دومدوم  شده است.شده است.  مطرحمطرح  الحکمةالحکمةیةیةنهانهااو ل او ل   ةةاز مرحلاز مرحل

ق عبـارت  ق عبـارت  این قضي ه صادق اسـت و صـد  این قضي ه صادق اسـت و صـد    ،،دانيمدانيم  زیرا ميزیرا مي  ،،شودشود  األمر مطرح مياألمر مطرح مي  در مباح  نفسدر مباح  نفس  ،،جهت بح جهت بح 
ق این قضـي ه چيسـتط طبـق نظـر     ق این قضـي ه چيسـتط طبـق نظـر     واقع و مطابقواقع و مطابق  ::شودشود  اینجاست که سؤال مياینجاست که سؤال مي  ؛؛است از مطابقت خبر با واقعاست از مطابقت خبر با واقع

  ةةبـين دو پدیـد  بـين دو پدیـد    ،،اصلي داریم و آن حکم بـه وجـود علي ـت   اصلي داریم و آن حکم بـه وجـود علي ـت     ةةاست که در اینجا یک قضي است که در اینجا یک قضي   ، پاسخ این، پاسخ اینمهورمهورجج
معلول معلول   ،،ا علّت موجود استا علّت موجود استتت  ::کندکند  عقل حکم ميعقل حکم مي  ،،دیگر بوددیگر بود  ةةپدیدپدید  علّتِعلّتِ  ،،ایای  یعني وقتي پدیدهیعني وقتي پدیده  ،،وجودی استوجودی است

زیرا زیرا   ؛؛ق خارجي داردق خارجي داردمطابقمطابق  ،،معلول است. این قضي همعلول است. این قضي ه  وجودِوجودِ  ، علّتِ، علّتِعلّتعلّت  وجودِوجودِ  ،،به تعبير دیگربه تعبير دیگر  ؛؛هم موجود استهم موجود است
از از   خـارجي اسـت؛ زیـرا   خـارجي اسـت؛ زیـرا     علّـت هـم  علّـت هـم    وجـودِ وجـودِ   ، علي تِ، علي تِخارجي است، وجودِ معلول نيز خارجي استخارجي است، وجودِ معلول نيز خارجي است  علّت،علّت،  وجودِوجودِ
ةیاد ةیاد قضـي  قضـي    ،،بنـابراین بنـابراین ؛ ؛ و واقعي ت و خارجي ـت دارنـد  و واقعي ت و خارجي ـت دارنـد    باشندباشندمي مي   عين وجود عين وجود   ،،وجودوجود  و صفاتِو صفاتِ  بودهبودهوجود وجود   صفاتِصفاتِ
این نوع وابستگي وجودی آن است که در صورت فقـدان  این نوع وابستگي وجودی آن است که در صورت فقـدان    ةةالزمالزم  ..ق عيني و خارجي استق عيني و خارجي استدارای مطابقدارای مطابق  شده،شده،
ـ    عقل تصدیق ميعقل تصدیق مي  ،،اصلياصلي  ةةیعني به تبع قضي یعني به تبع قضي   ،،شودشود  ، معلول نيز محقّق نمي، معلول نيز محقّق نميتتعلّعلّ ـ  کند کـه وقت   ،،علّـت نبـود  علّـت نبـود    ييکند کـه وقت

  وجـودِ وجـودِ   علّـت، علّـتِ  علّـت، علّـتِ    وجـودِ وجـودِ »»ة ة قضـي قضـي   ةةالزمالزم  ::کندکند  عقل حکم ميعقل حکم مي  ،،در حقيقتدر حقيقت  ..تتمعلول نيز وجود نخواهد داشمعلول نيز وجود نخواهد داش
  ،،حقيقـي حقيقـي   ةةالزمالزم. م. ممعلول آن هم وجود نخواهد داشتمعلول آن هم وجود نخواهد داشت  ،،موجود نبودموجود نبود  ،،که هرگاه علّتکه هرگاه علّتاست است   ایناین  ««معلول استمعلول است
ولـي عقـل تصـدیق    ولـي عقـل تصـدیق    ند، ند، سـت سـت نينيچيزی چيزی   ،،معلولمعلول  وعدمقوعدمققعلت قعلت   عدمعدمو و   معلول تحقّق داردمعلول تحقّق دارد  علّت و وجودِعلّت و وجودِ  بين وجودِبين وجودِ

یعني خودش یعني خودش   ،،تبعي استتبعي است  ،،دو مدو م  ةةق قضي ق قضي ثبوت مطابقثبوت مطابق  ،،بنابراینبنابراین؛ ؛ عدم معلول استعدم معلول است  علت، علتِعلت، علتِ  عدمقعدمقکند که کند که   ميمي
بـرای یـافتن   بـرای یـافتن     رو،رو،  ؛ از ایـن ؛ از ایـن اصلي، این قضي ه هـم ثبـوت دارد  اصلي، این قضي ه هـم ثبـوت دارد  ة ة به تبع ثبوت قضي به تبع ثبوت قضي   ؛ بلکه؛ بلکهنداردندارد  بالذاتبالذات  قيقيمطابقمطابق
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  ،،مراجعه شود و درواقعمراجعه شود و درواقع  ،،ای که ملزوم این قضایا هستندای که ملزوم این قضایا هستند  باید به قضایای اصليهباید به قضایای اصليه  ،،اینگونه قضایااینگونه قضایا  کذبکذبصدق و صدق و 
اینـک بـه   اینـک بـه     باشـند. باشـند.   ق این قضایا، قضایای وجودی اصلي هستند که ملزوم و منشث انتزاع این قضایا ميق این قضایا، قضایای وجودی اصلي هستند که ملزوم و منشث انتزاع این قضایا ميمطابقمطابق

 پردازیم:پردازیم:  ميمي  طباطبائيطباطبائي  توضيح نظریة عالمةتوضيح نظریة عالمة

 یاضطرار ثبوت و یقيحق ثبوت

 نظــر از فــرف نظــر از فــرف   عبــارت اســت از خــود آن شــيء بــا قطــععبــارت اســت از خــود آن شــيء بــا قطــع« « األمــراألمــر  نفــسنفــس»»بــه نظــر مشــهور حکيمــان، بــه نظــر مشــهور حکيمــان، 
 باشـد، آن واقعيـت   باشـد، آن واقعيـت       ارف؛ بنابراین، اگر شيء با قطـع نظـر از فـرف فـارف، دارای واقعيـت و نفسـيت      ارف؛ بنابراین، اگر شيء با قطـع نظـر از فـرف فـارف، دارای واقعيـت و نفسـيت      فف

 مي باشد و اگر واقعيت و نفسـيت  چيـزی در پرتـو فـرفق فـارف باشـد،       مي باشد و اگر واقعيت و نفسـيت  چيـزی در پرتـو فـرفق فـارف باشـد،         األمر آن شيء األمر آن شيء   و نفسيت، نفسو نفسيت، نفس
، زیـرا  ، زیـرا  األمری اسـت األمری اسـت   األمر نيست. به طور مثال، ثبوت زوجيت برای چهار، ثبوت نفساألمر نيست. به طور مثال، ثبوت زوجيت برای چهار، ثبوت نفس  آن شيء دارای نفسآن شيء دارای نفس

 زوجيت چهار با قطع نظر از فرفق فارف، دارای واقعيت و نفسيت است، ولي ثبوت فردیـت بـرای چهـار،    زوجيت چهار با قطع نظر از فرفق فارف، دارای واقعيت و نفسيت است، ولي ثبوت فردیـت بـرای چهـار،    
 نظر از فرفق فارف از واقعيت و نفسيت برخوردار نيست؛ بلکه چهار تنهـا بـا فـرفق فـارف، فـرد      نظر از فرفق فارف از واقعيت و نفسيت برخوردار نيست؛ بلکه چهار تنهـا بـا فـرفق فـارف، فـرد        با قطعبا قطع

