
 

 
 
 
 

 فلسفة اسالمي ترویجيدوفصلنامة علمي 
 6931 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول / شمارة مسوسال 

 1 از منظر عالمه طباطبایی «األمر نفس»تبیین 
 2هادی کاظمی 

 چکیده
شناختی در تبيين صدق   األمر ناشی از معضلی معرفت شده برای نفس تفاسير و معانی ارائه

مختلفی برای واقع و  رو معانی قضايايی است که مابازای عينی يا ذهنی بالفعل ندارند و ازاين
مرحوم عالمه طباطبايی بر اساس مبانی  األمرِ مطابق آنها به ميان آمده است. نفس

األمر ارائه کرده است که يكی  شناختی خود تفسيری متفاوت از نفس شناختی و هستی معرفت
وه بر آيد. از نقاط قوت تفسير عالمه طباطبايی، عال از تفاسير جديد در اين زمينه به شمار می

األمر پس از اصالت وجود و  شناختی نفس حل و رفع معضل مذکور، توجه به مبانی هستی
( اسفارو تعليقات  نهايه، بدايهطبق مجموع آرای عالمه )مستفاد از  مطابقت کامل با آن است.

األمر به معنای موجوديت و ثبوت به معنای وسيع آن است. اين ثبوت مطلق شامل سه  نفس
 ست:دسته ثبوت ا

 اول: ثبوت در اموری که حقيقتاً تحقق دارند؛ مانند خود وجود؛
 شود، مانند ماهيات؛ دوم: ثبوت در اموری که به اعتبار اولية عقل، برای آنها لحاظ می

 شود؛ مانند معقوالت ثانی. سوم: ثبوت در اموری که به اعتبار ثانوی عقل، برای آنها اعتبار می

 گانکلید واژ
األمر مفاهيم اعتباری ـ توسع اضطراری ذهن ـ محكی و مطابَق ـ نفس  وجود ـ ماهيت ـ
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 مقدمه
ای است که حل و فصل آنها در تمام  های کالن و مهم فلسفی به گونه بعضی از بحث

األمر نيز جزء اين مباحث است که  فلسفه کارايی دارد )مثل بحث معقول ثانی( و بحث نفس
طور به نحو ثبوت معقوالت و  بريم و همين ی پی میدر ضمن آن به کيفيت تقرر معقول ثان

 کنيم. های مختلف دست پيدا می گزاره
األمر در فضای علم حصولی و صدق علم حصولی پديد آمده است. در اين  بحث نفس

های  حوزه، به دليل اينكه قرار است گزارشی از معنا داده شود، بحث صدق و کذب گزاره
گيرد. در اين بحث بايد مشخص  األمر شكل می ع و نفسمطابقت آن با واق حصولی و بحث

شود که واقع و واقعيت به چه معناست و در قضايای مختلف به حسب نحوه وجود 
 شده از ماهيات، تشكيل ةحقيقيه و يا بنا بر نظر مرحوم عالمه، قضي ذهنيه، )خارجيه، موضوع

قضيه ، (1ات و معقوالت ثانیشده از ماهي تشكيل ةشده از معقوالت ثانی و قضي تشكيل ةقضي
 ی مطابقت قضيه با چيست؟اصادق به معن

کنيم و از پردازش تفصيلی به هريک از  در ابتدا مختصری از برخی تفاسير را مطرح می
مر األ نفس ةکنيم تا از موضوع اصلی که تبيين ديدگاه مرحوم عالمه دربار آنها خودداری می

 م:باز نماني ،است
  فعال عقل .1

زيرا  داند؛ فعال می  قضايای صادق را صور منقوش در عقلة مر هماأل نفس ی،محقق طوس
مطابق با آن صور که مطابق با واقع است و هر علمی  ،علوم و صور علمی عقل فعالة هم

 2.اند مطلب برهان اقامه کرده  مطابق با واقع است و بعضی از بزرگان بر اين باشد،
  علم الهی .2

 ةبنا بر فرمودداند. در مرتبة بعدی هم  می علم الهیاألمر را  ا نفسگوييم که صدر اجماالً می
 و باشد الحقيقه می است و ذات حق نيز بسيط  آنجا که علم الهی عين ذات حق از خودش،

پس واقع ، حقايق مادون استة حقيقی هم ةمرتب حق،  و ذات «کلاالشیاءةالحقیقبسیط»
 9.ستحضرت حق ا حقايق و واقعيات، ةحقيقی هم

                                            
 .22، ص1ضی، جا، تصحيح و تعليق غالمرضا فينهایةالحکمةطباطبايی، سيدمحمدحسين . 1
 .16ص زاده آملی، تحقيق حسن حسن ،کشف المراد ،حلی حسن بن يوسف .2
األمرعندالتحقیقعبارةعنهذاالعلمونفس: »212، ص1، جالحکمةالمتعالیةفیاالسفارالعقلیةاالربعه الدين شيرازی،صدر .9

