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 ارائه معنایی جامع برای نفس األمر و بررسی قلمرو آن

 1هادی کاظمی

 چکیده

اصل  ،ه مورد پذیرش فیلسوف قرار می گیردآنچه به بداهت اولی  

به نحو فی الجمله است و نه مر خارجی و نفس األ وجود واقعیت  

موضوع فلسفه موجود  زیرا ؛مرألمعانی و انحاء نفس ا حقیقت  

 («واقعیت» همان) موجود بماهو موجود هو موجود است و بما

همان  را« مرنفس األ» ،ور کلی و مطلقطبه  ولی می توان .است

در تعریف نفس األمر از این روی  .دانستواقع به جمیع مراتب 

 پیش از بسط، می توانیم بگوییم: واقع به معنای أعم.

اما در تعریف نفس األمر پس از بسط، می شود به این صورت  

حقیقت نفس األمر وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، » رد که: بیان ک

در ساحت عمل انسان، معقول ثانی فلسفی و عدم( به عنوان 

موطن اصلی و توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودی و خواه 

جودی لوازم عدم( به عنوان مواطن فرعی )برآمده از واقع و

 «. متن( به خودی خود خواهد بود

حتی می توان نفس األمر را به عقل فعال، علم در مراحل نهایی 

در نهایت کار به این نتیجه  الهی و ذات تعالی، تسری داد.

می رسیم که مطابقت چیزی با نفس األمر را باید در هر مرتبه 

در  می توانیمو همچنین  ای که هستیم، با آن مرتبه بسنجیم.

 یهمرتبه اصلی نفس األمر درست کنیم و بق ،بین مراتب هم

تابع آن بدانیم، و این مرتبه اصلی چیزی جز ذات  مراتب را

حق تعالی نیست. به این معنا که، وجود، اخالق، زیبایی، و 

 همه حقایق از او سرچشمه می گیرند. 

 کلید واژه

 حقیقت مواطن اصلی و فرعی -واقعیتمراتب طولی  -نفس األمر

 مقدمه
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متعدد و گاهی در بحث نفس األمر مشاهده می شود که اقوال 

متضاد بین فالسفه اسالمی مطرح می شود، به ذهن رسید که باید 

بین دو حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی تفکیک قائل شد. با 

این کار هم مرز بحث روشن می شود و هم می توان میان اقوال 

جمع صورت داد. همچنین با تبیین دقیِق حقیقت نفس األمر )هستی 

 . ی به مباحث معرفت شناسی می شودشناسی آن( کمک زیاد

 اثبات و توضیح معنای جامع ای که از نفس األمر ارائه میبا 

معرفت شناسی در پی خواهد هم در فلسفه و هم ، لوازمی دهیم

 داشت که این پژوهش آنها را بررسی خواهد نمود.

نوعًا  لیچند تحقیق انجام شده است وبا اینکه در این زمینه 

ن تبیین حقیقت نفس األمر از منظر یکی از به بیاپژوهشگر 

فالسفه پرداخته است. در چند مورد هم به صورت اجمالی گزارشی 

از چند تبیین از نفس األمر را ارائه کرده اند و در نهایت 

به نقد و بررسی آن اقوال پرداخته اند. در مواردی هم 

پژوهشگر در پایان به تبیین نظری از خود درباره نفس األمر 

)گاهی به حیث معرفت شناسی نظر شده و گاهی هم از منظر هستی 

 شناسی نگاه کرده اند( می پردازد.  

، دو حوزه معرفت شناسی و هستی شناسی نفس األمر در این پژوهش

از هم تفکیک شده، در نتیجه مراتب نفس األمر شکل می گیرد. 

با این کار عالوه بر روشن شدن حدود بحث، توان جمع کردن 

برای پژوهشگر حاصل می شود. همچنین در این  ،یان اقوالم

پژوهش در صدد تبیین معنای جامع و قلمرو آن نیز هستیم. از 

 امتیازات دیگر این پژهش بررسی لوازمی بحث است.

ورود به بحث نفس األمر دو تبیین دارد. تبیین اول: بحث نفس 

ر این األمر در فضای علم حصولی و صدق آن پدید آمده است. د

نوع علم قرار است که گزارشی از معنی داده شود، لذا بحث 

ِصدق و کذب گذاره های حصولی پدید می آید. لذا زمانی که بحث 

صدق گزاره پدید می آید، بحث مطابقت آن با واقع و نفس األمر 

یعنی  2شکل می گیرد. بر خالف کسانی که معیار صدق را انسجام

خوردن می دانند، این بیان صرف سازگاری و به هم تناقض ن

صحیح نیست؛ چرا که انسجام الزمه تطابق با واقع است نه 

                                                             
 -لوتز نسبت داده شده است. ر. این نظریه به:الیپ نیتس، اسپینوزا، هگل، برادلی و 2

 208-207ک: عارفی، عباس، مطابقت صور ذهنی با خارج، ص 
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معیار آن، معیار صدق باید در جایی باشد که بتوان گفت یک 

گزاره، صحیح گزارش می دهد. همچنین بر خالف کسانی که عمل 

را معیار صدق با واقع می دانند، یعنی هر گزاره ای  3گرایی

باشد صادق است، زیرا رویکرد عمل گرایانه  که در عمل سودمند

داشتن یک بحث است و تطابق با واقع داشتن بحث دیگری است. 

که در آن ما باور و تصدیق  پس در علم حصولی، گزاره هایی

داریم که به وراء خود اشاره دارد و ما به آن وراء در واقع 

بق باور داریم. لذا بحث تطابق گزاره با وراء خود و عدم تطا

در چنین فضایی شکل می گیرد؛ چرا که هویت گزاره و اعتقاد، 

یک هویت گزارشی است. این نحوه ورود به بحث نفس األمر یک   یک

ورود معرفت شناسانه است؛ زیرا در این مرحله است که بحث 

نفس األمر با صدق و کذب، گره خورده است. در این مرحله می 

سیم و چگونه مطابقت را گوییم که چگونه به نفس األمر می ر

درست می کنیم؟ بعد از عبور از این مرحله بحث هستی شناسی 

مطرح می شود که اصال نفس األمر که وراء گزاره قرار گرفته 

 چیست و چگونه است؟

تبیین دوم: از راه خود علم و یقین و معرفت وارد بحث شویم. 

 حقیقت علم، خاصیت انکشاف و حکایت از واقع را دارد. به

عبارت دیگر، برابر نمایی با خارج را دارد، و این همان 

مطابقت با واقع است. در این راه از خود علم که حاکی بودن 

از وراء، ذاتی آن است وارد بحث می شویم و می پرسیم که آن 

وراء و نفس األمر چیست که این علم او را حکایت می کند؟ باز 

هستی شناسی نفس األمر بعد از عبور از این مرحله است که بحث 

 مطرح می شود.

  بیان إجمالی اقوال نفس األمر. 1

. دیدگاه خواجه نصیر: در عین حالی که این مسأله در دوره 1-1

بوعلی استقرار یافته بود، ولی آغازگر بحث نفس األمر جناب 

خواجه هستند. خواجه نصیر در باب قضایای خارجیه مبنای خاصی 

دارد و آن اینکه هر قضیه ای که موضوع و محمول آن در خارج 

ا اینکه یک طرف آن در نباشد، مثال ممکن الوجود فقیٌر و ی

خارج باشد، مثل االنسان ممکٌن، نمی شود این قضیه را در خارج 

                                                             
ک: همان، -. این نظریه هم به پیرس، ویلیام جمیز، ژان دیویی نسبت داده شده است. ر3

 210-209ص 



4 

 

نشان داد، و باید در وراء خارج به دنبال آن بود. از طرف 

دیگر مبنای دیگری هم دارند که می فرمایند قضایای کاذب هم 

وجود دارد، و صادق و کاذب بودن در یک چیز مشترکند، و آن 

ت؛ یعنی هم قضایای صادق و هم قضایای کاذب حضور در ذهن اس

در ذهن حضور دارند. پس تطابق با ذهن هم نمی تواند معیار 

 4صدق و کذب باشد.

با این بیان، این نوع از قضایای که دو طرف و یا یک طرف 

آنها در خارج نباشند، نه در خارج و نه در ذهن حضور 

وضع و محاذات  ندارند. استدالل ایشان این است که امور خارجی

دارند، در حالی که این امور این خصوصیت را ندارند، پس در 

 5خارج مادی نیستند.

پس این دسته از قضایا در خارج نیستند، در ذهن هم نیستند، 

هم نیستند)چون این نظریه باطل است( پس یا  6در ُمُثل افالطونی

باید در خدا باشند یا در عقل مجّرد. در واجب هم راه 

ند؛ چون راه دادن صور حصولی در واجب، موجب تکثر در ندار

 8، پس در عقل مجّرد هستند.7ذات واجب می شود

نکته مهم در بیان خواجه این است که: ممکن در خارج وجود  

ندارد، همچنین معدوم، عدم، امکان و ... در جواب از سوال 

اینکه چرا در ذهن نیستند؟ می فرماید که اگر بگویم در ذهن 

 وجود دارند با کواذب که در ذهن هستند، مشترک می شود. 

می توانیم به ابتدا می فرمایند در خارج نیست، )البته ما 

ایشان عرض کنیم که می تواند در خارج هم باشد( در ادامه می 

گویند در ذهن هم نیست؛ چون با کواذب مشترک می شود. )در 

                                                             
و إذا حكم الّذهن على األمور الخارجّیة ) 117. نصیر الدین طوسی، تجرید االعتقاد، ص4

. و إال فال. و یكون صحیحه باعتبار مطابقته لما في صحیحه في الّتطابق ببمثلها، وج

 نفس األمر، إلمكان تصّور الكواذب.(

)ذلك الثابت  479، ص تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل .ر.ک: نصیر الدین طوسی،5

ّما ذا الخارج إّما أن یكون قائما بنفسه او متمّثال في غیره، و القائم بنفسه یكون ا

 وضع او غیر ذى وضع.(

 480.ر.ک: همان، ص6
 481.ر.ک: همان، ص7

)فاذن، ثبت وجود موجود غیر الواجب األّول تعالى و تقّدس بهذه الصفة،  481. همان، ص 8

 قد )و 70و نسّمیه بعقل الكل( / و عالمه حلی، کشف المراد فی شرح تجربد االعتقاد، ص

 قولهم معنى عن سألته و النكتة هذه جرت -هللا مهرح -منه استفادتي أوقات بعض في كان

 من المعقول و األمر نفس في لما مطابقته باعتبار هو الذهنیة األحكام في الصادق إن

 -هللا رحمه -فقال .هاهنا منهما كل ُمِنع قد و الخارجي أو الذهني الثبوت إما األمر نفس

 للصور مطابق الذهن في ثابت حكم أو صورة فكل الفعال العقل هو األمر بنفس المراد

  (.كاذب فهو إال و صادق فهو الفعال العقل في المنتقشة
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حالی که اینجا هم می توانیم معیاری برای تشخیص صادق از 

کاذب ارائه کنیم.( تقریبا راه را هم در ذهن و هم در خارج 

یدیم، باید یک واقعی داشته می بندند. وقتی به اینجا رس

 باشیم و آن همان عقل فعّال است.