 ، ایـن تفسـير شـامل تمـام     ، ایـن تفسـير شـامل تمـام     طباطبایي این تفسير را نپذیرفته اسـت؛ زیـرا بـه نظـر ایشـان     طباطبایي این تفسير را نپذیرفته اسـت؛ زیـرا بـه نظـر ایشـان       مي باشد. علّامةمي باشد. علّامة
 ای وجـود دارد  ای وجـود دارد    شود. دليل این مطلب آن است که در ميـان قضـایا، قضـایای صـادقه    شود. دليل این مطلب آن است که در ميـان قضـایا، قضـایای صـادقه      األمر نمياألمر نمي  موارد نفسموارد نفس

 األمر متصف به صـدق شـوند، بـا وجـود     األمر متصف به صـدق شـوند، بـا وجـود       األمر برخوردار باشند، تا به دليل مطابقت با نفساألمر برخوردار باشند، تا به دليل مطابقت با نفس  که باید از نفسکه باید از نفس
قطعـاً دارای احکـام   قطعـاً دارای احکـام   « « عـدم عـدم »»طـور مثـال،   طـور مثـال،       تند. بـه تند. بـه األمر نيساألمر نيس  این، طبق تفسيری که مطرح شد، دارای نفساین، طبق تفسيری که مطرح شد، دارای نفس

 ؛ ایـن قضـایا بـه    ؛ ایـن قضـایا بـه    ««عـدم العلّـة، علـة لعـدم المعلـول     عـدم العلّـة، علـة لعـدم المعلـول     »»و و « « العـدم، ینـاقض الوجـود   العـدم، ینـاقض الوجـود   »»صادقي اسـت، ماننـد   صادقي اسـت، ماننـد   
األمرنـد،  األمرنـد،    األمر برخوردار باشند، در حاليکه طبق تفسـير یـاد شـده، فاقـد نفـس     األمر برخوردار باشند، در حاليکه طبق تفسـير یـاد شـده، فاقـد نفـس       دليل صدقشان باید از نفسدليل صدقشان باید از نفس

 ، بـا قطـع نظـر    ، بـا قطـع نظـر    ««عدمعدم»»نيست، پس نيست، پس « « عدمعدم»»باشد و گر نهباشد و گر نه  ر ذهن مير ذهن مي، فاقد نفسيت در خارج و د، فاقد نفسيت در خارج و د««عدمعدم»»زیرازیرا
 ، نفسـيت نـدارد، احکـام آن نيـز نفسـيت نـدارد، زیـرا        ، نفسـيت نـدارد، احکـام آن نيـز نفسـيت نـدارد، زیـرا        ««عـدم عـدم »»از فرف فارف، نفسيت ندارد و اگر خـود  از فرف فارف، نفسيت ندارد و اگر خـود  

 و احکـام آن،  و احکـام آن،  « « عـدم عـدم »»رو، طبـق تفسـير یـاد شـده،    رو، طبـق تفسـير یـاد شـده،      از ایـن از ایـن     ؛؛««ثبوت شيء لشيء، فرع ثبـوت المثبـت لـه   ثبوت شيء لشيء، فرع ثبـوت المثبـت لـه   »»
  تفسـير تفسـير   .األمر باشنداألمر باشند  گونه قضایا به دليل صدقشان باید دارای نفسگونه قضایا به دليل صدقشان باید دارای نفس  حاليکه اینحاليکه اینباشند، در باشند، در   األمر مياألمر مي  فاقد نفسفاقد نفس

ناحيـة  ناحيـة    ازازمتعـد دی  متعـد دی  نقـدهای  نقـدهای  عنوان مخزن حقایق نيز مـورد  عنوان مخزن حقایق نيز مـورد    األمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام بهاألمر به عقل فعال و موجود مجرّد تام به  نفسنفس
األمـر برآمـده   األمـر برآمـده     ؛ بدین جهت، ایشان درصدد ارائة تفسيری جـامع از نفـس  ؛ بدین جهت، ایشان درصدد ارائة تفسيری جـامع از نفـس  استاست  قرار گرفتهقرار گرفته  طباطبائيطباطبائي  ةةعالمعالم

نحوی که با مباني هستي شناسـي ایشـان ماننـد    نحوی که با مباني هستي شناسـي ایشـان ماننـد      ست تا مطابقق تمامي قضایای صادق را تثمين نماید، بهست تا مطابقق تمامي قضایای صادق را تثمين نماید، بهاا
 اصالت وجود نيز سازگاری داشته باشد.اصالت وجود نيز سازگاری داشته باشد.

تفسـير نمـوده   تفسـير نمـوده     ضطراری،ضطراری،اا  حقيقي و ثبوتحقيقي و ثبوتاألمری را به ثبوتي اعم  از ثبوت األمری را به ثبوتي اعم  از ثبوت   ثبوت نفسثبوت نفس، ، طباطبائيطباطبائي  عالمةعالمة

نيازمند بـه اعتبـار   نيازمند بـه اعتبـار     ،،اشيایي که در اتّصاف به موجودی تاشيایي که در اتّصاف به موجودی ت  ؛؛اولاول  اند:اند:  اشياء موجود دو قسماشياء موجود دو قسماینکه اینکه توضيح توضيح ، ، استاست

بـه  بـه    ،،اشيایي که برای اتّصاف به موجودی ـت اشيایي که برای اتّصاف به موجودی ـت   ؛؛دومدوم  ،،وجود نيستند و به اصطالح به لحاظ نفسشان موجودندوجود نيستند و به اصطالح به لحاظ نفسشان موجودند

بـه  بـه    ،،برای اتّصـاف بـه موجودی ـت   برای اتّصـاف بـه موجودی ـت     ،،ماهي ات به دليل آنکه اصيل نيستندماهي ات به دليل آنکه اصيل نيستند  طور مثال،طور مثال،  بهبه. . اعتبار وجود نيازمندنداعتبار وجود نيازمندند
ـ اعتبار وجواعتبار وجو ـ د نيازمندند و همچنين مفاهيم اعتباری )معقوالت ثاني فلسـفي و منطقـي( کـه از موجودی ـت     فلسـفي و منطقـي( کـه از موجودی ـت       ةةد نيازمندند و همچنين مفاهيم اعتباری )معقوالت ثاني

. با توجه به اصالت  وجود، امر اصيل و . با توجه به اصالت  وجود، امر اصيل و حقيقي برخوردار نيستند و برای موجودی ت به اعتبار وجود نياز دارندحقيقي برخوردار نيستند و برای موجودی ت به اعتبار وجود نياز دارند
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ظهـورات  ظهـورات    است و هر حکم حقيقي، برای وجود است، آنگـاه چـون ماهيـات،   است و هر حکم حقيقي، برای وجود است، آنگـاه چـون ماهيـات،   « « وجودوجود»»موجود حقيقي خود موجود حقيقي خود 
وجود برای ذهن هستند، عقل با اعتبار وجود برای ماهيات و حمل وجود بر ماهيات، توسعه ای اضطراری وجود برای ذهن هستند، عقل با اعتبار وجود برای ماهيات و حمل وجود بر ماهيات، توسعه ای اضطراری 

ترتيب، مفهوم وجود و ثبوت بر وجود و ماهيت و همة احکام آنها حمل ترتيب، مفهوم وجود و ثبوت بر وجود و ماهيت و همة احکام آنها حمل   در ثبوت و تحقق مي دهد، و بدیندر ثبوت و تحقق مي دهد، و بدین
وجود یا ماهيـت، مضـطر بـه    وجود یا ماهيـت، مضـطر بـه    شود، آنگاه عقل با حمل مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومي که به تبع شود، آنگاه عقل با حمل مطلق ثبوت و تحقق بر هر مفهومي که به تبع   ميمي