کماأنلصوراألشیاءکلهاکلیهاوجزئیهاقدیمهاوحادثهافإنهیصدقعلیهأنهوجوداألشیاءعلىماهیعلیهاإذاألشیاءاإللهیالحاوي
 «.لهاوجوداطبیعیاووجودامثالیاووجوداعقلیا،فکذلكلهاوجودإلهیعندالعرفاءوهذاالوجودأولىبأنیکونعبارةعننفساألمر
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  عقل اول عالم مجردات، علی،أعالم  .9
مر را عالم ألا و عرفا در کلمات خود گاهی نفس تمهيد القواعدترکه در  الدين ابن صائن

مراتب وجود و عوالم  اند و در بعضی عبارات، کرده  و در مواردی عقل اول محسوب ،علیأ
 1.است  وجود مطرح شده

 فی حد ذاته ء شی .4

و  «ء فی حد ذاته خود شی»مر يعنی األ نفس :گويد می ،الهيجیعبدالرزاق  تجريد،شارح 
ء در مرتبه  شی»بدين معناست که  «مر موجود استاأل ء در نفس شی»شود  اينكه گفته می

 موجود است؛ ،عتبار معتبراء با قطع نظر از فرض فارض و  شی ؛ يعنی«ذات خود تحقق دارد
2.وجود باشد يا در ذهنمعم از آنكه در خارج ا

 

 خارج انعقاد قضيه ظرف .5

 کند، کند: هرچه قضيه از آن حكايت می می امر را اين گونه معناأل حكيم آقاعلی مدرس نفس
قضيه از خارج ذهن يا درون ذهن يا حتی امور عدمی و يا   عم از اينكها مر آن است؛األ نفس

مان مر هاأل صادق، نفس ةمهم اين است که محكی قضي ديگر حكايت کند. ةاز يک قضي
9.است  قضيه

 

 ظرف ثبوت عقلی محكيات .1

 : گويد می آموزش فلسفهاهلل مصباح يزدی در  آيت 
ظرف ثبوت عقلى محكيات  ،غير از واقعيات خارجى ،مراأل منظور از نفس

خاصى از ذهن  ةدر مواردى مرتب. کند تفاوت مى ،باشد که در موارد مختلف مى
مانند  ،خارجى مفروض است و در مواردى ثبوت ،مانند قضاياى منطقى ،است

و در مواردى بالعرض به خارج نسبت  ،محكى قضيه محال بودن اجتماع نقيضين
 ةعلت است که رابط عدمِ ،عدم معلول گويند علتِ که مى چنان ؛شود داده مى

عليت در حقيقت بين وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به 
6.شود عدم آنها هم نسبت داده مى

 

                                            
 .161، صتمهيد القواعد ،هترک ابن .1
 .11 و 51، صشوارق االلهام عبد الرزاق الهيجی، .2
 .111، صبدايع الحكم، مدرس زنوزیآقاعلی  .9
 .225ص ،1 ، جآموزش فلسفه يزدی، محمد تقی مصباح .6
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 ( وجود و در امور عدمی، عدم )در امور وجودی، حسب خودشه ء ب ع هر شیواق .2

 ،ء واقع همان چيز است و واقع شی مر هر چيز،األ نفس: آمده است نهایةدر تعليقه بر 
1.گاهی عدمی و گاهی محال گاهی عدم، گاهی ذهنی، است،  گاهی امر خارجی

 

ذهنی و خارجی، درونی  می،وجودی و عد عم از وجود و عدم،أ مر،األ واقع و نفس .8
 . مادی و غير مادی است و برونی، )درون نفسی(

 : ستاد معلمی در مكتوبات خود می گويدا
اگر . اساس حكايت قضيه ارزيابی کرد مر و واقع در قضيه را بايد براأل نفس

اگر از وجود ؛ وجودی است ،واقع آن گزارش از وجود يک چيزی باشد، قضيه،
  مثل وجود خارجی است و اگر از وجود ذهنی، ،واقع آن ،خارجی گزارشی دارد

  اگر از عدم و نبود چيزی؛ واقع آن ذهنی است دهد، مفاهيم منطقی گزارش می
2.همان نبود و عدم است ،مر آناأل واقع و نفس دهد، گزارشی می

 

  معقوالت ثانی فلسفی و منطقی( )اعم از وجود و ماهيت، ثبوت مطلق .3
با توجه : شود توصيف میاست، اجماالً چنين ر و مخترع مرحوم عالمه مختاکه اين نظريه 