خالصه اینکه واقعی هست، و نه می تواند در خارج باشد و نه 

 درذهن، ایشان آنرا عقل فعال می دانند. 

مه حّلی: عالمه حّلی چند اشکال بر بیان استاد . دیدگاه عال1-2

نظر خود  خود )خواجه طوسی( مطرح می کنند و بعد از طرح آنها

 را اعالم می کند. 

اشکال اول: به چه دلیل باید بیرون از ذهن، دنبال نفس األمر 

قضایای صادق بود؟ گاهی اوقات قضایای ذهنی داریم که هر دو 

طرف آنها در ذهن هستند و در عین حال هر دو واقعیت و نفس 

األمر دارند. باید بین )ما به ینظر( و )ما فیه ینظر( تفکیک 

  9کنیم.ایجاد 

اشکال دوم: جناب خواجه فرمودند که نفس األمر یعنی عقل 

فعال. عقل فعال مربوط به کلیات است، و ما قضایایی جزئیه 

  10هم داریم، پس نفس األمر این امور را باید در کجا بیابیم؟

)البته خود خواجه اذعان دارد که احکام خارجی، نفس األمرش 

 در خارج است.( 

عقل فعال، خودش صور صادقه دارد یا خیر؟ اشکال سوم: آیا 

اگر صادق است، موطنی که وراء اوست و باید با او صدق کند 

کجاست؟ فرض این است که موطن وراء ندارد لذا باید مطابقت 

  11با خودش کند، و این هم محال است که مطابقت با خود کند.

                                                             
: ال یلزم من اشتراك )و االعتراض 235، ص 2، جعالمه حلى، نهایة المرام في علم الكالم .9

العلم و الجهل المركب في الوجود الذهني و اختالفهما في المطابقة و الالمطابقة أن 

لمیة متعلق ثابت في الخارج عن أذهاننا، بل تكفي مطابقتها یكون للصورة الع

 لمتعلقها(
)ثم األحكام الصادقة كما تقع في الكلیات تقع في الجزئیات، كقولنا:  236. همان، ص10

ء حتى تتحقق المطابقة، و ال یجوز أن یكون هنا ما زید حیوان، فیجب ارتسامه في شي

 فیه عندكم.(أشرتم إلیه المتناع ارتسام الجزئیات 

)و ألّن تلك الصور المرتسمة في ذلك المجرد صادقة ألّنها طابقت األحكام  236. همان، ص11

الذهنیة الصادقة، و ال معنى للصادق إال ما یطابق ما في نفس األمر، فتلك الصور أیضا 

 ء لنفسه(مطابقة لما في نفس األمر، فال یكون هو نفس األمر المتناع مطابقة الشي
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اشکال چهارم: الزمه قائل شدن به این قول تقدم شئ بر خودش 

  12است.

بیان عالمه: هم در تصور و هم در تصدیق مطابقت وجود دارد. 

در تصورات به این نحو است که متعلق تصور یا در خارج است و 

یا در ذهن. در صورت اول مطابقت راحت صورت می گیرد؛ زیرا 

یکی در ذهن است و دیگری در خارج، و در صورت دوم، هم حاکی 

باید بین این دو فرق گذاشت. و هم محکی هر دو در ذهن است و 

مثال مفهوم کلی، که حاکی و محکی دارد، یکی کلی در ذهن است 

در  13و یکی هم مفهوم کلی است که از آن حکایت می کند.

تصدیقات به این صورت است که اساسا نفس األمر گزاره های حق 

و صادق و مطابق با واقع، همان حقایق معقولی است که به حسب 

هان به دست می آیند. هر آنچه مطابق با ضرورت و ضرورت یا بر

برهان باشد صادق و هر آن چه مطابق با ضرورت و برهان 

 نباشد، کاذب است.

بر اساس مبانی عالمه توضیح می دهیم که این امر به فرض  

فارض و ادراک مدرک نیست، بلکه امر برهانی متن حقیقت است و 

یعنی، المعقول فی حد امر ضروری خود حقیقت است. نفس األمر 

پس به نظر عالمه نفس األمر در حیطه عقل است که الشیء  14نفسه.

فی حد نفسه را معقول فی حد نفسه دانستند. این حیث ذات هیچ 

جا پیدا نمی شود مگر این که عقل آنرا در موطن عقل بیابد، 

 اگر چه مقید به وجود ذهنی نباشد.

رش قول خواجه، خود ی: قیصری بعد از پذیدیدگاه قیصر .1-3

اضافه می کند که اگر کسی توجه داشته باشد به اینکه منشأ 

پدید آمدن اشیاء مادون، عقل فعال است )اصل و حقیقت این ها 

در آنجاست )عقل فعال((، پس می شود گفت که عقل فعال، نفس 

 األمر باشد. 

باالتر ازاین می توانیم بگوییم که نفس األمر "علم ربوبی" 

یرا علم متکثر حق در تعین ثانی است و تمام حقایق است، ز

                                                             
 237-236ک: همان، ص . ر.12
 237. ر.ک: همان، ص 13

ما وافق الحكم  )و أّما التصدیق فإّنه حكم عقلي ال غیر فالصادق منه 237. همان، ص14

العقلي الذي ال تشوبه معارضة الوهم و الخیال، إما ابتداء، أو بواسطة ... و 

ل أن یكون على بالجملة ال یجب أن یكون المعلوم ثابتا إّما في الذهن أو في الخارج، ب

 ما علیه األمر نفسه(
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آنجا وجود دارد. لذا نفس األمر اصلی تمام اشیاء به کمالش و 

 تمام مراتبش به نحو جمعی الهی ربانی واحدّیتی، آنجا هست.

قیصری می گوید: نفس األمر صور علمیه در صقع ربوبی و در  

م خاصیت تعین ثانی است. چون هم خاصیت منشأیت دارد و ه

حقیقت شیء بودن را دارد. سوالی که مطرح است اینکه آیا 

قیصری نفس األمر را فقط به علم ربوبی می داند؟ خیر، بلکه 

پایین تر از علم ربوبی، عقل اول هم می تواند نفس األمر 

بحساب بیاید، بعد از آن، نفس کل )تمام کلیات و جزئیات( 

 است که می تواند نفس األمر باشد.

از آنجا که علم حضرت حق علم فعلی است، و منشأ و اصل پس 

آنجاست، حقیقت اشیاء فی حد ذاته و به حسب تابش آن چیزی 

است که در علم ربوبی وجود دارد. از جهت دیگر، علم حق 

زمانی که به اشیاء تعلق می گیرد، به خود اشیاء تعلق می 

مش شود،  و تمام لواز« األمر فی نفسه» گیرد. پس اگر توجه به 

نفس األمر آن چیزی است که در صقع ربوبی می گذرد. از این 

روی می توان گفت که ذات هر شیء و نفس األمر هر شیء در مقام 

.  میتوانیم این بیان را بر اساس دغدغه هستی 15واحدیت است

 شناسانه بحساب بیاوریم.

. دیدگاه میرداماد: در کار میرداماد الشیء فی حد نفسه 1-4

رجاست، وجود خارجی یک نوع نفس األمر، وجود ذهنی یک نوع پا ب

نفس األمر، و غیر از وجود ذهنی و خارجی هم یک نوع نفس األمر 

وجود دارد. میرداماد جهت اشتراک را پیدا کرده و آنرا به 

حقیقی می داند )که عمدتا ناظر به این مطلب است که  این 

که مبتنی بر فرض گزاره ها باید یک مطاَبقی داشته باشند( 

فارض نباشد. ایشان الشیء فی حد نفسه را هم در عالم ماده و 

او با این کار جمع بین   16هم در عوالم باال پیاده می کند.

اقوال را شروع کرده است. درادامه وجود فی االعیان، و سپس 

                                                             
)فنفس األمر عبارة عن العلم  الذاتي  50ص قیصرى، شرح فصوص الحكم)القیصرى(،. 15

الحاوي لصور األشیاء كلها، كلیها و جزئیها، صغیرها و كبیرها، جمعًا و تفصیال، عینیة 

الحکمه المتالیه فی االسفارالعقلیه  صدر الدین شیرازی، كانت أو علمیة( / و ر.ک:

 264-261، ص 6االربعه، ج
 39-38. ر.ک: میرداماد، القبسات، ص 16
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وجود فی االذهان، و وجود نه در عین و نه در خارج را توضیح 

  17نفس األمر همه این سه را شامل می شود. می دهد و می فرماید

او می فرماید که یک نوع تقرر و تحقق می خواهیم که قضیه با 

آن صدق کند. تقرر در قضایای خارجی، خارجی و در ذهنی، ذهنی 

است و در نفس األمری، نفس األمر است که ذات شیء فی ای ظرٍف 

همچنین معتقد است که  18وقع، با همانجا مطابقت پیدا می کند.

در عالم عقل هم نفس األمر داریم به معنای الشیء فی حد 

نفسه، ولی در آنجا به نحو أعلی و أتم است که از لوازم عقل 

 . 19فعال است

با این بیان می توانیم سخن از مراتب نفس األمر به میان 

آوریم. پس توجه می شود که شکل گیری مراتب نفس األمر از 

 20اماد شروع می شود.زمان میرد

خالصه اینکه او به نفس األمر عام )شامل ذهن و خارج و نفس  

األمر( و نفس األمر خاص )در برابر وجود ذهنی و خارجی( رسید. 

 نفس األمِر عام را هم به هر نوع از تقرری تسّری داد.

به طور اجمال می گوییم که صدرا نفس  . دیدگاه مالصدرا: 1-5

بنا بر  می داند. در مرتبه بعدی هم یعلم الهاألمر را 

است و ذات  آنجا که علم الهی عین ذات حق از خودش،فرموده ی 

و  «کل االشیاء ةبسیط الحقیق» و باشدحق نیز بسیط الحقیقه می

پس واقع  حقایق مادون است؛ ی مرتبه حقیقی همه حق، ذات

 در نهایت می .21حضرت حق است حقیقی همه ی حقایق و واقعیات،

                                                             
 بتعّمل ال نفسه، حدّ  فى تحّققه و ءالشى ثبوت هو )و الوجود فی نفس األمر  39. همان، ص17

فهو ]وجود فی نفس االمر یا الشیء فی حد نفسه، که چه . كان وعاء و ظرف اىّ  فى العقل

االعیان(/ و  فى الوجود من اعمّ  طبیعت مرسله در ذهن و چه طبیعت مخلوطه در خارج[

 18همو، مصنفات میرداماد، ص 

و نحو  )مطابق الخارج فى الخارجّیة هو تقّرر الموضوع 46. همو، مصنفات میرداماد، ص18

. فى وجوده فى األعیان... و فى الّذهنّیة تقّرر الموضوع و نحو وجوده فى ذهن ّما..