اعتبار آن شده است، نظير مفهوم عدم و ماهيت و قوه و فعل و وحدت و مانند آنها و سـپس تصـدیق بـه    اعتبار آن شده است، نظير مفهوم عدم و ماهيت و قوه و فعل و وحدت و مانند آنها و سـپس تصـدیق بـه    
دهـد؛  دهـد؛    باشد، توسعة اضطراری دیگری در ثبوت و تحقق ميباشد، توسعة اضطراری دیگری در ثبوت و تحقق مي  احکام آنها که عقل مضطر به تصدیق آنها مياحکام آنها که عقل مضطر به تصدیق آنها مي

األمر است، و األمر است، و   ی اخير فرف مي کند، نفسی اخير فرف مي کند، نفسبنابراین، ظرفي که عقل برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنابنابراین، ظرفي که عقل برای مطلق ثبوت و تحقق به این معنا
کند و مطابقي در ذهـن و خـارج نـدارد را در بـر     کند و مطابقي در ذهـن و خـارج نـدارد را در بـر       قضایای صادق ذهني و خارجي و آنچه ذهن تصدیق ميقضایای صادق ذهني و خارجي و آنچه ذهن تصدیق مي

 گيرد. ایشان نگاشته است:گيرد. ایشان نگاشته است:  ميمي

و هوو و هوو   ،،صویل فوی الواقوع هوو الوجوود احل ی ویصویل فوی الواقوع هوو الوجوود احل ی وی  األ  األإإو الذ  هنبغی ا  ه ال و الذ  هنبغی ا  ه ال »... »... 

،هاننوا ،هاننوا ات ملا کانوت ظهوو ات الوجوود ألات ملا کانوت ظهوو ات الوجوود ألو املاهیو املاهی  ،،و ل  کل اکمل ا ی یو ل  کل اکمل ا ی ی  ،،املوجوداملوجود

املاهیوح ثومل البجودهق املاهیوح ثومل البجودهق   لی محل الوجود علویلی محل الوجود علویإإع الع ل بواعًا اضطرا هًا ع الع ل بواعًا اضطرا هًا العاقلح بواال العاقلح بواال 

 موو  علوی  موو  علوی   بلحوق ااکامها اا، و صا  بذلك مفهووم الوجوود والثبووت اعوملبلحوق ااکامها اا، و صا  بذلك مفهووم الوجوود والثبووت اعومل

ع الع ل بواعًا اضطرا هًا ثانیًا حلمول مطلوق ع الع ل بواعًا اضطرا هًا ثانیًا حلمول مطلوق ثمل بواال ثمل بواال   ،،ا ی ح الوجود و علی املاهیحا ی ح الوجود و علی املاهیح

کالعودم و کالعودم و   ،،لوی اعببوا ة الع وللوی اعببوا ة الع ولإإبوت و البح ق علی کل مفهوم اعببا   اضطر بوت و البح ق علی کل مفهوم اعببا   اضطر الثالث

  ،،اکامهوااکامهوااالی بجده   من لی بجده   من إإالواد  و الفعل و ال و  و نحوها و البجدهق بام هضطر الواد  و الفعل و ال و  و نحوها و البجدهق بام هضطر 

اوری، هوو الوذ  اوری، هوو الوذ  و الظرف الذ  هفرض  الع ل ملطلق الثبوت و البح ق بواملعنی األو الظرف الذ  هفرض  الع ل ملطلق الثبوت و البح ق بواملعنی األ

وجود الوذهنی و غریهوا وجود الوذهنی و غریهوا الال  بااثبااثمم  فیفی  ب ب   ابمرابمر  ب اهاب اها  للکالمللکالم  وو  األمر،األمر،  ن می  بنفسن می  بنفس

 (.(.401401، ص ، ص 00ق، وق، و  02010201، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم  ««نشاء اهلل بعالینشاء اهلل بعالیإإ

ثبوت عام ي که هم شامل ثبوت عام ي که هم شامل   ::عبارت است ازعبارت است از  ،،طباطبائيطباطبائية ة األمری در کالم عالماألمری در کالم عالم  مقصود از ثبوت نفسمقصود از ثبوت نفسپس پس 
  دار عقـل، دار عقـل،   ر ریشـه ر ریشـه که بـا اعتبـا  که بـا اعتبـا    شامل اموریشامل اموری  و همو هم  استاست« « وجودوجود»»شود که خود شود که خود   موجود حقيقي و اصيل ميموجود حقيقي و اصيل مي
 ..آیدآید  پدید ميپدید مي  عقلعقل  اضطراریاضطراری  عةعةبا دو توسبا دو توس  داردار  ریشهریشه  . این ثبوت اعتباری. این ثبوت اعتباریکنندکنند  موجودیت و ثبوت پيدا ميموجودیت و ثبوت پيدا مي

 عقل در ثبوت یاضرار ةتوسع

  ::األمر مفاهيم ماهوی و غير مـاهوی بـه ایـن شـرح اسـت     األمر مفاهيم ماهوی و غير مـاهوی بـه ایـن شـرح اسـت       در مورد نفسدر مورد نفس  طباطبائيطباطبائي  ة عالمةة عالمةفرایند نظری فرایند نظری 
سـت و هـر حکـم حقيقـي نيـز متعلّـق بـه        سـت و هـر حکـم حقيقـي نيـز متعلّـق بـه        اا  ««وجودوجود»»حقيقي فقط حقيقي فقط   اصيل واصيل و  موجودموجود، ، اصالت وجوداصالت وجود  براساسبراساس

شوند: مفـاهيم حقيقـي   شوند: مفـاهيم حقيقـي     مفاهيم به دو قسم تقسيم ميمفاهيم به دو قسم تقسيم مي  ،،نظر کنيمنظر کنيم  که صرفکه صرف  ««وجودوجود»»از خود از خود   است.است.  ««وجودوجود»»
به دو قسم تقسيم به دو قسم تقسيم   نيزنيز  قضي هقضي ه  . بر این اساس،. بر این اساس،)ماهي ات( و مفاهيم اعتباری )معقوالت ثانيه منطقي و فلسفي()ماهي ات( و مفاهيم اعتباری )معقوالت ثانيه منطقي و فلسفي(

  ود،ود،تثليف شـ تثليف شـ   ههکه از معقوالت ثانيکه از معقوالت ثاني  دوم؛ قضيه ایدوم؛ قضيه ایو و   شودشودشکيل شکيل که فقط از ماهي ات تکه فقط از ماهي ات ت؛ قضيه ای؛ قضيه ایاولاول: : شودشود  ميمي
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ایشـان،  ایشـان،  نظـر  نظـر    بهبهبه همراه ماهي ات تثليف شود. به همراه ماهي ات تثليف شود.   ههتنهایي یا از معقوالت ثانيتنهایي یا از معقوالت ثاني  بهبه  ههاعم  از اینکه از معقوالت ثانياعم  از اینکه از معقوالت ثاني
 یابد.یابد.  األمر مفاهيم حقيقي و اعتباری و احکام آنها دست مياألمر مفاهيم حقيقي و اعتباری و احکام آنها دست مي  دار به نفسدار به نفس  و ریشهو ریشه  اضطراریاضطراری  سعةسعةتوتو  دودو  عقل باعقل با

 او ل یاضطرار عةتوس 

همـانطور کـه در بحـ  اصـالت     همـانطور کـه در بحـ  اصـالت     انـد.  انـد.    قسم اول از مفاهيم که باید نحوة ثبوت آنها بررسي شود، ماهياتقسم اول از مفاهيم که باید نحوة ثبوت آنها بررسي شود، ماهيات
برخوردار برخوردار   و عينيو عيني  از موجودی ت حقيقياز موجودی ت حقيقي  ،،این مفاهيماین مفاهيم  ..ماهي ات اموری اعتباری هستندماهي ات اموری اعتباری هستند  است،است،  وجود گفته شدهوجود گفته شده