عقل انسان برای  آن،  بعبه اينكه وجود اصيل است و ثبوت حقيقی از آن اوست و به تَ
برای معقوالت  ضطراراًاعقل انسانی  از طرف ديگر،و  کند عتبار میإثبوت ای  گونه ماهيت،

األمر مساوی است با  ، بنابراين نفسکند عتبار میا ثبوتای  گونهثانی فلسفی و منطقی نيز 
  .يا همان مطلق ثبوت( عتباری و حقيقیاعم از )ا عام  ثبوت

فهم  بر ،مرحوم عالمه ةکه اساس فهم نظري آيد به دست می نتيجهاين گفته شد  از آنچه
 سه مطلب استوار است:

 ؛شناسی( هستی) عتباريت ماهيتاصالت وجود و أ اول:
 ؛شناسی( )معرفت يت ذاتی علوم و مفاهيم از واقعحكا دوم:
 .شناسی( )معرفت خذ مفهوم متناسب با آناضرورت اتصال با واقعيتی مناسب برای  سوم:

 األمر گیری بحث نفس مشکل و نحوه شکل
« مَحكی قضيه»و « مطابَق»ای، حاکی از امری خارج از خود است که به آن  هر قضيه

شود. اگر اين  ، تنها با مراجعه به همين محكی معلوم میگويند و صدق و کذب قضيه می
                                            

 .916، صشرح مبسوط منظومه مطهری،مرتضی  و 19، صةالحکمةنهای تعليقه علی مصباح يزدی،محمد تقی  .1

 .1شماره ،فصلنامه آيين حكمت، «نفس األمر»، معلمیحسن  . 2
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مطابَق و محكی در خارج واقعيت داشته باشد، قضيه صادق است و اگر در خارج واقعيت 
، در ذهن ما يک قضيه «زيد سفيد است»نداشته باشد، کاذب است؛ مثالً اگر حكم کنيم که 

حاکی از سفيد بودن زيد در نقش بسته است که موضوع آن زيد، و محمول آن سفيد، و 
خارج است. اگر سفيدی زيد در خارج واقعيت داشته باشد، اين قضيه صادق است، و اال 
کاذب است. پس به طور کلی، مالک صدق و کذب قضايا وجود يا عدم محكی و مطابَق 
برای آنهاست. در قضايای شخصيه، تعيين محكی و مطابَق قضيه، و نيز روش تشخيص 

دوم بودن آن در خارج، و در نتيجه تعيين صدق و کذب، مشكل نيست. ولی موجود يا مع
تر است؛ زيرا يا تعيين مطابَق و محكی قضيه، يا روش  ای از قضايا بسی مشكل در پاره

تشخيص موجود يا معدوم بودن آن و يا هر دو اينها دشوار است. پس به اختصار برای 
 ا يكی از اين دو مشكل مواجه شويم:تعيين صدق و کذب انواع قضايا، ممكن است ب

 مشكل تعيين مَحكی و مطابَق قضيه؛ .1
 مشكل روش تشخيص اينكه آيا مَحكی موجود است يا معدوم. .2

 1پردازيم. األمر ما تنها به مشكل اول می در مسئله نفس
بدانيم اما برخی « مطابقت با واقع»به راستی زمانی که ما مالک صادق و حق بودن قضايا را 

چگونه  ،خارج نباشند ةپرکنند ،ضوعاتمان دارای وجود خارجی يا ذهنی منحاز نبودهاز مو
به کار بگيريم، توانيم مالک صدق و کذب مذکور را در مورد اين دسته از قضايا  می

توانيم به کذب آنها حكم کنيم و به صادق بودن برخی از آنها اطمينان داريم.  که نمی درحالی
از طرفی به  ،گيريم میرا در نظر « بینهذینالشیئینموجودةلعلیّا» ةمثال وقتی قضي برای

عينی خارجی يا  یزااما بقضيه، صدق و مطابقت آن با واقع علم داريم و از طرفی موضوع 
مر األ است که موجب تشكيل مباحث نفس مشكلیاين . ذهنی ندارد که با آن سنجيده شود

به خارجيه و را منطقيين تقسيم قضيه ه کهمچنين موجب شده است . در فلسفه شده است
 .دهندقرار در عرض آن دو نيز را « حقيقيه»به نام  و قسم ديگری ندانندرا کامل  ،ذهنيه

که همان لذا راه حل اين مشكل در طول تاريخ در فلسفه اسالمی پاسخی واحد داشته  
وجه به تاريخ با ت اما ،واحد بوده و هستدر ظاهر اين پاسخ گرچه  .است «مراأل نفس»

 یتفاسير متعددبوده، ولی واحد آن تنها لفظ که شويم  متوجه می ،فلسفه و مطالب مذکور
  مشترک لفظی است. ،مر برای اين معانی و تفاسيراأل به عبارت ديگر لفظ نفس؛ داشته است