الحقیقة قوام ماهّیة الموضوع فى مطلق عالم الّتقّرر؛ و إّنه و المحمول فى مطلق نفس 

 األمر(
ء )ثّم التحقیق اّن اعتبار نفس االمر هو اعتبار كون الشى 386. همو، القبسات، ص 19

، ال بتعّمل و اعتمال من العقل، سواء علیه أ كان تحّققه ال بتعّمل حّد نفسه متحّققا فى

العقل فى لوح الذهن، ام فى متن الخارج. و الصوادق مرتسمة فى العقل الفّعال بما هى 

 متحّققة فى حّد نفسه(
)بل هو من مراتب نفس االمر،.... فاذن، نفس االمر أوسع   48. همو، مجموعه مصنفات، ص20

من هذه المرتبة، كما البلدة مثال أوسع من دار من دورها. فنفس االمر بمنزلة 

 ینة، و هذه المرتبة بمنزلة دار من دورها.(المد

الیه فی االسفارالعقلیه الحکمه المت محمد بن ابراهیم ، صدر الدین شیرازی،. 21

لصور  )و نفس األمر عند التحقیق عبارة عن هذا العلم اإللهي الحاوي262ص ، 6، جاالربعه
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گفت او نفس األمر را در ذات خداوند جستجو می کند. توان 

درادامه این پژوهش کلمات او خواهد آمد و توضیح مختصری هم 

 اضافه می کنیم.

 عبارت عالمه نگاه در األمر نفسطباطبایی:  . دیدگاه عالمه1-6

 كه تعبیري البته. آن وسیع معناي به ثبوت و موجودیت از است

 است؛ برخوردار باالتري دقت از رفته كار به الحكمه نهایه در

 كه است مي فرمایند: مقصود از نفس األمر ظرفى عالمه كه آنجا

گیرد، أعم از ثبوت و تحقق در نظر مى ثبوت مطلق براى عقل

هایى كه عقل به واسطه ی وجود حقیقى و آن وجود است و ثبوت

 كند. براى ماهیات و مفاهیم إعتبارى عقلى، إعتبار مى

 براى عقل كه است به نظر عالمه طباطبائى، نفس األمر ظرفى

و تحقق در نظر می گیرد. و در واقع، نفس األمر  ثبوت مطلق

گانه آن، یعنى همان معناى عام ثبوت است كه شامل مراتب سه

ثبوت وجود، ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم إعتبارى عقلى 

 22گردد.مى

ضطرارى مطرح شده است یکى در إدر این نظرّیه، دو توسّع 

دلیل آنکه  عتبارى. ماهیات بهإماهیات و دیگرى در مفاهیم 

ضطرارِى وجودها در ذهن هستند و به تعبیر إظهور خودکار و 

ضطرار موجودیت إنحو  ضطرارى بودها هستند عقل بهإدیگر ُنموِد 

عایى داده و وِ  را به محکى و مطاَبق این مفاهیم سرایت

گیرد این نظر مى دار براى این مفاهیم درضطرارى و ریشهإ

به این نحو ؛ بع واقع اصیل خارجى استتوسعه در موجودّیت بتَ 

ضطرارى إعاى که اگر واقع اصیل خارجى را بپذیریم باید این وِ 

دار و توسعه در موجودیت و واقع را نیز بپذیریم و و ریشه

 در مورد . صدقضطرارى نداریمإن توسعه راهى براى فرار از ای

عاى به مطابقت آن با وِ ، ماهیات قضایای تشکیل شده از

دار است؛ زیرا طبق اصالت وجود ماهیت ضطرارى و ریشهإ

ضطرارى إولى نموِد  ،ایى از وجود در واقع خارجى نداردبهره

باید « االنسان موجود»پس در قضّیه  .وجودها در ذهن است

                                                                                                                                                                                                    
نه وجود األشیاء على األشیاء كلها كلیها و جزئیها قدیمها و حادثها فإنه یصدق علیه أ

ما هي علیها إذ األشیاء كما أن لها وجودا طبیعیا و وجودا مثالیا و وجودا عقلیا 

 فكذلك لها وجود إلهي عند العرفاء و هذا الوجود أولى بأن یكون عبارة عن نفس األمر(

صدرالدین شیرازى، محمد بن / و  9ص طباطبایى، محمد حسین، نهایة الحكمة، .ر.ک:22

 ، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة )با حاشیه عالمه طباطبائى(ابراهیم

 270، ص7ج،
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ضطرارى به صورت ماهّیت إجود خاص خارجى نمودى ببینیم این و

االنسان »کنیم انسان در ذهن دارد یا نه؟ اگر دارد حکم مى

قضّیه صادقى است؛ زیرا آن وجود خاص حقیقتا چنین « موجود

« عالم بود»بع به تَ « عالم نمود»بنابراین  .نمودى دارد

ن االنسا»مر قضایایى نظیر األنفس  .کندموجودّیت پیدا مى

است « عالم نمود»دار یعنى ضطرارى و ریشهإعاء همان وِ « موجود

و اگر گفته شود ماهیت در  ،«عالم بود»نه وجود خارجى و 

دار است نه واقع ضطرارى و ریشهإخارج موجود است مقصود خارج 

ود است اصیل. و از آنجا که این عاَلم حقیقتا نموِد آن عاَلِم بُ 

 شوند.رده و به آن نسبت داده مىماهّیات به خارج راه پیدا ک

23 

که اند مرحوم عالمه فرمودههم عتبارى إدر مورد مفاهیم 

عتبارى لوازم عقلى ماهیات هستند که ذهن در توسعه إمفاهیم 

گیرد صدق و نظر مى ضطرارى درإعاى ضطرارى دّوم براى آنها وِ إ

هاى تشکیل شده از آنها به گونه مفاهیم و گزارهکذب این

 24ضطرارى است.إعاى توسعه یافته و مطابقت با این وِ 

دار بودن تنها ساخته و ضطرارى نیز به دلیل ریشهإعاى این وِ  

« مراألنفس»تواند محکى، مطاَبق و پرداخته ذهن نبوده و مى

عتبارى و قضایاى تشکیل یافته از آنها را تأمین إمفاهیم 

 25کند.

تاد در بعضی از تحقیقات . دیدگاه آیت هللا مصباح یزدی: اس1-7

می دانند.  ظرف ثبوت عقلی محکیاتخود نفس األمر را به معنای 

مر غیر از منظور از نفس األ» :و این طور مطرح می کنند که

باشد كه در موارد ظرف ثبوت عقلى محكیات مى ،واقعیات خارجى

 ؛كند و در مواردى مرتبه خاصى از ذهن استمختلف تفاوت مى

 ؛منطقى و در مواردى ثبوت خارجى مفروض است مانند قضایاى

مانند محكى قضیه محال بودن اجتماع نقیضین و در مواردى 

عدم  گویند علتِ چنانكه مى ؛شودبالعرض به خارج نسبت داده مى

علت است كه رابطه علیت در حقیقت بین وجود علت و  معلول عدمِ 

                                                             
صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة  . ر.ک:23

/ و طباطبایی، محمد حسین، نهایه  215، ص1)با حاشیه عالمه طباطبایی(، ج األربعة،

 15الحکمه، ص 
صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة . ر.ک: 24

 271،ص 7)با حاشیه عالمه طباطبایی(، ج األربعة،

 345، ص 1همان،ج .ر.ک:25
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وجود معلول بر قرار است و بالعرض به عدم آنها هم نسبت 

 26.«شودداده مى

 ء بحسب خودشواقع هر شیدر مواردی هم نفس األمر را به معنای 

می دانند. می  )وجود و در امور عدمی، عدم )در امور وجودی،

ء قع همان چیز است و واقع شیوا مر هر چیز،نفس األ: فرمایند

گاهی عدمی و  گاهی عدم، گاهی ذهنی، است، گاهی امر خارجی

 27گاهی محال.

 عل ت پیدایش اقوال مختلف. 2

در بحث نفس األمر مشاهده می شود که نظرات مختلفی از سوی 

فیلسوفان ارائه شده است، از این روی باید ببینیم که به چه 

 دلیل در این بحث اقوال مختلفی از فالسفه پدید آمده است. 

گاهی تنوع قضایا باعث شده است که بحث نفس األمر پدید 

  28بیاید.

ا در آن آمیخته کرده اند. و برخی هم دغدغه معرفت شناسانه ر

یعنی برخی از دغدغه های معرفت شناسانه باعث شد که برخی از 

  29اندیشه ها پدید آمد.

گاهی هم دیده می شود که به گونه ای این بحث توضیح داده  

شده است که به صورت سنت اسالمی بحث ها را با دغدغه های 

شناسانه هستی شناسانه بیان می کنند و دغدغه های معرفت 

 ندارند.

اّما می توانیم بگوییم که گاه در فلسفه اسالمی، دغدغه های  

 30معرفت شناسانه هم وجود داشته است.

برخی از نظرات هم بخاطر منشأهای وجودی است، یعنی بحث نفس 

 األمر را در مناشئ وجودی حقیقت کشانده اند. 

                                                             
 225 ص ،1،  جآموزش فلسفه محمد تقی، یزدی، مصباح .26

شرح  مرتضی، ی،مطهر / و 63، صتعلیقه علی نهایه الحکمه محمد تقی، مصباح یزدی،. 27

 314،  ص مبسوط منظومه

 . مثال دیدگاه خواجه نصیر را می توان زیر مجموعه آن قرار داد.28
 . می توان دیدگاه عالمه حلی را ناظر به این قسم دانست.29

.که عالمه طباطبایی و آیت هللا عابدی شاهرودی در این بحث به هر دو دغدغه پرداخته 30

 اند.



12 

 

  31د.برخی هم بحث را بر روی مناشئ علمی عالم گسترش داده ان

برخی هم چون عالمه طباطبایی به خاطر أصالت وجود، )وجود متن 

واقع را پرکرده است، و واقع وجود است( بنابر أصالت وجود 

 نفس األمر را تقریر نموده اند.

برخی از مواقع مثل عابدی شاهرودی سعی کرده است که جمع 

 32میان دغدغه های هستی شناسانه و معرفت شناسانه بکند.

ی توان گفت که اصل اصطالح مستقِر معنا، مشخص بوده در کل م

ولی دغدغه هایی که وجود داشت، سبب شد در مورد حقیقت نفس 

 األمر اختالف پیش بیاید و نظرهای مختلفی به وجود بیاید.

لذا می بینیم که بسیاری از اندیشه ها، برای حل و فصل واقع 

 و نفس األمر به کار رفته است.

ست که آیا این اقوال قابل جمع هم هستند یا حال سوال این ا 

 خیر؟ 

 شکل گیری مراتب نفس األمر. 3

 توضیح و تبیین مراتب نفس األمر .3-1

در ابتدا ما در کلمات میرداماد شاهد شکل گیری مراتب نفس 

األمر هستیم و او به نوعی خواسته جمع بین اقوال کند. به 

األمر داریم به  این بیان که می گوید در عالم عقل هم نفس

معنای الشیء فی حد نفسه، ولی در آنجا به نحو أعلی و أتم 

است که از لوازم عقل فعال است. البته نه به این صورت که 

ذواتی داشته باشیم که از آن ها، معنای نفس األمر گرفته 

شود، بلکه از لوازم ذات خودش است، یعنی خودش را می بیند، 

 33وم إنطباعی می بیند.و این لوازم را به نحو عل

میرداماد با این بیان رسید به نفس األمر عام )شامل ذهن و 

خارج و نفس األمر( و نفس االمر خاص )در برابر وجود ذهنی و 

                                                             
 . مثل دیدگاه قیصری. 31
 211-209.ر.ک: اردستانی، نفس األمر در فلسفه اسالمی، ص 32
)بل هو من مراتب   48/ و همو، مجموعه مصنفات، ص 386. ر.ک: میرداماد، القبسات، ص 33

نفس االمر،.... فاذن، نفس االمر أوسع من هذه المرتبة، كما البلدة مثال أوسع من دار 

 لمرتبة بمنزلة دار من دورها.(من دورها. فنفس االمر بمنزلة المدینة، و هذه ا
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خارجی(. همچنین نفس األمر عام را به هر نوع از تقرر تسّری 

 34داد.