ـ   ..خارجي در ذهن ما هستندخارجي در ذهن ما هستندهای حقائق های حقائق     ولي همين مفاهيم ماهوی انعکاس و جلوهولي همين مفاهيم ماهوی انعکاس و جلوه  ،،نيستندنيستند ـ ب   ،،طـور مثـال  طـور مثـال    ههب
ـ   ،،در ذهـن مـا  در ذهـن مـا    ««آبآب»»    وجـودِ وجـودِ   ةةمفهوم انسان است. جلومفهوم انسان است. جلو  صورتصورت  ، به، بهدر ذهن مادر ذهن ما  ««زیدزید»»  وجودِوجودِ  ةةجلوجلو ـ ب صـورت  صـورت    ههب

کنند و ذهن ما کـه دسـتگاه   کنند و ذهن ما کـه دسـتگاه     به یک نحو در ذهن ما جلوه ميبه یک نحو در ذهن ما جلوه مي  ،،هرکدام از حقایق خارجيهرکدام از حقایق خارجي  ..مفهوم آب استمفهوم آب است
، با توسعه ای اضـطراری،  ، با توسعه ای اضـطراری،  ذهنذهن  ..کندکند  ماهوی ادراک ميماهوی ادراک مي  صورت مفاهيمصورت مفاهيمه ه این حقائق را باین حقائق را ب  ،،علم حصولي استعلم حصولي است
ماهي ـت  ماهي ـت  : »: »دهـد دهـد   گـزارش مـي  گـزارش مـي  کند و کند و   به تبع حقائق خارجي، ثبوت و موجودی ت اعتبار ميبه تبع حقائق خارجي، ثبوت و موجودی ت اعتبار مي  برای این مفاهيم،برای این مفاهيم،

  تبـع حقـایق خـارجي   تبـع حقـایق خـارجي     بهبه  عقلعقل  داردار  و ریشهو ریشه  اضطراریاضطراری  عةعةموجودی تي به توسموجودی تي به توس  ت،ت،ماهي ماهي   موجودی تموجودی ت  ..««موجود استموجود است
اگـر چـه   اگـر چـه     ،،زیـرا ماهي ـت  زیـرا ماهي ـت    ؛؛اضطراری عقل، اعتبـار محـض نيسـت   اضطراری عقل، اعتبـار محـض نيسـت     ةةین توسعین توسعاا  ،،قابل توج ه آنکهقابل توج ه آنکه  ةةنکتنکت  ..استاست

  ،،به تعبير دیگـر به تعبير دیگـر   ؛؛همان وجود خارجي استهمان وجود خارجي است  ،،بلکه منشث انتزاع آنبلکه منشث انتزاع آن  88؛؛ولي اعتبار محض نيستولي اعتبار محض نيست  ،،اعتباری استاعتباری است
  داردار  و ریشـه و ریشـه   اضـطراری اضـطراری   ةةاین توسـع این توسـع   ..گرددگردد  متقرّر ميمتقرّر مي  ،،الزم عقلي وجود خارجي است که به تقرّر آنالزم عقلي وجود خارجي است که به تقرّر آن  ،،ماهي تماهي ت

به موجودی ت ماهي ت و احکام آن در خارج به موجودی ت ماهي ت و احکام آن در خارج   ،،عقلعقل  ،،ترتيبترتيب  گيرد و به اینگيرد و به این  و احکام آن را دربر ميو احکام آن را دربر مي  عقل، ماهي تعقل، ماهي ت
، ، دليل آنکه ظهور اضطراری وجودها در ذهن هستند و به تعبير دیگردليل آنکه ظهور اضطراری وجودها در ذهن هستند و به تعبير دیگر  ماهيات بهماهيات بهدیگر، دیگر،   به بيانبه بيان  کند.کند.  حکم ميحکم مي

بـه  بـه    یـت و ثبـوت،  یـت و ثبـوت،  دار در موجوددار در موجود  ی و ریشـه ی و ریشـه اضـطرار اضـطرار   ا توسعةا توسعةعقل بعقل ب  مي باشند،مي باشند،  هاها««بودبود»»اضطراری اضطراری   ««نمودنمود»»
تبع واقـع اصـيل خـارجي    تبع واقـع اصـيل خـارجي      بهبه  و ثبوتو ثبوت  در موجودی تدر موجودی ت  ةةاین توسعاین توسع  یابد.یابد.  دست ميدست ميمحکي و مطابق این مفاهيم محکي و مطابق این مفاهيم 

در در   ةةدار و توسـع دار و توسـع   باید این وعاء اضطراری و ریشـه باید این وعاء اضطراری و ریشـه   ،،به این نحو که اگر واقع اصيل خارجي را بپذیریمبه این نحو که اگر واقع اصيل خارجي را بپذیریم  ،،استاست
ایـن وعـاء   ایـن وعـاء   رو، رو،   ؛  از این؛  از ایناضطراری نداریماضطراری نداریم  ةةاز این توسعاز این توسع  گریزگریزرا نيز بپذیریم و راهي برای را نيز بپذیریم و راهي برای   و ثبوتو ثبوت  موجودیتموجودیت

بـه تبـع   بـه تبـع     ««عـالم نمـود  عـالم نمـود  »»، ، بنـابراین بنـابراین ؛ ؛ ستستي و اعتباری محض نيي و اعتباری محض نيمجازی و فرضمجازی و فرض  ففظرظر  ،،داردار  اضطراری و ریشهاضطراری و ریشه
  ««نمـود نمـود »»حقيقتـاً  حقيقتـاً    ،،کند و از آنجا که این عالمکند و از آنجا که این عالم  پيدا ميپيدا مي  داردار  و ثبوت اضطراری و ریشهو ثبوت اضطراری و ریشه  موجودی تموجودی ت  ،،««عالم بودعالم بود»»

 . . ددننشوشو  راه پيدا کرده و به آن نسبت داده ميراه پيدا کرده و به آن نسبت داده مي  ماهي ات به خارجماهي ات به خارج  ،،استاست  ««بودبود»»  آن عالمآن عالم

 دو م یاضطرار عةتوس

   نـد. بـر اسـاس   نـد. بـر اسـاس   اا  مفـاهيم اعتبـاری  مفـاهيم اعتبـاری    ،،ثبـوت آنهـا نيـز بررسـي شـود     ثبـوت آنهـا نيـز بررسـي شـود       ةةقسم دو م از مفاهيم که بایـد نحـو  قسم دو م از مفاهيم که بایـد نحـو  
 و و   موجودی ـت موجودی ـت   ،،بـرای مفـاهيم مـاهوی   بـرای مفـاهيم مـاهوی     ،،اضـطراری اضـطراری   ةةپس از آنکه ذهن با یـک توسـع  پس از آنکه ذهن با یـک توسـع    ،،طباطبائيطباطبائي  ةةنظر علّامنظر علّام

 از مفـاهيم مـاهوی   از مفـاهيم مـاهوی     رارا  و مفـاهيم دیگـری  و مفـاهيم دیگـری    دادهدادهقـرار  قـرار    توجـه توجـه ایـن مفـاهيم را مـورد    ایـن مفـاهيم را مـورد      خودخود  ،،اعتبار کرداعتبار کرد  ثبوتثبوت
، ، توسعة اضطراری وسيع ترتوسعة اضطراری وسيع تردر در   است،است،  که از ماهي ات انتزاع کردهکه از ماهي ات انتزاع کرده  اموریاموریآنگاه ذهن برای تمام آنگاه ذهن برای تمام   ،،کندکند  انتزاع ميانتزاع مي
  عقـل عقـل   توسـط توسـط   اسـت کـه  اسـت کـه    داردار  ریشـه ریشـه   اضطراریاضطراری  ةةدو م نيز توسعدو م نيز توسع  ةةاین توسعاین توسع  ..کندکند  اعتبار مياعتبار مي  و ثبوتو ثبوت  موجودی تموجودی ت
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 ، ، اعتبـار عقـل اسـت   اعتبـار عقـل اسـت     بـه بـه   نيز اگرچهنيز اگرچه  و ثبوتو ثبوت  در موجودی تدر موجودی ت  ةةاین توسعاین توسع  گيرد. باید توجه داشت کهگيرد. باید توجه داشت که  صورت ميصورت مي
لوازم عقلـي  لوازم عقلـي    اعتباری،اعتباری،  مفاهيممفاهيم، ، شوندشوند  متذکّر ميمتذکّر مي  طباطبائيطباطبائي  ةةزیرا همانطور که علّامزیرا همانطور که علّام  ؛؛لي اعتبار محض نيستلي اعتبار محض نيستوو