                                            
 .152ـ 163، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی . ر.ک: 1 
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 انواع ثبوت

ثبوت  کند که دارای ثبوت و بلكه عين : يعنی مفهوم وجود از امری حكايت میثبوت وجود
 شود. است. اين مطلب در بحث اصالت وجود اثبات می

اند؛ اگر چه  ای از ثبوت : يعنی مفاهيم ماهوی، مثل مفهوم انسان، دارای مرتبهثبوت ماهیت
است؛ زيرا اين مفاهيم از محدوديت « بالعَرض»نيست، بلكه ثبوت « بالذات»ثبوت آنها 

 گردد. فِقدان و نيستی باز می کنند و محدوديت هم به موجودات امكانی حكايت می
اند که از مطالعه مستقيم  : مقصود از مفاهيم اعتباری، مفاهيمیثبوت مفاهیم إعتباری

اند؛ بلكه پس از حاصل شدن مفاهيم ماهوی، بر  موجودات خارجی برای ذهن حاصل نشده
آيند و در عين حال بر موجودات  اساس يک تحليل و فعاليت خاص عقالنی، پديد می

گردند؛ ولی نحوه انطباق آنها بر موجودات خارجی با انطباق مفاهيم  رجی منطبق میخا
ماهوی، متفاوت است؛ مفاهيم ماهوی بيانگر اجزای ذات و ماهيت مصاديق خود هستند؛ 

کنند، بلكه بيانگر مرتبه و  ولی مفاهيم اعتباری از ماهيت و ذات مصادق خود حكايت نمی
، «قوه و فعل»، «وجوب و امكان»باشند؛ مثالً مفاهيم  ويژگی وجودی مصاديق خود می

و... مفاهيم اعتباری )معقوالت ثانی فلسفی( هستند که بر موجودات « حدوث و قدم»
الوجوب است؛ انسان  گوييم: خدا واجب گردند؛ چنان که می خارجی منطبق می

باشند:  می الوجود است و... . مفاهيم يادشده بيانگر ويژگی وجودی مصاديق خود ممكن
وجوب، يعنی هستیِ مستقل، و امكان، يعنی وجود رابط و وابسته و... . در هر صورت 

 تفاوت روشن اين دو دسته مفاهيم در دو چيز است:
آيند، ولی مفاهيم  مفاهيم ماهوی از مطالعه مستقيم موجودات خارجی به دست می .1

که بر روی مفاهيم اعتباری در مرتبة دوم و از طريق نوعی فعاليت خاص عقالنی 
 شوند؛ گيرد، حاصل می ماهوی انجام می

باشند، ناظر به ماهيت  مفاهيم ماهوی در عين اينكه بيانگر جنبه فقدان مصاديق خود می .2
گوييم: انسان حيوان  روند؛ مثالً می و چيستی آنها نيز هستند و در تعريف آنها به کار می

ت و چيستی مصاديق خود نيستند؛ بلكه ولی مفاهيم اعتباری ناظر به ماهي«. ناطق است
در تعريف « حد تام»باشند و به همين جهت به عنوان  ناظر به ويژگی وجودی آنها می

گوييم علت است؛ اگر چه آتش  رود؛ مثالً در تعريف آتش نمی مصاديق خود به کار نمی
 بود.خصوصيت عليت را داراست؛ اما اختصاص به آن ندارد و مميز و معرِف آن نخواهد 
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گوييم: اين مفاهيم نيز نوعی ثبوت  اکنون که مقصود از مفاهيم اعتباری روشن شد، می
آنها از ثبوت برخوردار است؛ زيرا همان گونه که معلوم شد، « محكی عنه»دارند؛ يعنی 

 است.« ثبوت»های آنهاست و وجود، عين  اين مفاهيم، مراتب وجود و ويژگی« محكی عنه»
د( و قسم سوم )مفاهيم اعتباری( تفاوت جوهری ندارند و تفاوت اصوالً قسم اول )وجو

آنها به عموم و خصوص است؛ زيرا مفهوم وجود هم از مفاهيم اعتباری )معقوالت ثانی 
فلسفی( است. پس محكی عنه وجود، مطلق واقعيت و ثبوت عينی است و محكی عنه ساير 

 1ی از مراتب واقعيت عينی است.ا مفاهيم اعتباری، واقعيت و ثبوت عينی خاص يا مرتبه

 األمر در کالم عالمه طباطبایي های نفس اطالق
 األمر به دو معنا اطالق شده است: عبارات مرحوم عالمه نفسدر 