درباره موطن نفس األمر خاص )که نه خارج است و نه در ذهن( 

د گفت: به تقرر مطلق او، نه مقید به ذهن و نه میرداما

 خارج. 

این تعبیر میرداماد خیلی خوب و مّهم است و نفس األمر به شکل 

محقِق خارجی در می آید، نه مثل برخی که صرفا نفس األمر را 

 به عقل فعال بکشانند، یا به ذهن بکشانند.

ن با این بیان می توانیم سخن از مراتب نفس األمر به میا

آوریم، و همچنین در خصوص عقل فعال که در آنجا معقوالت به 

 نحو خالص و صراح وجود دارند.

می توان گفت که عالمه طباطبایی هم به مراتب نفس األمر را 

قائل است. البته با اینکه عالمه در مرحله اول می خواهد بحث 

نفس األمر را حل کند، ولی ایشان در مرتبه عقل فعال هم این 

را پیاده می کنند. ایشان در تعلیقات خود بر اسفار،  طرح

بعد از این که نفس األمر را با طرح خودشان تمام می کنند 

)به این صورت که وجود اصیل است، و ماهیات ظهورات للوجود، 

ماهیت ثابت بحقیقة الوجود، و در توسعه إضطراری نفس به 

نیز متقرر معقوالت ثانیه منطقی می رسیم، و معقوالت ثانیه 

بتقرر الماهیات و اینها از لوازم ماهیات است و ماهیات هم 

از لوازم وجود است( می فرماید تمام این حقایق در مراتب 

باالتر )که فقط عقل فعال را نام می برد( به نحو حضوری وجود 

 35دارند.

حال سوال اصلی این است که اگر عوالم برتر را بپذیریم، می 

توانیم مواطنی برای نفس األمر در مراتب مافوق عالم در نظر 

 بگیریم که در مراتب مادون هم هست؟ 

اینجاست که با مسأله ای به نام عوالم برتر، و منشأیت 

عوالم برتر نسبت به عوالم مادون، روبرو هستیم. با قبول 

                                                             
 46. ر.ک: همو، مصنفات میرداماد، ص34
، )با تعلیقات صدرالدین شیرازى، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة. 35

)فظرف الثبوت المطلق هو المعنى بنفس األمر و القضایا  271، ص 7عالّمه طباطبایی( ج

عقل من صور العلوم الحضوریة على النحو الكلیة منها خاصة مطابقة لما في عالم ال

 (الذي سیشیر إلیه المصنف
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لم برتر و منشأیت آن ها برای مراتب مادون، می توان این عوا

گفت: همچنان که حقایقی که در عالم مادون داریم، و خود، 

نفس األمر هستند، حقایق و صور علمیه ای که در عوالم برتر 

 هستند، نیز خود، نفس األمر هستند.

تمام آن چه که در این عالم مادون وجود دارد، در علم ربوبی 

عالوه تمام حقایقی که اینجا هست، در آنجا هم به  هم هست، به

 عنوان مراتب نفس األمر هست.

آیا می توان علم ربوبی را واقعًا به عنوان نفس األمر همین 

حقایق مادون دانست؟ یا صور علمیه ای که در عقل فعال 

هستند، آیا می تواند نفس األمر باشند؟ در یک کالم می توانیم 

 گفت نفس األمر است.  بگوییم، بله می شود

با وجود منشأیت، صور علمیه معنای خاصی پیدا می کند؛ زیرا 

این صور علمیه بنام صور علمیه فعلیه شناخته می شوند، که 

 در این صورت می توان این ها را نفس األمر دانست. 

. یک 1درباره صور علمیه در عقل فّعال، دو طرح وجود دارد: 

. طرح دوم به صورت حصولی 2می کند. طرح به صورت حضوری مطرح 

 قبول می کند.

به نحو حضوری: حقایق وجودی آنجا هستند و عقل فعال به  .1

آن ها علم حضوری پیدا می کند. یعنی حقایق وجودی اند و 

األمر فی نفسه بر آن صدق می کند. از این روی امور به 

خودی خود، و وراء فرض فارض بر آن صدق می کند. این 

شأ برای پیدایش مادون خود هستند. پس باید حقایق من

گفت، آن وجود در عقل فعال، اصل این حقیقت مادون است، 

و همین حقیقت فی حد نفسه در خارج به نحو أعلی و اشرف 

در آنجا هست. می توان به نحو حضوری این طور بیان 

بکنیم که چون قرار است همان حقیقت، خودش را تنزل دهد 

ین حقیقت مادون، این حقیقت در آنجا و تبدیل شود به ا

 هم هست.

نکته ای هم که در بحث تشکیک باید دقت کنیم این است که این 

همانی باال و پایین، در قالب حمل حقیقت و رقیقت بیان می 

شود. و عالی، دانی را در خود تفسیر می کند. در اینجا هم 
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یقت حقیقت علم حضوری، حقیقت و واقعیت خارجی است، اّما حق

 عقلی این شیء آنجاست. 

البته باید بدانیم که به نحو کلی در آنجاست، ولی این طور 

بلکه تمام  36نیست که کلیات باشد و خبری از جزئیات نباشد

 جزئیات در کلی هست. 

به نحو حصولی: علم از آن جهت که علم است، خاصیتش کشف  .2

از وراء است. در علم حضوری کشف از وراء نیست، بلکه 

دش را نشان می دهد. اّما علم حصولی کشف از وراء می خو

کند. علم خبر از حقیقت و األمر فی حد نفسه می دهد. علم 

یک حقیقت نفس األمری است، ولی محتوایی که در علم است، 

 خبر از وراء می دهد. 

در واقعیت علم، حتی در علم حصولی )که این علم منشأ ایجاد  

مر مطرح است؛ زیرا اینجا بحث از مخلوقات می شود( هم نفس األ

 علم فعلی و ایجادگر )نه علم انفعالی( است. 

این نوع علم در منشأهای وجودی قرار می گیرد. حال باید 

پرسید که منشأ وجودی )که می خواهد حقیقت مادون را بیاورد( 

باید از سنخ مادون باشد یا خیر؟ این در بیان مشاء خیلی 

ی علم حصولی را در مورد خداوند شفاف نیست. ولی اگر کس

متعال قبول کند )که مشاء هم گفته است( این علم، علم 

ایجادگر است، و وقتی می خواهد شیء را بیاورد، حقیقتی که 

مادون هست را می آورد. گرچه ما این علم حصولی را قبول 

نداریم، ولی اگر باشد، یک حقیقت وجودی است و هویت وجودی 

 دارد.

بحث، به لحاظ علم فعلی بودن است نه علم  پس این نوع

انفعالی بودن، علم فعلی هم بمعنای علم ایجادگر است. و  

همچنین باید بگوییم که این نوع علم، حقیقت هستی شناسانه 

دارد. لذا در این نوع علم اینطور نیست که ابتدا چیزی باشد 

 و این علم از آن پدید آید، بلکه طبق تحلیل مشاء عقل فعال

خود را یافت و در عین یافت خود، حقایق معلولی خود را هم 

 یافت. مثل حقیقت انسان و سنگ و ... 

                                                             
صدرالدین شیرازى، الحكمة  به این صورت توضیح دادند. ر.ک:که عالمه  بر خالف. 36

 271، ص 7، )با تعلیقات عالّمه طباطبایی( جالمتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة
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پس با قبول کردن این طرح، می گوییم این نوع علم، علم فعلی 

است، و در مناشئ هستی قرار می گیرد، و دیگر تحت علم بما 

هو علم نیست. چون علم بما هو علم می خواهد حکایتگری داشته 

باشد. اّما تا این طرح به عنوان مناشئ هستی مطرح می شود، 

 ازنوع علم وجودی و ایجادگر می شود.

اگر به طرحی که مشاء ارائه می دهند،دقت شود، باز در علم 

حصولی هم به حقیقت می رسیم. با این توضیح، صورت علمیه عقل 

فعال، خود حقیقت اند، و األمر فی نفسه اند گر چه هویت علمی 

 دارند.

 با این توضیح، ما دو طرح داریم: 

یک وقت می گوییم صورت علمیه بما هی صورت علیمه، که در این 

صورت مساوی با انکشاف است.  طرح دوم اینکه: صورت علمیه 

بنفس حقایق، که دیگر در این صورت، مساوی با علم به حقیقت 

حقیقت است و ُبعد ایجاد است. یعنی: متعلَّق،خوِد حقیقت، اّما 

 علمی است. به عبارت دیگر حقایق عقلیه هستند. 

گرچه این طرح دارای اشکاالتی هست و در این دو طرح، همان 

طرح علم حضوری پسندیده هست. ولی حتی با طرح علم حصولی هم، 

علِم عقل فعال به حقایق عقلیه تعلق می گیرد، لذا می شود آن 

 ها را نفس األمر دانست.

األمر در عقول و مفارقات اینکه، حقیقت مادی  خالصه مراتبِ نفس

در حقیقت مثالی ریشه دارد، و حقیقیت مثالی در حقیقت عقلی 

 ریشه دارد. لذا تمام حقایق مادون باید از باال بیاید.

در کلمات مشاء هم تمام حقایق مادون از باال می آید و هر 

أتم امر مادون یک خزینه ای دارد که در آنجا به نحو أعلی و 

است. پس خود عقل و تمام صور در آنجا، حقایق نفس األمر 

 هستند. 

 می توان گفت موطن اصلی و فرعی در آنجا اینچنین است: 

خود عقل موطن اصلی است، و تمام صور علمیه، چه به نحو 

حضوری و چه به نحو حصولی، همگی از لوازم فرعی او بشمار می 

دا کند، به همه این آیند. و اگر کسی به عالم عقل دست پی

 لوازم دست پیدا می کند حتی به جزئیات.
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اما درباره نفس األمر در علم ربوبی و آنچه حکما در علم 

ربوبی گفته اند )چه به نحو حضوری و چه به نحو حصولی( که 

باطن اشیاء است، سوالی مطرح هست و آن اینکه فرق علم ربوبی 

 با عقول و مفارقات در چیست؟ 

د است که اشیاء حقایقی دارند، در مرتبه مادی، صدرا معتق

مثالی، عقلی، الهی. یعنی هر شیئی که با آن روبرویم، می 

تواند اشیاء مادی، مثالی، عقلی و الهی باشد. که در این 

 صورت علم الهی نفس األمر أشرف از علم عقلی است.