  مانند مفهـوم مانند مفهـوم   ،،تمام مفاهيم اعتباریتمام مفاهيم اعتباری  ،،اضطراری دو ماضطراری دو م  ةةاین توسعاین توسع  ..شوندشوند  ر آنها متقرّر مير آنها متقرّر ميقرّقرّند که به تند که به تاا  ماهي اتماهي ات
البته مکانيزم و البته مکانيزم و   ،،گيردگيرد  و تصدیق به احکام آنها را دربر ميو تصدیق به احکام آنها را دربر مي  دیگر مفاهيم اعتباریدیگر مفاهيم اعتباریفعل و فعل و   وو  عدم، قو هعدم، قو ه  وجود ووجود و

. ایشـان  . ایشـان  دیگری است که باید در جای دیگر مطرح شوددیگری است که باید در جای دیگر مطرح شود  ، مسثلة، مسثلةگيری این مفاهيم توس ط ذهنگيری این مفاهيم توس ط ذهن  شکلشکل  ةةنحونحو
 نگاشته است:نگاشته است:

  ب ،ب ،صوالصوالااا جید الوجود  مو  علی نف   علی ما ه بضوی  ا جید الوجود  مو  علی نف   علی ما ه بضوی    الع ل بعدم  الع ل بعدمااو جل : و جل : »»

  ،لك،لك  و هشملو هشمل  ،،حمل الوجود علی املاهیح املنبزعح من حمل الوجود علی املاهیح املنبزعح من بباضطرا ها اضطرا ها   بواعاً بواعاً   و ً و ً ااهبواع هبواع 

و  ، ثمل، ثملالثبوت الوجود و املاهیح ییعاً الثبوت الوجود و املاهیح ییعاً  وهبواال   بعمیمل الثبووتبعمیمل الثبووتببا هاً ا هاً رراضوطاضوط  بواوعاً بواوعاً   ع ثانیواً ع ثانیواً هبواال

منبزعوح منهوا فوی الوذهن، و منبزعوح منهوا فوی الوذهن، و   لعامح املفاهیمل ا عببا هح البی هی عنواوهن للامهیواتلعامح املفاهیمل ا عببا هح البی هی عنواوهن للامهیوات

ؤلفووح منهووا هووی ال ضوواها ؤلفووح منهووا هووی ال ضوواها و ال ضوواها املو ال ضوواها امل  ،،اکامهووا اخلاصووحاکامهووا اخلاصووحهرتبووب بووذلك علیهااهرتبووب بووذلك علیهاا

بول فوی ظورف مطلوق بول فوی ظورف مطلوق   ،،و   اا جواً و   اا جواً   ،هناً ،هناً   ضاضا  مطابقمطابق      البیالبی  الجادقحالجادقح  األمرهحاألمرهح  النفسالنفس

  مل هبعلق اا علومل   مل هبعلق اا علومل إإو هی و و هی و   ،،الثبوت الشامل للوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا هحالثبوت الشامل للوجود و املاهیح و املفاهیمل ا عببا هح

فوافهمل فوافهمل   ..لکنها ثاببح بثبوت املاهیح الثاببح بثبوت الوجوودلکنها ثاببح بثبوت املاهیح الثاببح بثبوت الوجوود  ،،م اخلا جیحم اخلا جیحلعدلعد  ،،اضو  اضو  

  ،،عدم العلحعدم العلح»»  ک ولنا:ک ولنا:  ووالکلیح الکلیح   الشاملحالشاملح  األمرهحاألمرهح  ومن هنا هظهر ا  ال ضاها النفسومن هنا هظهر ا  ال ضاها النفس. . ،ل ،ل 

  وووو  ««لعودم هوذا املعلووللعودم هوذا املعلوول  ، علح، علحعدم هذة العلحعدم هذة العلح»»  ::ک ولناک ولنا  ،،و اجلزئیحو اجلزئیح« « لعدم املعلوللعدم املعلول  ححعلعل

ملاهیح و ا عببا هات، فظورف الثبووت املطلوق ملاهیح و ا عببا هات، فظورف الثبووت املطلوق عمل من الوجود و اعمل من الوجود و ااألاأل  للثابتللثابت  مطاب حمطاب ح

و ال ضاها الکلیح منها ااصح مطاب ح ملا فوی عوامل الع ول مون و ال ضاها الکلیح منها ااصح مطاب ح ملا فوی عوامل الع ول مون   األمر،األمر،  هو املعنی بنفسهو املعنی بنفس

. . ««لیوو  املجوون   ةلیوو  املجوون   ةإإری ری شووشووایای    صووو  العلوووم احلضووو هح علووی النحووو الووذصووو  العلوووم احلضووو هح علووی النحووو الووذ

 ((410410، ص ، ص 11وو  ق،ق،  02010201، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم

ات و   ، بـه ثبـوت  ، بـه ثبـوت  پـي پـي   دردر  پـي پـي   داردار  ة اضـطراری و ریشـه  ة اضـطراری و ریشـه  ذهن با دو توسعذهن با دو توسع  ،،بنابراینبنابراین ات و ماهيـ   مفـاهيم اعتبـاری   مفـاهيم اعتبـاری     ماهيـ 
ت کـه هـم شـامل وجـود         یابد.یابد.  و قضایای متشکل از آنها دست ميو قضایای متشکل از آنها دست مي ت کـه هـم شـامل وجـود       این نحـوه ثبـوت و موجودیـ     حقيقـي حقيقـي   این نحـوه ثبـوت و موجودیـ 

همـان  همـان    ،،شـود شـود   مـي مـي   عتباری و احکام آنهـا عتباری و احکام آنهـا هم شامل مفاهيم اهم شامل مفاهيم ا  وو  ااهم شامل ماهي ات و احکام آنههم شامل ماهي ات و احکام آنه  ،،و احکام آنو احکام آن
. ایشـان نگاشـته   . ایشـان نگاشـته   کنـد کنـد   را تثمين ميرا تثمين مي  همة قضایاهمة قضایاق ق مطابقمطابق  ،،نای وسيعينای وسيعياألمر با چنين معاألمر با چنين مع  نفسنفس  ..األمر استاألمر است  نفسنفس
 است:است:

 صوویل هووو صوویل هووو بحوواا ال وواب ح ا ال األبحوواا ال وواب ح ا ال األلووی األلووی األإإ  ه ووال بووالنظر   ه ووال بووالنظر ااوالووذ  هنبغووی والووذ  هنبغووی »»

ملالوا کانوت املاهیالوات ملالوا کانوت املاهیالوات   ، ثومل، ثوملو ل  کلال اکومل ا ی ویو ل  کلال اکومل ا ی وی  ،،و هو الوجودو هو الوجود  ،،الوجود احل ی یالوجود احل ی ی

ع الع ول ب  ،،ظهو ات الوجود لأل،ها ظهو ات الوجود لأل،ها  ع الع ول ببواال وعًا اضوطرا هًا باعببوووبواال وعًا اضوطرا هًا باعببواال  ا ا ا  الوجوود ضوا  الوجوود ضواال
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 و محل  علیهوا و صوا  مفهووم الوجوود و الثبووت لمول علوی الوجوود و املاهیالوح و محل  علیهوا و صوا  مفهووم الوجوود و الثبووت لمول علوی الوجوود و املاهیالوح 

وعًا اضوطرا هًا ثانیوًا بحمول مطلوق الثبووت   ،،اکامها ییعاً اکامها ییعاً ااو و  ع الع ل بواال وعًا اضوطرا هًا ثانیوًا بحمول مطلوق الثبووت ثملال بواال ع الع ل بواال  ثملال بواال