 خصّامعنای  .1
(نحواإلنسانموجودواإلنسانکاتب)قفیالخارجمنالتصدیقاتالحقةمالهمطابَأن

قومنهامالهمطابَ(نساننو والحیوانجنسنحواإل)قفیالذهنومنهامالهمطابَ
لکنه-یطابقه فیقولنا فیالخارجوالفیالذهنکما العلةعلة)غیرموجود عدم

التحققلهفیخارجوالفیذهنوالإذالعدم(الذاتالعدمباطل)و(لعدمالمعلول
 2.األمروهذاالنو منالقضایاتعتبرمطابقةلنفسـألحکامهوآثاره

 9.رةبتقررهاقرّتمأناألمورالنفساألمریةلوازمعقلیةللماهیات
منها المؤلفة القضایا الماهیات[و النفس]اي القضایا الهی التی الصادقة األمریة

والماهیةومطابَ بلفیظرفمطلقالثبوتالشاملللوجود والخارجا ذهنا قلها
لکنهاثابتة،تعلقبهاعلمحضوريلعدمالخارجیةالمفاهیماالعتباریةوهیوإنلمی

  6بثبوتالماهیةالثابتةبثبوتالوجودفافهمذلك.

 ذهنيه و خارجيه قضايای مقابل در که شود می گفته قضايايی به األمر نفس اطالق، اين در
 قضية از منظور و است ذهن در همة قضايا محل که است روشن البته. گيرد می قرار

                                            
 .123ـ122، صايضاح الحكمهگلپايگانی، ربانی علی ر.ک:  .1
 .3، صنهایةالحکمةحسين طباطبايى، محمدسيد .2
 .. همان9
 .221، ص2، جى(يبا)با حاشيه عالمه طباط الحکمةالمتعالیةفىاألسفارالعقلیةاألربعةصدرالدين شيرازى،  .6
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. «کاتب االنسان» مانند قضية است؛ خارج و در عينی امری آنها مطابَق که ين استا خارجيه
 الكلیُ» مانند است؛ ذهنی امرِ عينيتِ به قضيه، مطابَق ثبوتِ و تحقق نيز، ذهنيه قضايای در
 ماهيات خارجی، امور خارجی هستند اطبق اين معن .«نوع االنسان» يا «عرضی وإما ذاتی إما
امور  ـ عم از فلسفی و منطقیا ـ باشند و معقوالت ثانی امور ذهنی می ماهيات ذهنی، و

به تقرّر آنها  ،لوازم عقلی وجودات بوده ،شوند و چنان که ماهيات مری محسوب میاأل نفس
 باشند. و به تقرّر آنها متقرّر می اند لوازم عقلی ماهياتنيز مری األ ، امور نفسمتقرّر هستند

  معنای أعمّ .2
الثب العاموهذا العقلیة،وت االعتباریة المفاهیم و والماهیة الوجود لثبوت الشامل هو،

 1.األمرنفسإنکذاکذافی:قتهافیقالالمسمىبنفساألمرالتییعتبرصدقالقضایابمطابَ
يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى األخير هو الذی  الذيفالظرف 

القضايا   لصوادق منا  ويسع ،نسميه نفس األمر والخارجیة وما يصدقه الذهنیة
 2.ق له فی ذهن أو خارجالعقل وال مطابَ

النفساألمریةالشاملةالکلیةکقولنا عدمالعلةعلةلعدم»ومنهنایظهرأنالقضایا
مطابقةللثابتاألعم«عدمهذهالعلةعلةلعدمهذاالمعلول»والجزئیةکقولنا«المعلول

 9.هوالمعنىبنفساألمرالمطلقالثبوتوالماهیةواالعتباریاتفظرفمنالوجود
 اصطالحاً به کار برده شده است و قضايا مطابَق بيان برای إطالق، اين در األمر نفس

 دارای موضوع آن اينكه از شود؛ اعم می گفته األمر نفس با قضية مطابق قضية صادق، به
األمر در اين  از نفس مقصودداشته باشد.  تَبعی كه ثبوتاين يا باشد و عينی يا ذهنی وجود

عم از قضايای ذهنيّه و خارجيّه و آنچه عقل آن را ا ؛مطابَق قضايای صادق است اطالق،
   کند و مطابَقی در ذهن و خارج ندارد. تصديق می

رسد يكی  به هر حال در عبارات مرحوم عالمه هر دو اصطالح موجود است. به نظر می
األمر، توجه به لوازم اصالت وجود در تمام زوايای فكر  ل بيان متفاوت عالمه از نفساز عل

رو بسيار مهم است که ديدگاه ما به موضوع قضيه، موجود اصيل  فلسفی است؛ ازاين
 خارجی يا ذهنی و يا موجود اعتباری خارجی يا ذهنی باشد.