نکته شایان ذکر اینکه علم الهی در مرتبه وجوبی )نه در 

کانی( است. مرتبه وجوبی، احکام خاص خودش را خواهد مرحله ام

داشت. و حتی حقایق عقیله هم آنجا به نحو اندماجی هستند. 

لذا می توان گفت: حقیقت شیء آنجاست. و معلومات حق تعالی 

از حیث علم چیزی است، ولی از حیث حقیقت، منشأ تمام اشیاء 

 است.

ینکه کسی این درمورد نفس األمر در ذات حق تعالی هم با ا

مورد و مرتبه را به عنوان نفس األمر مطرح نکرده است، ولی 

باید آنرا هم به مراتب نفس األمر اضافه کنیم. اگر چه 

 میتوان این مرتبه را از کلمات صدرا استحصال کرد. 

این بیان از نفس األمر در چه هنگامی قابل طرح است؟ در جایی 

، ورای از ذات بداند. و که کسی علم ربوبی را در تعین ثانی

طبق این طرح، باید گفت نفس األمر اصلی، خود حضرت حق است. 

البته باید بدانیم که این مرتبه از نفس األمر خیلی مهم است 

 و باید به عنوان مرتبه اصلی نفس األمر بحساب آید.

توضیح درباره این مرتبه اینکه، گاهی نگاه ما به اشیاء به 

اء به حسب ذات( است، حال آیا اشیاء به خودی خود )یعنی اشی

حسب ذات در مراتب ما فوق، باید باشند تا تنزل کنند یا 

 خیر؟

در بحث عّلیت هم که گفته می شود عّلت آنچه در درون هست را 

می خواهد به بیرونش بریزد، معنایش چیست؟ عّلت معطی شیء 

ق است، فاقد شیء نیست. اگر این نظر را قبول کردیم، حضرت ح

علة العلل می شود )البته با نظام فالسفه و یا تنها وجود 

هستی با دستگاه عرفانی(. او به تنهایی ذات الذوات و حقیقة 
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الحقایق، امر االمور می شود. )األمر فی حد نفسه( در آنجا 

 تبدیل به امر االمور و حقیقة الحقایق و ذات الذوات می شود. 

ب النوع با صنم خودش، همین بحث باعث شده که در رابطه ر

صدرا می گوید: رب النوع فرد بالذات انسان است. و رب النوع 

را در عقل اول جمع می کند و آن هم به خداوند متعال بر می 

 37گردد. 

با این توضیح وجود حق تعالی ذات الذوات و حقیقت اصلی تمام 

 موجودات است.

می شود گاهی هم نظر به واقع داریم، که در این صورت گفته 

یک واقع اصیل داریم و یک واقع هایی که تابع آن واقع اصیل 

هستند )واقع چه وجود و چه ماهیت باشد(. در خود این واقع 

ها با طرح عّلیتی که بینشان برقرار هست، می بینیم که 

حقیقتی هست که تمام واقع ها را در خود جمع کرده است. 

ن بیان که خداوند خداوند متعال واقع الواقعیات است. به ای

سبحان آن متن واقعی است که همه واقع ها در او به نحو 

اطالقی مندمجًا هست. پس با قبول این طرح، ذات حق یک مرتبه 

 از نفس األمر و بلکه مرتبه اعالی نفس األمر می شود.

گاهی هم با دید اصالت وجود به مسئله نظر می کنیم. در این 

صلی و مابقی همچون: ماهیات، صورت وجود اصیل می شود متن ا

معقوالت ثانی فلسفی و منطقی و ... از دل متن وجود اصیل در 

می آید. این وجودات اصیل ریشه دارند در حقیقت برتر و علة 

العلل. که او وجود اصیل است و وجود الوجودات و اصیل 

االصیالت می شود. با این توضیح می توانیم او را  به عنوان 

 لی عالم بدانیم.نفس األمر اص

اگر این طرح را مطرح کردیم، باید تبیین کنیم که چگونه این 

حقایق را به باال ببریم، و چگونه این کثرات در ذات او 

باشند؛ زیرا با این طرح، ذات حق تعالی، ذات برابر و مقابل 

باقی نمی گذارد و باید در وجود متناهی همه چیز را جستجو 

 کرد.

                                                             
 57، ص2، جفى األسفار العقلیة األربعةصدرالدین شیرازى، الحكمة المتعالیة . ر.ک: 37
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ب نفس األمر باید به این پرسش هم پاسخ در پایان بحث مرات

گفت که  نفس األمر اصلی در این مراتب چیست؟ زیرا با قبول 

مراتب نفس األمر، یکی نفس األمر باالتر و متن است )به این 

معنا که مابقی از او ظهور پیدا می کنند(و همین نفس األمر 

 اصلی می شود. به تعبیر دیگر می توان گفت که أولی به نفس

 األمر چیست؟ با این که مراتب دیگر هم نفس األمر هستند؟

از توضیحات قبل به خوبی روشن می شود که أولی به نفس األمر، 

وجود خداوند متعال است، بعد از آن علم ربوبی و همین طور 

تا مراتب نازل تر. در ادبیات صدرا می توان تعبیر کرد به 

استه از ذات او می نفس األمر اصلی و ما بقی تابع او و برخ

 شوند.

با این توضیح و بیان، باید پذیرفت که حتی نفس األمر عدم ها 

 هم خداوند متعال است.

نتیجه ای که می توان در بحث نفس األمر به لحاظ هستی 

شناسانه گرفت اینکه، نفس األمر اصلی ذات پروردگار است. 

او گرچه به لحاظ معرفت شناسی و اثباتی ما در قدم اول با 

)ذات حق( مواجه نیستیم، بلکه با نفس األمر طبیعی روبرو 

هستیم، اّما نفس األمر اصلی به لحاظ ثبوتی، ذات حق تعالی 

 است.

قبال متذکر شدیم که از کالم صدرا استحصال می شود که ذات 

پروردگار نفس األمر است. چون او بسیط الحقیقة کل االشیاء را 

داند. و اال صدرا در خصوص  قایل است و علم را عین ذات می

علم ربوبی تعبیر کرده است به اینکه اولی به نفس األمر 

 38است.

آقا علی مدرس در مجموعه مصنفات حاشیه ای دارد که از آن می 

توان همان برداشتی که ما داشتیم را بیان  کرده اند. 

درجایی صدرا گفته است: اشیاء، وجود الهی دارند )البته 

بی است(. ولی آقا علی مدرس از این عبارت، منظورش علم ربو

 وجود حق تعالی را برداشت می کند.

                                                             
 262، ص 6،  ج صدرالدین شیرازى، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة . 38
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االمر المطلق هو االمر الحقیقی... فنفس االمر الذی یطابق »

علیه ... فی القضایا الصادقه لهو الوجود الحق الحقیقی، 

النه جامع جوامع الوجودات و احکامها فی نفسه او فی مرتبة 

 39«متأخره فی نفسه...

پس در نهایت باید گفت که نفس األمر اصلی اولی حقیقیه،  

وجود خداوند متعال است. به این معنا که وجود، اخالق ، 

 زیبایی ، و تمام حقایق از او سرچشمه می گیرند. 

 

 

 تطبیق مراتب نفس األمر در کلمات .3-2

بل هو من مراتب نفس االمر،.... فاذن، نفس » میر داماد: 

هذه المرتبة، كما البلدة مثال أوسع من دار من االمر أوسع من 

دورها. فنفس االمر بمنزلة المدینة، و هذه المرتبة بمنزلة 

 40«دار من دورها

األمر في نفسه كذا، أي تلك الحقیقة التي یتعلق بها »قیصری: 

 41«نفسها كذا العلم و لیست غیر الذات في

انما هو  علی ان کالم ارسطاطالیس فی اثولوجیا...»دوانی : 

الحق یعنی انه الواقع ال المطابق للواقع، ...ای انه عین 

یعنی علم ربوبی خود واقع )نه علم مطابق با  42...«نفس االمر 

واقع( می شود. و در آنجا بحث صدق مطرح نیست. به این صورت 

است که هر آن چه در مادون هست در باال به نحو الهی هست. و 

 که تمام حقایق در آنجا هست.حقیقت نفس األمر ظرفی است 

 لكل الحاوي اإللهي الوجود بهذا موجودة األشیاء فإن» صدرا: 

 و مثالیا وجودا و طبیعیا وجودا لها أن كما األشیاء إذ ءشي

 هذا و العرفاء عند إلهي وجود لها فكذلك عقلیا وجودا

 .43«األمر نفس عن عبارة یكون بأن أولى الوجود

                                                             
 371، ص 1. مجموعه مصنفات آقا علی مدرس، ج 39
   48. میرداماد، مجموعه مصنفات، ص40
 50. مقدمه قیصری، ص 41

 75. دوانی در حواشی بر شرح قوشچی، ص 42
 262، ص 6، ج دین شیرازى، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعةصدرال .43
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اینجا، در عالم مثال هست ولی به نحو مثال این انسان در 

مثالی، در عقل هم به نحو عقلی هست، در فوق آن هم که صقع 

ربوبی هست، به نحو الهی است. و صدرا در این مرتبه می گوید 

که اشیاء به شکل وجود الهی هستند.و همه حقایق حضوری، به 

 صورت اندماجی )که وجودی اجمالی اند( در آنجا هستند.

صدرا با حفظ الشیء فی حد نفسه، آنرا در تمام  در واقع

مراتب وجودی، جاری ساخت. به این بیان که وجود الهی اشیاء 

 در علم ربوبی هستند. 

 تبیین نفس األمر به معنای مطلق واقعیت. 4

در ابتدای بحث الزم است که چهار مولفه، و پایه مختصاتی نفس 

به خودی  -متقررامر واقع و  -وراء فرض فارض -األمر ) أمر

خود( توضیح داده شود. با اینکه همه ما بالوجدان این امور 

 را در نفس خود داریم.

 «أمر»

أمر بمعنای شیء و ذات به معنای أعم است. و این معنا شامل 

الشیء و الأمر هم می شود، و این خود، یک نوع امر و شیئی 

 است.

ک نوع حکم و اگر یک نحوه الشیء را تصور کنیم، در این صورت ی

مفهوم می پذیرد. البته منظور از الشیء، شیئی است که در 

برابر شیء قرار می گیرد، بدین معنا که اگر فرض کنیم الشی 

ای که برابر شیء خاص است، الشیئتش یک خاصیتی دارد و آن این 

 است که می توان از آن گزارشی داد.

مر، عبارت با این توضیحی که گفتیم: مراد از أمر، در نفس األ

است از هر آن چیزی که بتوان از او گزارشی داد، یا از او 

 إخبار تصوری ارائه داد، آن را شامل می شود. 

لذا می توان آنرا ذات بالمعنی األعم بگوییم. پس هر چیزی که 

مشت پر کن است از آن به شیء، یاد می کنیم )چه بی ذات، مثل 

 داشته باشد، مثل ماهیت(.عدم باشد و چه ذات بالمعنی االعم 

 در مورد )أمر( می توان تعابیر متعددی به کار برد: 

 الشیء فی حد نفسه، الذات فی حد نفسه، األمر فی حد نفسه
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از این روی وقتی گفته می شود که چیزی نفس األمر دارد، یعنی 

ما می توانیم بگوییم او هست. و اگر نتوانیم وجودش را 

ت می گوییم: امکانش هست )یعنی می اثبات کنیم، در این صور

 تواند باشد و ما به آن علم نداریم(.