ق علی کلال مفهوم هضطر  ق علی کلال مفهوم هضطر و البح ال کمفهوم العدم کمفهوم العدم   ،،ببع الوجود او املاهیال ببع الوجود او املاهیال ببلی اعببا ة لی اعببا ة إإو البح ال

ل ل ع وع وفوالظرف الوذ  هفرضو  الفوالظرف الوذ  هفرضو  ال؛ ؛ و  و الفعل ثملال البجدهق بأاکامهواو  و الفعل ثملال البجدهق بأاکامهواو املاهیالح و ال و املاهیالح و ال 

ق اذا املعنی األاری ق اذا املعنی األاریملطلق الثبوت و البح ال ع ع ه وه وو و األمور، األمور،   هو الذ  ن ومیال  نفوسهو الذ  ن ومیال  نفوس  ،،ملطلق الثبوت و البح ال

ق  الع ل و   مطابق ل  فی ،هن  ق  الع ل و   مطابق ل  فی ،هن الجوادق من ال ضاها الذهنیالح و اخلا جیالح و ما هجدال الجوادق من ال ضاها الذهنیالح و اخلا جیالح و ما هجدال

ح،  و اا و غری ا ال ا مو  النفسو اا و غری ا ال ا مو  النفساا ح،األمرهال   ««ع لیالوح للامهیالوات مب ورال   بب رال هواع لیالوح للامهیالوات مب ورال   بب رال هوالوواعم لوواعم   األمرهال

 (.(.4141ق،  ص ق،  ص   02410241، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم

  ،،اند: یک قسم اشيایي که در اتّصاف بـه موجودی ـت  اند: یک قسم اشيایي که در اتّصاف بـه موجودی ـت    اشياء موجود دو قسماشياء موجود دو قسم، ، طباطبائيطباطبائيپس به نظر عالمة پس به نظر عالمة 
 اشـيایي کـه   اشـيایي کـه     ،،قسـم دیگـر  قسـم دیگـر    ،،نيازمند به اعتبار وجود نيستند و بـه اصـطالح بـه لحـاظ نفسشـان موجودنـد      نيازمند به اعتبار وجود نيستند و بـه اصـطالح بـه لحـاظ نفسشـان موجودنـد      

األمری عبارت است از ثبوت عام ي که هم األمری عبارت است از ثبوت عام ي که هم   ثبوت نفسثبوت نفس. . به موجودی ت به اعتبار وجود نيازمندندبه موجودی ت به اعتبار وجود نيازمندند  برای اتّصافبرای اتّصاف
دار عقـل  دار عقـل    ر و توسـعة اضـطراری و ریشـه   ر و توسـعة اضـطراری و ریشـه   کـه بـا اعتبـا   کـه بـا اعتبـا     شـامل مـوری  شـامل مـوری    و همو هم  شودشود  موجود حقيقي ميموجود حقيقي ميشامل شامل 

 این وجود عام و مطلق ثبوت، هم شامل موجـود حقيقـي مـي شـود کـه      این وجود عام و مطلق ثبوت، هم شامل موجـود حقيقـي مـي شـود کـه      . . کنندکنند  موجودیت و ثبوت پيدا ميموجودیت و ثبوت پيدا مي
دار عقل، موجودیـت و ثبـوت   دار عقل، موجودیـت و ثبـوت     ا اعتبار اضطراری و ریشها اعتبار اضطراری و ریشهکه بکه ب  اتمي شوداتمي شودماهيماهي  است، هم شاملاست، هم شامل« « وجودوجود»»دِ دِ خوخو

از از   کهکه  مي شودمي شودمفاهيمي مفاهيمي و هم شامل و هم شامل   کندکند    راه پيدا ميراه پيدا مي  موجود حقيقي و اصيلموجود حقيقي و اصيلبه به   و به یک واسطهو به یک واسطه  پيدا کردهپيدا کرده
  کلي ت، عرضي ت،کلي ت، عرضي ت،  از قبيلاز قبيل، ، از قبيل مفهوم وحدت، شيئي ت و یا مفاهيم منطقياز قبيل مفهوم وحدت، شيئي ت و یا مفاهيم منطقي، ، با عنوان مفاهيم فلسفيبا عنوان مفاهيم فلسفي  آنهاآنها

 بـا دو یـا چنـد    بـا دو یـا چنـد      دار عقـل، موجودیـت و ثبـوت پيـدا کـرده و     دار عقـل، موجودیـت و ثبـوت پيـدا کـرده و       ا اعتبارق ثانوی اضطراری و ریشـه ا اعتبارق ثانوی اضطراری و ریشـه ببیاد شده و یاد شده و 
مفاهيم که با یک یا چند واسـطه بـه   مفاهيم که با یک یا چند واسـطه بـه     ةةهمهم  ،،با این بيانبا این بيان  شوند.شوند.  مرتبط ميمرتبط ميي و اصيل ي و اصيل حقيقحقيقموجود موجود واسطه به واسطه به 

ود با واقع دارند، عقل را در ادراک خود بـه اضـطرار   ود با واقع دارند، عقل را در ادراک خود بـه اضـطرار   کنند، به دليل ضرورتي که در ربط خکنند، به دليل ضرورتي که در ربط خ  ميميخارج راه پيدا خارج راه پيدا 
تطبيق آنها بـا خـارج نيسـت تـا     تطبيق آنها بـا خـارج نيسـت تـا       ،،آنچه ميزان و معيار صدق و کذب قضایاستآنچه ميزان و معيار صدق و کذب قضایاست  ،،در این تحليلدر این تحليل  کشانند.کشانند.  ميمي

و مطلـق ثبـوت، اعـم از    و مطلـق ثبـوت، اعـم از      بلکه ميزان، آن معنـای عـام وجـود   بلکه ميزان، آن معنـای عـام وجـود     ؛؛اشکال مربوط به مفاهيم عدمي پيش بيایداشکال مربوط به مفاهيم عدمي پيش بياید

بـا توج ـه بـه ایـن     بـا توج ـه بـه ایـن     . . گـردد گـردد   ميمي  اعتباریاعتباریو مفاهيم و مفاهيم ماهيت ماهيت وجود و وجود و   وتوتکه شامل ثبکه شامل ثب  استاست  حقيقي و اضطراریحقيقي و اضطراری

، ، شـد شـد   مـي مـي األمر وارد األمر وارد   جامعي ت تفاسير دیگر نفسجامعي ت تفاسير دیگر نفس  طر عدمطر عدماااشکاالتي که به خاشکاالتي که به خ  ، بسياری از، بسياری ازاألمراألمر  تفسير از نفستفسير از نفس
 شود.شود.  ميميبرطرف برطرف 

 یمقطع و یموضع اعتبارات و یدائم و ثابت اعتبارات

از طریـق ثبـوت و تحقّـق    از طریـق ثبـوت و تحقّـق      ایشـان ایشـان     کـه کـه   یشان توهم شودیشان توهم شودبرخي از عبارات ابرخي از عبارات ا  از ظاهراز ظاهردر اینجا ممکن استدر اینجا ممکن است

ق اذا املعنی األ))  فرضيفرضي ق اذا املعنی األفالظرف الذ  هفرض  الع للمطلق الثبوت و البح ال اوری هوو الوذ  ن ومی  اوری هوو الوذ  ن ومی  فالظرف الذ  هفرض  الع للمطلق الثبوت و البح ال

 نماینـد. پاسـخ   نماینـد. پاسـخ     حـل مـي  حـل مـي    خصوص در مورد ماهيات و معقـوالت ثانيـه  خصوص در مورد ماهيات و معقـوالت ثانيـه    بهبه  األمر رااألمر را  مشکل نفسمشکل نفس  ((األمراألمر  نفسنفس