                                            
 .22ص ،بدایةالحکمةطباطبايى، محمدحسين  .1
 .3ص ،نهایةالحکمة، همو .2
 .222، ص2ج )با حاشيه عالمه طباطبائى(، الحکمةالمتعالیةفىاألسفارالعقلیةاألربعةصدرالدين شيرازى،  .9
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 تبیین اطالق مطابق با اصالت وجود

ثبو الوجود لحقیقة بلأن بنفسه، وتحققا عینتا وأنالثبوتالوجود والتحقق،
بوجودخارجیفتظهر هووتوجدتارة للماهیاتـوهیالتیتقالفیجوابما
آثارهاوتارةبوجودذهنیفالتترتبعلیهااآلثارـثبوتاوتحققابالوجود،البنفس

ریةالعقلیةـوهیالتیلمذاتها،وإنکانامتحدینفیالخارج؛وأنالمفاهیماالعتبا
إلىذلك؛ تضطره العقلبنو منالتعمللضرورة وإنمااعتبرها تنتز منالخارج،
کمفاهیمالوجودوالوحدةوالعلیةونحوذلكـأیضالهانحوثبوتبثبوتمصادیقها
فی الماهیة أخذ مصادیقها فی مأخوذة المفاهیم هذه تکن لم وإن بها، المحکیة

 1فیحدودمصادیقها.أفرادهاو
وهووالذيینبغیأنیقالبالنظرإلىاألبحاثالسابقة:إناألصیلهوالوجودالحقیقی

لماکانتالماهیاتظهوراتالوجودلألذهان،توسعثم الوجود،ولهکلحکمحقیقی.
علیها،وصارمفهومالوجودوالثبوتالعقلتوسعااضطراریاباعتبارالوجودلهاوحمله

یحملعلىالوجودوالماهیةوأحکامهماجمیعا.ثمتوسعالعقلتوسعااضطراریاثانیا،
بتبعالوجودأوالماهیة،بحملمطلقالثبوتوالتحققعلىکلمفهومیضطرإلىاعتباره

ثم والفعل، والقوة والماهیة، العدم، فالظرفالذيیفرضهکمفهوم التصدیقبأحکامها.
ویسع«نفساألمر»والتحققبهذاالمعنىاألخیرهوالذينسمیهالعقللمطلقالثبوت ،

القضایاالذهنیةوالخارجیةومایصدقهالعقلوالمطابَقلهفیذهنأوالصوادقمن
 2متقررةبتقررها.خارج؛غیرأناألمورالنفساألمریةلوازمعقلیةللماهیات

که است ی که هم شامل اشيايی األمر در کالم عالمه عبارت است از ثبوت عامّ نفس
موجوديّت پيدا  ،که با فرض و اعتبارشود  شامل میو هم اشيايی را  ندبنفس ذاته موجود

 به اين بيان که: ؛آيد اين ثبوت فرضی و اعتباری با دو توسّع اضطراری پديد می .کنند می
رده است و جهان خارج را فقط وجود پر ک ،بنابر اصالت وجود و اعتباريت ماهيت اوالً

بنابراين موجود حقيقی فقط وجود است و هر  .شود هيچ چيزی جز هستی در آن يافت نمی
 ؛حكم حقيقی نيز متعلّق به وجود است
                                            

 .22ص ،بدایةالحکمة، طباطبايىسيدمحمدحسين  . 1
 .3ص ،نهایةالحکمة، همو . 2
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مفاهيم  :شوند از خود وجود که صرف نظر کنيم، مفاهيم به دو قسم تقسيم می ثانياً
 ؛عتباری )معقوالت ثانی منطقی و فلسفی(احقيقی )ماهيات( و مفاهيم 

اکنون بايد ببينيم نحوه ثبوت مفاهيم ماهوی به چه شكل است. همان طور که در  ثالثاً:
بحث اصالت وجود گفته شده است، ماهيات، اموری اعتباری هستند. اين مفاهيم عينيّت 

و از موجوديّت حقيقی برخوردار نيستند؛ ولی همين مفاهيم ماهوی، انعكاس و ندارند 
ذهن ما هستند و ذهن ما که دستگاه علم حصولی است، اين های حقايق خارجی در  جلوه

 کند. حقايق را به صورت مفاهيم ماهوی ادراک می
 بع حقايق خارجی، ثبوت و موجوديتبه تَ ،ذهن پس از درک اين مفاهيم برای آنها

روشن است اين موجوديتی که «. ماهيت در خارج موجود است»گويد:  کند و می عتبار میا
ضطراری عقل است. نكته اعتباری و به توسع ايات قائل شده، موجوديتی عقل برای ماه

اگرچه  ،عتبار محض نيست؛ زيرا ماهيتاضطراری عقل، اتوجه آنكه، اين توسعه درخور 
نتزاع آن، همان وجود خارجی است؛ به إبلكه منشأ  ؛عتبار محض نيستاعتباری است، إ