 تبیین دایره شمول کلمه أمر:

با این توضیحی که گفتیم، امر شامل: وجود، عدم، ماهیت، 

معقوالت ثانیه فلسفی نظری، معقوالت ثانی فلسفی عملی ، عمل 

انسان و ارزش های اخالقی و عملی، ارزش های زیباشناختی، 

لکه همه امور جزئی و کل )یعنی صحبت فقط در علوم نیست، ب

بلکه زید جزئی را هم شامل می شود.( همه امور طبیعی و 

مافوق طبیعی )اگر مافوق طبیعی باشد. نفس األمر به شکل نفی 

و اثباتی است(،  همه امور نظری و عملی، و از یک منظر همه 

طقی(، همه را علوم ریاضی، طبیعی، منطقی )معقوالت ثانیه من

شامل می شود. به طور کلی هر چیزی که حّظی از شیئیت دارد را 

 در بر می گیرد.

نکته ای که در پایان مناسب است که بیان شود این است که 

چند راه و نحوه ورود معرفت شناسانه به بحث نفس األمر وجود 

دارد. یک نحوه ورود معرفت شناسانه، از راه صدق است: آیا 

ره ای صادق هست یا خیر؟ روش دیگر ورود معرفت چنین گزا

شناسانه، از راه تثبیت پیش می رود. روش دیگر هم همین نحوه 

 ورود از راه )أمر( هست که بحث مورد نظر ماست.

 «وراء فرض فارض » 

گزاره ها حالت و فضای شناختاری، حالت انفعال دارند. خواه 

دیگر، مفهوم  این گزارها صادق باشند یا نباشد. به تعبیر

گزاره حالت شناختاری دارد، یعنی یک حالت وراء دارد، این 

در حالی است که ما از وراء منفعل هستیم و می خواهیم از 

وراء خبر دهیم. به بیان دیگر چیزی که آنجاست، خود چنین 

چیزی را اقتضاء کرده است. لذا به دست فاعل شناسا و فرض 

ه است که هر چه که خود فارض نخواهد بود، بلکه بدین گون

 خواست به وجود آورد. 
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به طور مثال می توان گفت: االن شب است در حالی که روز است.  

من شب را فرض می کنم و می گویم: شب است. این خود ساخته و 

 خود خواسته است. در این صورت، فرض فارض است.

تبیین دیگر: گزاره، حالت اخبار و اشاره از امری وراء 

و گزاره می کند. در حالت اخبار و اشاره چیزی را نمی مفهوم 

خواهیم بیفزاییم، بلکه می خواهیم به چیزی که آنجا هست، 

 اشاره کنیم.

در فرض فارض، سخن در جایی که امر آن گونه که هست، نیست، 

بلکه آن گونه که من می خواهم هست. و این یک نوع فرض خاصی 

، هر گونه که خواست، فرض است. آن فرضی که به دست فارض باشد

 می کند.

به فرض فارض نیست، یعنی هویت گزاره و مفهوم، هویت اخبار و 

اشاره است، نه هویت ایجاد و خواست و تصمیم، بلکه مستقل از 

 خواست، تصمیم، فرض ماست.

در فرض فارض، اشاره به خواست اوست نه اشاره به وراء. این 

فس األمر نیست. در اینجا حالت خاصیت فرض فارض است و خاصیت ن

 باید گفت: فرض بر حسب خواسته فارض.

در این مرحله می توان سوالی مطرح کرد به این صورت که آیا 

می شود اموری را فرض کرد در حالی که نفس األمر هم داشته 

 باشند؟

در جواب باید بگوییم که بله؛ زیرا ما دسته ای از قضایای 

ستند )مثل: اگر آفتاب نتابد، شرطیه داریم با اینکه صحیح نی

زمین تاریک خواهد بود( و فرضی خالف واقع کرده ایم، ولی نفس 

این مفروض، فرض شده است و به خواست فارض مقید نیست، و لذا 

احکام خاص به خود را می طلب و اقتضائات خاص به خودش را 

دارد. از این روی نفس فرض به لحاظ این که پدید آمده است، 

مر دارد ولی محتوای مفروض، نفس األمر ندارد. این نفس األ

محتوا مثل پری دریایی و.. لزومی ندارد که نفس األمر داشته 

 باشد.

 «امر واقع و متقرر» 
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منظور از امر واقع و متقرر،  برابر ایستای خارجی است. لذا 

وقتی می گویند: امری وراء گزاره و مفهوم و وراء فرض فارض، 

یازمند به موطن و متن خاصی است که وراء طبیعتا آن امر ن

 فرض فارض باشد.

از این روی وقتی بحث موطن و متن خاص به میان می آید، الزمه 

اش نوعی تقرر است؛ زیرا تا تقرر نداشته باشیم، موطن معنا 

 ندارد. 

یک تبیین هم این است که بگوییم منظور از امر واقع و 

م است. با توضیحی که در متقرر، مساوقت شیء أعم، با واقع أع

مورد امر دادیم و آن را به معنای أعم گرفتیم، پس یک نوع 

شیئیت دارد. طبیعتا مراد از واقع، آن امر و شیئی که در 

نظر می گیریم، واقع أعم می شود. واقع أعم باید به گونه ای 

 باشد که شامل همه چیز شود. امور وجودی:

وط به وجود )نه ماهیت من . وجود، مفاهیم فلسفی، ماهیت مرب1

. وجود عمل و 3. وجود ذهنی، مفاهیم منطقی 2حیث هی هی( 

. 5. وجود زیبایی و مفاهیم زیبایی شناختی 4مفاهیم عملی 

. ماهیت من حیث هی هی)مرتبه ماهیت( 6قضایای حقیقیه وجودی 

 . امور فرضی وابسته به وجود.8. امور جزئی وجودی 7

)در قسمت آخر این بخش، از نفس  حتی شامل امور عدمی و عدم

األمر عدم و امور عدمی بحث خواهیم کرد( هم بشود.  با این 

حال واقع باید به گونه ای توضیح و تبیین گردد که شامل همه 

 امور وجودی و عدمی  گردد. 

 «به خودی خود » 

 به خودی خود دو جنبه دارد:

سلبی: یعنی مستقل از فرض فارض و مستقل از گزاره و  .1

مفهوم. به عبارت دیگر فرض فارض و موطن گزاره را کنار 

 بگذاریم. 

اثباتی: که اینجا محل بحث است و می خواهیم به آن  .2

 بپردازیم. 
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جنبه اثباتی به این معناست که هر شیء و هر أمر و ذاتی،  

در هر موطنی به حسب خود، و اقتضائات خود است. اقتضائات را 

هم به معنای عام می گیریم که تمام آن چه که در تصور و 

تصدیق منعکس می شود، را شامل می شود. مقصود از مواطن هم 

ن وجودی متن، یعنی اینکه خواه موطن عدمی باشد، خواه موط

 خواه موطن وجودی فرع باشد.

پس به خودی خود، یعنی همان موطنی که خودش هست، اقتضائاتی  

که خودش دارد، به حسب خودش هم دارد. این همان تعبیر به ) 

 الشیء فی حد نفسه( است.

 . تعاریف نفس األمر4-1

با تبیین این قیود، تعاریفی که از نفس األمر شده است را 

 ی کنیم و توضیح مختصری ذیل هر یک می دهیم.ارائه م

 تعریف اول:

امور به خودی خود، واقع و متقرر در خارج از موطن گزاره » 

 «و مفهوم و وراء فرض فارض 

این تعریف، یک تعریف حقیقی است، یعنی حقیقت نفس األمر این 

چنین است. و از آنجایی که بحث فلسفی است، تعریف را به شکل 

ئه می دهیم نه این که لزوما متشکل از جنس و مختصاتی ارا

 فصل باشد.

قیود افزوده تعریف اول: امور )به معنای أعم( به خودی خود 

)در موطن خود ( واقع و متقرر )به معنای اعم( در خارج از 

موطن گزاره و مفهوم )بعینه( و وراء فرض فارض )فرض خود 

 ق در آن هست.خواسته فارض( الشیء فی حد نفسه، تمام قیود فو

 مفاد ثبوتی: امور به خودی خود و در موطن خود.

 مفاد سلبی: خارج از موطن گزاره و وراء فرض فارض. 

 تعریف دوم:

واقع وجودی متن )خواه ماهیت، خواه وجود. پیش از اثبات » 

اصالت وجود و اعتباریت ماهیت( به عنوان موطن اصلی و توابع 

خواه لوازم عدم( به عنوان  و لوازم آن )خواه لوازم وجودی و
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مواطن فرعی )برآمده از واقع وجودی متن( به خودی خود خواهد 

بود، که طبیعتا به عنوان برابرایستای گزاره و مفهوم، وراء 

 «فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می باشد. 

 تعریف سوم:

حقیقت نفس األمر وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل » 

معقول ثانی فلسفی و عدم( به عنوان موطن اصلی و  انسان،

توابع و لوازم آن )خواه لوازم وجودی و خواه لوازم عدم( به 

عنوان مواطن فرعی )برآمده از واقع وجودی متن( به خودی خود 

خواهد بود، که طبیعتا به عنوان برابرایستای گزاره و 

باشد.  مفهوم، وراء فرض فارض و مستقل از گزاره و مفهوم می

» 

نفس األمر وجود، متن) حقیقت متنی و اصلی( و نفس األمر ماهیت 

)ماهیت همراه وجود( حقیقت نفادی متن )که توابع و لوازم 

متن بودن خودش را نشان می دهد( و نفس األمر معقوالت ثانیه 

فلسفی، لوازم اندماجی متن و نفس األمر عدم، حقیقت سلبی متن 

ماهیت من حیث هی هی،  تخلیه عین  است. و همچنین نفس األمر

تحلیه است. این هم به عنوان حقیقت برآمده از وجود با 

حیثیت تقییدیه وجود در اشاره عقلیه است، و در حقیقت اشاره 

 عقلیه یک نحوه وجود اصیل دارد.

 

 . بسط واقع4-2

در این مرحله با اینکه بحث نفس األمر تمام هست، ولی کمی 

یم و در بخش لوازم بحث، آنرا تکمیل تر مسئله را بسط می ده

 می کنیم. 

اساسا همه امور و واقع های عدمی، به واقع های وجودی و  

 امور وجودی بر می گردد. یعنی از توابع و لوازم او می شود.

اگر این مسئله توضیح داده شود که واقع های عدمی، الزم سلبی 

 وجود است، نفس األمر آن حل می شود.

م مضاف گفته شده است که عدم مضاف می خواهد در بحث عد

انکشاف داشته باشد، و از بطالن )بطالن آن امر(خبر می دهد. 
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دقیقا خوب بخواهیم بگوییم یعنی: بطالن معنون خارجی است. 

هرگاه که یک واقع وجودی را نداشته باشیم، عدم می شود. به 

 44عبارت دیگر عدم بحث از واقع است.