دار و اعتبـارات  دار و اعتبـارات    وتفکيک بين اعتبارات ریشـه وتفکيک بين اعتبارات ریشـه األمر األمر   نفسنفس  موردمورد  دردر  طباطبائيطباطبائي  ةةعالمعالم  ةةنظرینظریاین توهم با تثمل این توهم با تثمل 
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؛ توضيح اینکه نظریة عالمه مبتني بر تفکيـک اعتبـارات ریشـه دار از اعتبـارات     ؛ توضيح اینکه نظریة عالمه مبتني بر تفکيـک اعتبـارات ریشـه دار از اعتبـارات     شودشود  رف ميرف ميططبربرمقطعي، مقطعي، 

اعتبـارات  اعتبـارات  مقطعي است. ایشان در  برخي از نوشتارهای خود، این مطلب بنيادی را یادآور شـده اسـت کـه    مقطعي است. ایشان در  برخي از نوشتارهای خود، این مطلب بنيادی را یادآور شـده اسـت کـه    

اعتبارات مقطعي و موضعي. اعتبارات اعتبارات مقطعي و موضعي. اعتبارات   ؛؛دو مدو م  ،،دار و اصيلدار و اصيل  اعتبارات ثابت، ریشهاعتبارات ثابت، ریشه  ؛؛اوّلاوّلت: ت: دو قسم اسدو قسم اس  رربب  ،،ذهنيذهني

مانند: وحدت، کثرت، علي ت، معلولي ت، وجود، مانند: وحدت، کثرت، علي ت، معلولي ت، وجود،   ..گرددگردد  به مسائل علمي مربوط به شناخت هستي برميبه مسائل علمي مربوط به شناخت هستي برمي  ،،اصيلاصيل

بـا معيـاری   بـا معيـاری   هـن  هـن  ذذبلکه بلکه   ؛؛شوندشوند  از خارج به ذهن منتقل نمياز خارج به ذهن منتقل نمي  ،،این عناویناین عناوین  ..  عدم، محال، ضرورت، امکان و...عدم، محال، ضرورت، امکان و...

ثابـت و دائمـي   ثابـت و دائمـي     ،،به این معنا که سبب موجب و عامل محرّک پردازش این مفـاهيم به این معنا که سبب موجب و عامل محرّک پردازش این مفـاهيم   ،،سازدسازد  ثابت آنها را ميثابت آنها را مي

مانند ریاسـت،  مانند ریاسـت،    ..است. اعتبارات مقطعي و موضعي مربوط به مسائل اجتماعي و مؤثر در نظام زیستي استاست. اعتبارات مقطعي و موضعي مربوط به مسائل اجتماعي و مؤثر در نظام زیستي است

ذهن بشـر  ذهن بشـر    ةةساختساخت  ،،گونه از اعتباراتگونه از اعتباراتمرئوسي ت،عضوی ت و نظائر آنها که مورد نياز نظام اجتماعي هستند. اینمرئوسي ت،عضوی ت و نظائر آنها که مورد نياز نظام اجتماعي هستند. این

در سـاخت و  در سـاخت و    ،،ذهـن ذهـن   نيسـت. نيسـت.   ضـطر ضـطر باشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها مباشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها م  برهان نميبرهان نمي  ةةبوده و قابل اقامبوده و قابل اقام

  ةةامکـان اقامـ  امکـان اقامـ    ،،کند و این ترتيـب و پيونـد ضـروری   کند و این ترتيـب و پيونـد ضـروری     ترتيبي خاص را رعایت ميترتيبي خاص را رعایت مي  ،،پرداخت اعتبارات نخستپرداخت اعتبارات نخست

  ةةذهن بشـر بـوده و قابـل اقامـ    ذهن بشـر بـوده و قابـل اقامـ      ةةساختساخت، ، طعي و موضعيطعي و موضعياعتبارات مقاعتبارات مق  ..آوردآورد  برهان را بر محور آنها فراهم ميبرهان را بر محور آنها فراهم مي

 . ایشان نگاشته است:. ایشان نگاشته است:نيستنيست  مضطرمضطرباشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها باشند و ذهن در پرداخت و ساخت آنها   برهان نميبرهان نمي

مون ایوث مون ایوث   )مفاهیمل غوری مواهو ()مفاهیمل غوری مواهو (  واعلمل ا  الفرض الع لی املوجد ضذة املفاهیملواعلمل ا  الفرض الع لی املوجد ضذة املفاهیمل»»

مل و مل و ال بب املوجب و العامل املحرک لذل  علی ق منی: اادمها ما ابب  ثابت دائال بب املوجب و العامل املحرک لذل  علی ق منی: اادمها ما ابب  ثابت دائ

هو الذ    هنف  عن إد اک الع ل و   فی اال، کال بب املوجب  نبزاع مفهوم هو الذ    هنف  عن إد اک الع ل و   فی اال، کال بب املوجب  نبزاع مفهوم 

الوجود و العدم و الواد  و الکثر  و نحو ،ل  مما همکون ا  ه وام علیو  الربهوا  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 وثانیهام ما ابب  جزئی ابفاقی وعلی ب ودهر دو  ب ودهر، کال وبب املوجوب جلعول 

وایح و ال یاد  و غری ،لو  و وایح و ال یاد  و غری ،لو  و ئئااح و املرااح و املرئئالرالر  املفاهیمل ا عببا هح ا جبامعیح، کمعنیاملفاهیمل ا عببا هح ا جبامعیح، کمعنی

من هذا الباب ییع ا ابعا ات و البخویالت الشوعرهح و نحوهوا و للکوالم ،هول من هذا الباب ییع ا ابعا ات و البخویالت الشوعرهح و نحوهوا و للکوالم ،هول 

  ««بعوالیبعوالی  شواء اهللشواء اهلل  طوهل ایمر ب  بعض  فی ما ایأبی من مبااث املاهیح و غریها إ طوهل ایمر ب  بعض  فی ما ایأبی من مبااث املاهیح و غریها إ 

 ((621621، ص ، ص 00ق، وق، و  02010201، ، طباطبائیطباطبائی    )عالم)عالم

کنند، براساس دو توسـعة  کنند، براساس دو توسـعة    األمر مطرح مياألمر مطرح مي  و اعتبار در بح  نفسو اعتبار در بح  نفسعنوان فرف عنوان فرف   ، به، بهطباطبائيطباطبائيآنچه عالمة آنچه عالمة 
دار عقل است نه اعتبارات مقطعي و موضعي؛ بنابراین، هيچگونه ناسازگاری در دار عقل است نه اعتبارات مقطعي و موضعي؛ بنابراین، هيچگونه ناسازگاری در   اضطراری و اعتبارات ریشهاضطراری و اعتبارات ریشه
 کلمات ایشان وجود ندارد.کلمات ایشان وجود ندارد.

 هاها  نوشتنوشت  پیپی

، 1ج ،يللفاراب اتيلمنطقا؛ 26ص  ،نيميالحک یيرأ نيب الجمع کتاب ،ينمونه ر.ک: ابونصر فاراب یبرا. 1
 شرح ،يطوس نیالدخواجه نصير ؛82 ص ،اتي االله ،الشفاء نا،يس  ؛ ابن388 -381و  866 -866 صص

؛ 80 ص ،المنطق يف هی ريالنص البصائر ،یساو سهالن بن عمر نیالد  نیز؛ 113 -118 ص، 1ج ،اإلشارات



 اردستانی مهدیمحمد 2424
(Mohammad Mehdi Ardestani) 

 

 ،يحل  ةعالم؛ 20ص، 1ج ،األسفار ن،يصدرالمتثل ه؛ 63ص ،اإلشراقهحکم شرح ،یرازيش نیالد قطب
 ص ،1ج ،هالمنظوم شرح ،یسبزوار مي؛ حک883 -888صص  ،هيالشمس هالرسال شرح يف هي الجلالقواعد 