گردد. اين  که به تقرّر آن متقرّر می الزم عقلی وجود خارجی است ،تعبير ديگر، ماهيت
عقل به  ،گيرد و به اين ترتيب بر می ضطراری عقل، ماهيت و احكام آن را درإتوسعه 

 کند. موجوديت ماهيت و احكام آن در خارج حكم می
عتباری است. طبق اقسم دوم از مفاهيم که بايد نحوه ثبوت آنها نيز بررسی شود، مفاهيم 

برای مفاهيم ماهوی  ،ضطراریااز آنكه ذهن با يک توسع  نظر مرحوم عالمه، پس
دهد و مفاهيم ديگری از  عتبار کرد، خود اين مفاهيم را مورد مداقّه قرار میاموجوديّت 

نتزاع کرده اگاه ذهن برای تمام چيزهايی که از ماهيات  آن .کند نتزاع میا مفاهيم ماهوی
کند. اين توسعه دوم نيز يک توسعه  عتبار میا تر، موجوديت وسيع یعتبارادر است، 

عتبار اچه به  اگر ،زند. اين توسعه در موجوديت نيز ضطراری است که عقل بدان دست میا
لوازم  ،اين مفاهيم ،شود عتبار محض نيست؛ زيرا همان طور که عالمه متذکر میا ،عقل است
عتباری اتمام مفاهيم  ،ری دوّمضطراإشوند. اين توسعه  اند که به تقرّر آنها متقرّر می تعقلی ماهي

 .گيرد بر می را در (ير آنها و تصديق به احكام آنهاامانند مفهوم عدم، ماهيت، قوه، فعل و نظ)

 األمر معنای جامع نفس

 رود. األمر معنای جامع واحدی است که به صورت مشترک معنوی در تمام قضايا، به کار می نفس
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ت در خارج فقط وجود محقق است و جهان خارج را بنا بر اصالت وجود و اعتباريت ماهي 

کند، برای آن  های خاص انتزاع می تنها وجود پر کرده است. همين که ذهنْ ماهيت را از وجود

ماهيت نيز در خارج »کند که  نيز، به تَبع وجودش، ثبوت و موجوديت فرض کرده، حكم می

 نتزاعش همان وجود خارجی است.؛ زيرا ماهيت صرف اعتبار نيست؛ بلكه منشأ ا«موجود است

در اين مرحله، چون منشأ انتزاع ماهيت، وجود خارجی است، ذهن به ناچار ثبوت و 

دهد و ماهيت و احكامش را نيز  که منحصر در وجود است، توسعه می موجوديت خارج را

کند و به اين ترتيب، به موجوديت ماهيت و احكام آن در خارج حكم  مشمول آن می

 اين توسعه، توسعه و مجاز صِرف نيست؛ بلكه ريشه در خود وجود خارجی دارد.کند.  می
در مرحله بعد، وجود خارجی، به انضمام ماهيت آن ـ که آن نيز توسعاً و بالعرض در خارج  

شود.  موجود است ـ منشأ انتزاع مفاهيم ديگری مانند امكان، ضرورت، عدم، قوه، فعليت و... می

نيز اعتبار صرف نيستند و ريشه در وجود خارجی دارند )زيرا منشأ انتزاع آنها  ازآنجاکه اين مفاهيم

دهد و برای اين  همان وجود خارجی به انضمام ماهيت آن است( باز ذهن توسعه ديگری می

 کند که اينها نيز در خارج موجودند. مفاهيم نيز ثبوت و موجوديتی فرض کرده، حكم می

مجاز پی در پی، هم ماهيات و هم کليه مفاهيمی را که از بنابراين ذهن با دو توسعه و 

داند. به اين ترتيب، ذهن يک  شود در خارج موجود می وجود اشيا يا ماهيت آنها انتزاع می

کند که هم شامل وجودهای خارجی و احكام آنها و   نحو ثبوت و موجوديتی اعتبار می

 لسفی و منطقی و هم شامل اعدام است.ماهيات و احكام آنها، و هم شامل مفاهيم انتزاعی ف

األمر با چنين معنايی مفهومی واحد است که مصاديق فراوانی دارد: يكی همان  نفس

وجودهای خارجی ـ يعنی مطابَق قضايای شخصيه و خارجيه، مصداق ديگرش مطابَق 

قضايای حقيقيه، مصداق سومش مطابَق قضايای ذهنيه، مصداق چهارمش مطابَق قضايای 

األمر يک  اند. پس نفس اند که مطابَق قضايای عدميه ی و باالخره مصداق آخرش اعدامفلسف