م محال و گزاره محال، اگر مثل دایره اما در مورد مفهو 

مربع را که می گوییم ضرورت بطالن )به لحاظ دایره( دارد، 

یعنی یکی از لوازم وجودی دایره است. پس ضرورت بطالن هم از 

 احکام واقع وجودی است، در برابر واقع عدمی.

گزاره سلبیه هل بسیطه )مثال زید نیست(  این هم همان بطالن 

 معنون وجودی است. وجود و بطالن 

و همینطور در گزاره سلبیه هل مرکبه، سلب االرتباط است. از  

آنجا که ارتباط یک امر وجودی است،برای همین سلب ارتباط 

 نیز به احکام امور وجودی بر می گردد.

درباره گزاره های در مورد معدومات) مثل عدم العله عله   

لعدم المعلول(، باید گفت که در این گونه گزاره ها، در 

حقیقت وجود علت است که وجود معلول را اقتضا می کند. و اگر 

این وجود علت نباشد، وجود معلول هم نخواهد بود. در اینجا 

قتضائات امر هم مشاهده می شود که از احکام وجودات و ا

 وجودی است. 

پس به اصطالح باید تمام واقع های عدمی را باید به واقع های 

 وجودی به عنوان لوازم واقع های وجودی برگرداند.

نکته ای که باید خاطر نشان کنیم اینکه این طرح، فقط در 

مورد عدم جاری نیست، بلکه در امور وجودی هم می توان مطرح 

یک متن وجودی و یک واقع وجودی به کرد. به این بیان که 

عنوان متن داریم، ولی بعضی از چیزها به عنوان توابع وجودی 

متن است. مثال معقول ثانی فلسفی نسبت به متن چگونه است؟ 

 این طرح به خوبی پاسخ گو است.

با این توضیح به راحتی می توانیم صحبت از نفس األمر واقع  

ع های وجودی، دسته ای ترتب به میان آویم. یعنی در بین واق

بر دسته دیگر دارند و یکی مترتب بر دیگری است. و در نهایت 

                                                             
 و»  350، ص 1، ج صدرالدین شیرازى، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة. 44

 أو مصداقه و معنونه و الباطل فحقیقة الوجودي المعنون عدم معنونة في األمریة النفس

 «البطالن بنحو فسمه شئت ما
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به یک واقع متن و یک احوال متن می رسیم.  همچنین همان 

گونه که احوال وجودی داریم، احوال سلبی هم داریم. ما به 

یک واقعی می رسیم که دارای احوال واقع وجود و احوال واقع 

 عدمی است.

نفس األمر به این شکل صورت بگیرد، به مانند جزیره ایست  اگر

که دارای یک متن وجودی )به عنوان واقع وجودی( و همچنین 

دارای احوال وجودی )که آن ها واقع ند( و احوال عدمی )که 

 ان ها هم واقع اند( می باشد.

مواطن »با این بیان، می توانیم ادبیات جدیدی با عنوان 

م. همچنین متن واقع را دارای احوالی پدید آوری« واقع

 بدانیم. پس در حقیقت ما با مواطن نفس األمر روبروییم. 

 مواطن نفس األمر چند مرحله دارد:

 واقع وجودی متن. .1

 واقع های وجودی پس از متن. .2

واقع های عدمی پس از متن. مثل ممتنعات، عدم و... که  .3

 هر یک موطن خاص به خود دارد.

مر پیش از بسط، می توانیم بگوییم: واقع به در تعریف نفس األ

 معنای أعم.

اما در تعریف نفس األمر پس از بسط، می شود به این صورت  

)به عنوان موطن  نفس األمر واقع وجودی متن»بیان کرد که: 

اصلی( و توابع و لوازم آن، خواه سلبی و خواه ایجابی به 

ز واقع وجودی برآمده ا )فرعی( نفس األمر عنوان مواطن متعدد

 «.نفس األمر خواهد بود

در حقیقت مواطن وجودی، به معنای مواطن واقعی ثبوتی است. 

این تعبیری که از نفس األمر ارائه دادیم هم با اصالت وجود 

 و هم با اصالت ماهیت سازگار است.

 قلمرو معنای جامع نفس األمر. 5

 از توضیحات بخش قبل این نتایج به دست می آید که:
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وال باید بین حوزه معرفت شناسی نفس األمر و حوزه هستی ا 

 شناسی آن تفکیک ارائه داد.

ثانیا در حوزه هستی شناسی هم می توان قائل به مراتب طولی 

نفس األمر شد، و در خود هر مرتبه هم می توان موطن اصلی و 

 مواطن فرعی را برای نفس األمر ارائه دهیم.

رجی سر و کار داریم، می در مرتبه اول، که با امور خا

توانیم بگوییم که )وجود( به عنوان موطن اصلی این مرتبه 

هستو  از مواطن فرعی این مرتبه می توان به ماهیات، معقوالت 

ثانیه منطقی، معقوالت ثانیه فلسفی و معومات و امور عدمی 

 45نام برد.

در مرتبه بعد می توان عقل فعال را به عنوان نفس األمر مطرح 

در این مرحله چون عقل فعال حقیقت مراتب پایین و  46د.کر

مادون خود است، کماالت آنها را به نحو أتم و أکمل در خود 

دارد. از این روی او هم می تواند در یک رتبه طولی نفس 

 األمر قرار گیرد.

در مرتبه باالتر علم الهی را نیز می توان گفت یک مرتبه از 

  47نفس األمر هست.

نهایی باید بگوییم که أولی به نفس األمر، ذات حق در مرتبه 

تعالی است. این مرتبه در کلمات صدرا به طور صریح آمده 

 لكل الحاوي اإللهي الوجود بهذا موجودة األشیاء فإن» است: 

 و مثالیا وجودا و طبیعیا وجودا لها أن كما األشیاء إذ ءشي

 هذا و العرفاء عند إلهي وجود لها فكذلك عقلیا وجودا

 .48«األمر نفس عن عبارة یكون بأن أولى الوجود

در نهایت کار به این نتیجه می رسیم که مطابقت چیزی با نفس 

األمر را باید در هر مرتبه ای که هستیم، با آن مرتبه 

بسنجیم. مثال اگر چیزی به نحو برتر در عقل فعال وجود دارد، 

 نفس األمر آن به نحو برتر و کلی هست.

                                                             
در کالم عالمه طباطبایی به خوبی این مرتبه قابل برداشت هست که ثبوتها و اضطرار . 45

 های ثانوی را به ثبوت وجود برگشت دادند.
 .این قول از جناب خاجه نقل شد.46

. این قول از تکمیل سنخنان جناب قیصری قابل برداشت است و حتی خودشان تصریح به 47

ا قبال ذکر کردیم، که به دو شکل حضوری و حصولی بیانی که م آن آن می کنند. البته با

 ایجادگر توضیح دادیم.
 262، ص 6، ج صدرالدین شیرازى، الحكمة المتعالیة فى األسفار العقلیة األربعة .48
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ه کلی هم می توانیم بگیریم و آن اینکه در بین یک نتیج

مراتب هم میشود مرتبه اصلی نفس األمر درست کنیم و بقیه 

تابع آن بدانیم، و این مرتبه اصلی چیزی جز ذات حق تعالی 

نیست. به این معنا که، وجود، اخالق، زیبایی، و همه حقایق 

 از او سرچشمه می گیرند. 

 األمرلوازم معنای جامع نفس . 6

 عروض در قضایای ذهنی. 6-1

می دانیم که گزارههای ذهنی، به شرط وجود موضوع آنها در 

ذهن است و عوارض و احکام خود ذهن را بیان می کند. به 

تعبیر دیگر می توان گفت قضیه ای که محمول آن از معقوالت 

ثانیه منطقی باشد، ذهنیه است )موضوع هم معقول ثانیه منطقی 

 نباشد(.باشد یا 

نفس األمر گزاره ذهنی، این است که واقع آن گزاره به خودی 

خود و با قطع نظر از فرض فارض، دارای نفسیت می باشد. در 

این گونه گزارهها حیثیت نفس األمری آنها غیر از حیثیت ذهنی 

آنهاست. سوالی هم که در مورد تغایر بین مطاّبق و مطاِبق 

ر آنها در نفس األمر داشتن گزاره های ذهنی، که وجود تغای

این گزاره ها ضروری است، مطرح می شود، با توجه به مراتب 

البته می توان بر اساس تغایر  49ذهن به خوبی داده می شود.

  50إعتباری بین مطاّبق و مطاِبق هم پاسخ این سوال را بدهیم.

یکی از امور وجودی که واقع أعم شامل آن می شود، وجود ذهنی 

منطقی است. در نتیجه ما حتی در وجود ذهنی هم و مفاهیم 

 دارای موطن اصلی نفس األمر و هم مواطن فرعی هستیم.

یکی از تبیین هایی که از وجود ذهنی شده است از این قرار 

است که به تحلیل ذهنی ما با چهار حیث و مؤلفه در وجود 

ذهنی روبرو هستیم. آنچه از نفس انشاء می شود )بطور 

این وجود بخاطر خاصیت اضافی  51جود العلم است.فاعلیت( و

داشتن، یک وجود ظلی را به همراه خود دارد که نام آنرا 

                                                             
 313-309مر در فلسفه اسالمی، ص. ر.ک: اردستانی، نفس األ49
 182-183، ص1. ر.ک: محمد تقی آملی، درر الفوائد، ج50

)أن هذا الوجود یجب أن  190، الحاشیة على الهیات الشفاء، صصدرالدین شیرازى .51

 یكون قائما بذهن و أن ال یكون له إال الوجود التابع الظلي الغیر المتأصل(
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. از آنجا که هر وجود، یک ماهیت 52وجود المعلوم می گذاریم

را به همراه خود دارد، لذا با وجود العلم، ماهیت العلم، و 

چه و آن  53با وجود المعلوم، ماهیت المعلوم هم وجود دارد.

که در وجود ذهنی به عنوان این همانی ماهیت مطرح می شود، 

 این همانی بین ماهیت شئ خارجی و ماهیت المعلوم است.

از این تبیین به خوبی می توان نتیجه گرفت که وجود العلم 

به عنوان موطن اصلی و بقیه به عنوان مواطن فرعی نفس األمر 

 در گزارههای ذهنی است.

 اهیتنفس األمر م. 6-2 

توانیم در دو حوزه بحث داشته باشیم:  در مورد ماهیات می

 حوزه تحقق ماهیت و حوزه حقیقت ماهیت.

 حوزه تحقق ماهیت:

یکی از مواطن فرعی که در مرتبه اول نفس األمر ذکر کردیم، 

ماهیات بودند. چون ماهیات برخواسته از متن وجودند، پس می 

 األمر به حساب آورد. توان آنها را به عنوان موطن فرعی نفس

در بخش اول این پژوهش گفتیم که وجود بخاطر قرار گرفتن در 

مرتبه خاص و حد ایجابی و سلبی داشتن و بخاطر محدودیت؛ 

تّعین، ظهور، حالت، ِظلی پیدا می کند که برآمده و تراوش شده 

 54از وجود است، که به آن ماهیت می گوییم.