 ؛121 ص األو ل، المجل د ،یللسبزوار هالمنظوم شرح يعل هقيتعل ،الفوائد درر ،يآمل ي؛ محم د تق830
 يعل هيالحاش ،یزدی عبداهلل مال؛ 66 ص األو ل، جزءال ،هالحکم يف المعتبر الکتاب ،یبغداد ابوالبرکات

 .88 ص ،المنطق بیتهذ

ـ اا  تتييماهماه  تتییاعتباراعتبار  ييمعنمعن  ها،ها،در برخي نوشتاردر برخي نوشتار  طباطبائيطباطبائي  عالمةعالمة  انانييبب  اساساساس. بر. بر88 ـ ی ـ ماهماه  کـه کـه   سـت سـت يينن  ننی ـ ي   ت،ت،ي
بلکـه  بلکـه    ؛؛باشـد باشـد   پنـدار پنـدار   وو  ذهـن ذهـن   تنهـا تنهـا   مـوطنش مـوطنش   وو  بـوده بـوده   ساقطساقط  تتييواقعواقع  مطلقمطلق  ازاز  وو  باشدباشد  ييوهموهم  وو  ییپندارپندار  ییامرامر
بلکه بلکه   ؛؛ستستيينن  اصالتاصالت  ییدارادارا  بالذاتبالذات  وو  تتييواقعواقع  ننييعع  کهکه  استاست  ننییاا  هستهست  آنچهآنچه  است،است،خارجي خارجي   ییموجودموجود  ت،ت،ييماهماه

ود خـود را  ود خـود را  است که وجاست که وج  ییحد  وجود و مرزحد  وجود و مرز  تتييماهماه  قت،قت،يياست و به حسب حقاست و به حسب حق  تتييواقعواقع  ییبه عرف وجود، دارابه عرف وجود، دارا
ـ اا  طباطبـائي طباطبـائي   تبيين اینکه آیا نظر نهایي عالمةتبيين اینکه آیا نظر نهایي عالمة. . کندکند  از وجود دیگران جدا مياز وجود دیگران جدا مي ـ ی ـ اسـت کـه ماه  اسـت کـه ماه    ننی ـ ي حـدود  حـدود    اتاتي

 . . طلبدطلبد  ند یا مسثلة ماهيات ژرفتر از آن است، مجالي دیگر ميند یا مسثلة ماهيات ژرفتر از آن است، مجالي دیگر ميوجودوجود

 منابعفهرست 

للسبزواری، تهران: مرکز نشر  هعلي شرح المنظوم ه، تعليقالفوائد ردر ه.ق( 1366) آملي، محمدتقي

 الکتاب.

 .يالنجف يالمرعش يالعظم تیآ ه: منشورات مکتبهسالمقد  قم  ،ءالشفا( ق.ه 1868ابن سينا )

 هیالمرتضو هالمکتب: تهران، هالنجا ه.ق(  1868) -----

 اصفهان:، هالحکم في ، الکتاب المعتبربن ملکا یاهلل ابن علهابوالبرکات هب (ش .ه 1363ی )بغداد
 انتشارات دانشگاه اصفهان

، هالثال ه، تحقيق و تعليق عبدالرحمن عميره، الطبعالمقاصدشرح (ه ق 1880) تفتازاني، سعدالدین
 لم الکتاب.بيروت: عا

 ،9ج ، یسبزوار ميحک هالمنظوم  شرح قيتعل و حيتصح  (ش.ه 1360حسن ) زاده آملي، حسن
 تهران: نشر ناب.

 هالطبع ،2، جیسبزوار ميحک هالمنظوم  شرح قيتعل و حيتصح  ه.ق(1813) -------------
 نشر ناب. :االولي، تهران 

، تهران: االعتقادديتجر شرح یعل هقيالمرادتعلحيتوض ه.ش(1368) حسيني طهراني، سيدهاشم

 انتشارات مفيد.

، هي الشمس هالرسال شرح یف هيالقواعد الجل ه.ق(1818الدین حسن بن یوسف ) عالمه جمالحل ي،
 اإلسالمي. النشر هقم: موسس
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، االعتقادديشرح تجر یالمراد فکشف(، تا بي) ------------------------------

 المدر سين. هلجماع هنشراإلسالمي التابعال هده آملي، قم: مؤس سزا حسنحسن تصحيح و تعليق 

، 1آملي، ج  هزاد ، تصحيح و تعليق حسن حسنهالمنظوم شرح  ه.ش(1360، حکيم مالهادی )سبزواری
 ه ش. 1360تهران: نشر ناب، 

 ،8ج زاده آملي، حسن حسن تصحيح و تعليق ،هشرح المنظوم( ق.ه 1813) ----------------
 نشر ناب. :االولي، تهران الطبعة

، مع تعليقات محمد المنطق یف هيريالبصائر النص ه.ق(1316) الدین عمر بن سهالن ساوی، زین

 .هالمرتضوی هعبده، قم: المدرس

 ، تهران: کتابفروشي اسالمي ه.االعتقادديشرح تجر ه.ش(1363) ابوالحسن عالمه شعراني،

 ، قم: انتشارات بيدار.راقاإلشهشرح حکم (تا بي) الدین  شيرازی، قطب

التراث  ، بيروت: دارإحياءهاألربع هي العقل األسفار یف هيالمتعال همکالح (ه.ق18106) صدرالمتثلهين

 العربي.

، تحقيق و تعليق عباس علي سبزواری، هالحکم هيبداه.ق( 1886)محمدحسين، عالمه سي د  ،طباطبائي
 المدر سين. هلجماع همي التابع، قم: موسسة النشر اإلسالهعشر هالسابع هالطبع

 هي العقل األسفار یف هيالمتعال همکالح بر قهيتعله.ق(1810) ------------------------
 بيروت: دار إحياء التراث العربي. ،نيصدرالمتأله هاألربع

تحقيق و تعليق عباس علي  ،هالحکمهينهاه.ق( 1886) -------------------------
 شر.ع هالخامس هالطبع ،هالمدرس هلجماع هالتابعاالسالمي  النشر همؤس سقم:  سبزواری،زارعي 

تصحيح عبداهلل نوراني،  ،( المحص ل)نقد  المحص ل صيتلخ ه.ش(1380الدین )نصير خواجه طوسي،

 ـ دانشگاه تهران. ، دانشگاه مک گيل کانادا1ط

االعتقاد ديتجرشرح  یاالعتقاد )در کشف المراد ف ديتجر( تا بي) -----------------
 هلجماع هنشر اإلسالمي التابعال هزاده آملي، قم: مؤس س حسنحسن تصحيح و تعليق  (یعالمه حل

 المدر سين.

 .هاالولي، قم: نشرالبالغ ه، الطبعهاتيشرح االشارات و التنبه.ش( 1368) ----------------

 عليها السالم(.رات الزهراء )، تهران: انتشانيميالحکيیرأ نيالجمع ب ه.ق(1868نصر )ابو فارابي،

 .اهلل النجفي المرعشي ت آی همکتب :پژوه، قم تصحيح محمدتقي دانش (ق.ه 1862) اتي المنطق

، چاپ سنگي، االعتقادديشرح تجر یشوارق اإللهام ف  (تا بي) عبدالر زاق حکيم في اف الهيجي،
 تا. جا، بي بي

 



 اردستانی مهدیمحمد 2222
(Mohammad Mehdi Ardestani) 

 

 .یزیعز  ـ داريب، قم: انتشارات رضي، االعتقاديدرشرح تج (تا بي) الدین علي بن محم د قوشجي، عالء

، ابراهيم زوتسویابه اهتمام مهدی محق ق، سيد علي موسوی بهبهاني، ، قبسات (ش.ه 1366) ميرداماد

 دانشگاه تهران. تهران: ،8دیباجي، ط 

 المنطق  بيتهذ یعل هيالحاش (ق. ه 1818) الدین الحسين الدین شهاب یزدی، مولي عبداهلل نجم
 المدر سين. هلجماع هالنشراالسالمي التابع ه، قم: مؤس سهالثامن ه، الطبعیللتفتازان

 