معنای جامع و کلی است که عبارت است از ثبوت و موجوديت )اعم از حقيقی و مجازی( 

شود، در  کند. اگر تفاوتی مشاهده می ها صدق می ها و مطابق و اين معنا بر تمام اين محكی

 1نيست؛ بلكه در ناحيه مصداق آن است. األمر ناحيه مفهوم نفس
                                            

 .153-152، صشرح نهايهمصباح يزدی، محمدتقی ر.ک: . 1
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 بندی جمع

 البته. آن وسيع معنای به ثبوت و موجوديت از است عبارت عالمه نگاه در األمر نفس

 عالمه که آنجا است؛ برخوردار باالتری دقت از رفته به کار الحکمةنهایة در که تعبيری

و تحقق در نظر   ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  األمر ظرفى مقصود از نفسگويد:  می
هايى که عقل به واسطة وجود  گيرد؛ اعم از ثبوت حقيقى که از آنِ وجود است و ثبوت مى

األمر  کند. به نظر عالمه طباطبايى، نفس براى ماهيات و مفاهيم اعتبارى عقلى، اعتبار مى
األمر همان  ع، نفسگيرد و در واق و تحقق در نظر می  ثبوت  مطلق  براى  عقل  که  است  ظرفى

گانة ثبوت )ثبوت وجود، ثبوت ماهيت و ثبوت  معناى عام ثبوت است که همة مراتب سه
 شود.  مفاهيم اعتبارى عقلى( را شامل می

يكى در ماهيات و ديگرى در  :ضطرارى مطرح شده استادر اين نظريه، دو توسّع 
ضطرارىِ وجودها در ذهن او  خود خودبهدليل آنكه ظهور   عتبارى. ماهيات بهامفاهيم 

موجوديت را ، ضطرارانحو   عقل به ،ضطرارى بودها هستنداهستند و به تعبير ديگر نمود 
دار براى اين مفاهيم  ضطرارى و ريشهاعايى وِ ،به محكى و مطابَق اين مفاهيم سرايت داده

نحو که به اين  ؛تبع واقع اصيل خارجى استه ب ،اين توسعه در موجوديت .گيرد نظر مى در
و توسعه در  ،دار ضطرارى و ريشهاعاى بايد اين وِ ،اگر واقع اصيل خارجى را بپذيريم

 . صدقضطرارى نداريماموجوديت و واقع را نيز بپذيريم و راهى براى فرار از اين توسعه 
دار  ضطرارى و ريشهاعاى به مطابقت آن با وِ ،ماهيات شده از قضايای تشكيل در مورد

ولى نمودِ  ؛اى از وجود ندارد ماهيت در واقع خارجى بهره ،اصالت وجوداست؛ زيرا طبق 
بايد ببينيم اين وجود  ،«االنسان موجود»پس در قضيّه  .ضطرارى وجودها در ذهن استا

 ،ضطرارى به صورت ماهيت انسان در ذهن دارد يا نه؟ اگر داردانمودى  ،خاص خارجى
چنين  حقيقتاً ،ى است؛ زيرا آن وجود خاصقضيه صادق« االنسان موجود»که کنيم  حكم مى

 مرِاأل کند و نفس موجوديت پيدا مى« بود عالمِ»بع به تَ« نمود عالمِ»بنابراين  .نمودى دارد
 ،است« نمود عالمِ»يعنى  ،دار ضطرارى و ريشها یهمان وعا ،«االنسان موجود»قضايايى نظير 

 مقصودْ ،ت در خارج موجود استو اگر گفته شود ماهي ،«بود عالمِ»نه وجود خارجى و 
نمودِ آن  و از آنجا که اين عالَم حقيقتاً ،نه واقع اصيل ،دار است ضطرارى و ريشهاخارج 
  شوند. و به آن نسبت داده مى کنند میماهيات به خارج راه پيدا  ،ود استعالَمِ بُ
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طور که   ناست که هما اينپاسخ  ،شده از آن عتبارى و قضاياى تشكيلادر مورد مفاهيم 
لوازم عقلى ماهيات هستند که ذهن در  ،عتبارىامفاهيم  است، خود مرحوم عالمه فرموده

گونه  صدق و کذب اين .گيرد نظر مى ضطرارى درإعاى براى آنها وِ ،ضطرارى دوماتوسعه 
ضطرارى ايافته و  عاى توسعهشده از آنها به مطابقت با اين وِ هاى تشكيل مفاهيم و گزاره

و  نيستتنها ساخته و پرداخته ذهن  ،دار بودن ضطرارى نيز به دليل ريشهاعاى وِ است. اين
 يافته از آنها را تأمين کند. عتبارى و قضاياى تشكيلامر مفاهيم األ تواند محكى، مطابَق و نفس مى
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