خارج و از حدود وجودی حتی بنا به نظر عالمه، ماهیت از 

گرفته شده است و مراد از حّد وجودی ویژگی ها و خصوصیات 

                                                             
و ) 296  ص،1ج ،عقلیة االربعة، الحكمة المتعالیة فى االسفار الصدرالدین شیرازى .52

طبائع یكون تلك ال -تشخصت بالتشخصات الظلیة إذا وجدت في الذهن من حیث طبیعتها و

حاملة لمفهومات الذاتیات من غیر أن یترتب علیها آثارها إذ اآلثار للموجود ال 

ث یترتب فیه لكن لیس بحی -للمفهوم مثال الحاصل من السطح في الذهن متضمن لمعنى الكم

ائم به قابال وجود ذهني و قم -آثار الكمیة أي لیس الحاصل في الذهن من حیث إنه

 (لالنقسام إلى األجزاء لذاته بل هو معنى بسیط مجرد
ضربا من االتحاد بمعنى  )أما المسمى بالماهیة فإنما هي متحدة معه 402-403، صهمان. 53

أن للعقل أن یالحظ لكل وجود من الوجودات معنى منتزعا من الوجود و یصفه بذلك 

لحكایة هي الماهیة و حصولها من الوجود المعنى بحسب الواقع فالمحكي هو الوجود و ا

 كحصول الظل من الشخص و لیس للظل وجود آخر كما فهمناك مرارا(
 ص،1ج ،عقلیة االربعة، الحكمة المتعالیة فى االسفار الصدرالدین شیرازى . ر.ک:54
ضربا من االتحاد بمعنى أن للعقل  )أما المسمى بالماهیة فإنما هي متحدة معه 402-403ص

یالحظ لكل وجود من الوجودات معنى منتزعا من الوجود و یصفه بذلك المعنى بحسب أن 

الواقع فالمحكي هو الوجود و الحكایة هي الماهیة و حصولها من الوجود كحصول الظل 

 من الشخص و لیس للظل وجود آخر كما فهمناك مرارا(
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وجود است که این وجود را از دیگران ممتاز می کند. در 

نتیجه چنین حّدی خارج از وجود نیست و بنا بر تشکیک از سنخ 

 55وجود است.

پس طبق هو دو تبیین می توان گفت که ماهیت موجوده، از 

ت و نفس األمر داشتن آن هم به تبع وجود تصحیح توابع وجود اس

 می گردد )به عنوان موطن فرعی(.

 حوزه حقیقت ماهیت:

ذات ماهیت، هیچ چیزی غیر از آن چیزی که باید داشته باشد، 

ندارد. در حقیقت در ذاتش امری غیر از خودش نخوابیده است. 

به عبارت دیگر ماهیت، در مقام حمل اولی و مفهومی به این 

شکل ظهور می کند که در حریم ذاتی اش مفهومی غیر از مفهوم 

 جنس و فصل نیست و به حمل اولی چیزی غیر خودش نیست.

در این حوزه باید گفت که نفس األمر برای ماهیت در مقام ذات 

هم قابل طرح هست. و نفس األمر ماهیت من حیث هی هی، تخلیه 

مرتبه ذاتش از عین تحلیه است. یعنی اگر چه ماهیت از نظر 

همه اغیار و اوصاف تهی می باشد، اما از خود تهی نیست و 

برای خود ثابت است. از این روی ماهیت در متن ذات خود 

پدیده ای نفس األمری در مطلق نفس األمر است. ولی نفس األمر 

برای ماهیت به ذاتش بستگی ندارد، بلکه ماهیت در ظرف هستی 

ذا ماهیت به خودی خود و با قطع به عنوان ماهیت مطرح هست. ل

نظر از تحقق و هستی، نفس األمر ندارد و از مراتب نفس األمر 

نمی باشد؛ زیرا اگر ماهیت دارای هیچ گونه وجودی )حتی ذهنی 

و إدراکی( نباشد، یکسره هیچ و باطل است، و ذاتی نیست تا 

  56)خود( باشد.

در ضمن وجود به طور روشن می توان نفس األمر داشتن ماهیت را 

بدست آورد. طبق تقریری که ارائه نمودیم، ماهیت بتبع وجود 

موجود بوده و لذا می توان آنرا از لواحق وجود دانست. و 

ماهیت هم به عنوان حقیقت برآمده از وجود، با حیثیت 

تقییدیه وجود در اشاره عقلیه است، و اشاره عقلیه هم یک 

                                                             
)أن الواجب  37، ص )إن الماهیات حدود الوجود( / و همان 14نهایه الحکمه، ص  .ر.ک:55

و  312و  296و  276و  269بالذات حقیقة وجودیة ال ماهیة لها تحدها( / و همان، صفحات 

  57و  54
 314-316.ر.ک: اردستانی، نفس األمر در فلسفه اسالمی، ص 56
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هیت در هر مرتبه ای که نحوه وجود اصیل دارد. از این روی ما

 موجود شود، جزء موطن فرعی وجود بحساب می آید.

 نفس األمر معقوالت. 6-3

درباره نفس األمر مفاهیم ماهوی و معقوالت ثانیه منطقی، در 

فصل قبل توضیح داده شد. در این فصل فقط به بررسی معقوالت 

 ثانیه فلسفی می پردازیم.

خارج را از سنخ وجود  صدرا وجود معقوالت ثانیه فلسفی در

رابط می داند و لذا مفاهیم فلسفی، معانی اسمی هستند که از 

وجود رابط إنتزاع شده و از آن حکایت می کند. به عبارت 

دیگر وجود محمولی آنها که از معنای اسمِی گرفته شده از 

دغدغه صدرا در این  57معانی حرفی است، در عقل موجود است.

. در 58ات خارجیت این مفاهیم استمسئله در درجه اول اثب

مرحله بعدی به گونه ای، خارجّیت حیثیات خارجی این مفاهیم 

را به زیادت یا عروض خارجی آنها إرتقا می دهد و وحدت 

عالمه   59مصداقی آنها با معروضاتشان را نیز می پذیرد.

طباطبایی هم رابطه معقوالت ثانیه فلسفی با مصادیقشان را به 

که تنها بر آنها صادق است، و از این روی این می داند 

پس  60دارای فرد خارجی نیستند، بلکه مصداق خارجی دارند.

عالّمه در تصویر خارجیت مفاهیم فلسفی، با صدرا هم عقیده 

 61است.

همان طور که مالحظه می شود، مصداق خارجی داشتن این مفاهیم 

الت مورد پذیرش هست. و لذا می توان برای نفس األمر معقو

ثانیه فلسفی، قائل شد که این معقوالت از  لوازم اندماجی 

 متن هستند.

به عبارت دیگر در امور وجودی می توانیم بگوییم که یک متن  

وجودی و یک واقع وجودی به عنوان متن داریم، ولی بعضی از 

                                                             
ص  ، 1صدر الدین شیرازی ، الحکمه المتالیه فی االسفارالعقلیه االربعه، ج. ر.ک: 57

 76/ و فنایی اشکوری، معقول ثانی، ص  406/ و همان، ص 143

/ و  294، ص 7. صدر الدین شیرازی ، الحکمه المتالیه فی االسفارالعقلیه االربعه، ج58

  185، ص9/ و ج 227، ص 4/ و ج 235، ص 2ر.ک: همان، ج

 185، ص 9/ و ج 337-336، ص 1. ر.ک: همان ج59

  256نهایه الحکمه، ص طباطبایى، محمد حسین،ر.ک:  .60

 1تعلیقه  339، ص1/ و همو، تعلیقه بر اسفار، ج 258و  46و  45. ر.ک: همان، ص 61
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چیزها به عنوان توابع وجودی متن وجود دارد. یکی از این 

 یه فلسفی هست.توابع وجودی، معقوالت ثان

با این طرح به راحتی می توان نفس األمر داشتن معقوالت ثانیه 

فلسفی را تصور کرد؛ زیرا این معقوالت برخواسته از متن 

 وجودند و به عنوان موطن فرعی قابل پذیرش هستند. 

 نفس األمر عدم.  6-4

در مورد هویت عدم باید بگوییم، مصداق عدم و تقرر بطالن، 

است.  زمانیکه می گویم عدم واقع است، یعنی بطالن وقوع بطالن 

واقع است. و همینطور در مورد عدم محض که بمعنی بطالن محض 

است. موطن عدم محض هم هر جا که وجود محض هست، عدم محض هم، 

همانجاست. لذا هرجا بحث از عدم می شود، موطنش هم 

 همانجاست.

و تقرر عدم در  مصداق عدم همان بطالنی است که در خارج هست.

 خارج بمعنی تقرر بطالنی است.

در جایی که مفهوم عدم داریم، مصداق برابر ایستایش فقدان و 

. این در حالی است که مفهوم نبود است، در هر موطنی که باشد

)مفهوم محال یعنی: در هیچ موطن و مرحله ای خود نمی محال 

ر ایستای اق برابتواند باشد. بعبارتی  نمی تواند به یک مصد

 ( به صورت مفهومی، مصداق ندارد. محقق، اشاره کند

چیزی که بخواهد اجتماع نقیضن باشد، در هیچ موطنی محقق 

نخواهد شد. یعنی: ضرورت بطالن دارد. به عبارت دیگر هیچ 

مصداقی را که بخواهد نشان دهید برای اجتماع نقیضین، 

نخواهیم داشت. بر این اساس هیچ گاه در خارج چیزی به اسم 

 اجتماع نقیضین، نیست. 

توانیم درباره نفس األمر عدم و  بااین توضیحات به راحتی می

امور عدمی بحث را پیش ببریم. در مورد محال می توان گفت که 

وقتی محال در گزاره قرار می گیرد، به حسب همان گزاره نفس 

األمر پیدا می کند. و در باره عدم می دانیم که عدم در شمار 

معقوالت ثانیه فلسفی قرار می گیرد، و به صورت مندمج 

به نحو سلبی( است. آن واقع وجودی، طرد عدم خود را  )اندماج
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قبول می کند. پس می توانیم عدم را از لوازم وجود دانست و 

 بهعنوان واقع های پس از متن برایش نفس األمر قائل شد.

درباره گزاره های در مورد معدومات) مثل عدم العله عله 

در  لعدم المعلول(، باید گفت که در این گونه گزاره ها،

حقیقت وجود علت است که وجود معلول را اقتضا می کند.و اگر 

این وجود علت نباشد، وجود معلول هم نخواهد بود. در اینجا 

هم مشاهده می شود که احکام وجودات و اقتضائات امر وجودی 

 است. 

اساسا همه امور و واقع های عدمی، به واقع های وجودی و 

 توابع و لوازم او می شود. امور وجودی بر می گردد. یعنی از

پس به اصطالح باید تمام واقع های عدمی را باید به واقع های 

 وجودی به عنوان لوازم واقع های وجودی برگرداند. 

نتیجه اینکه واقع های عدمی پس از متن، مثل ممتنعات، عدم 

و... که هر یک موطن خاص به خود دارند، هم دارای نفس األمر 

 هستند.

 

 

 

 بندی:جمع 

در بحث نفس األمر مشاهده می شود که اقوال متعدد و گاهی 

، از این روی در ابتدا متضاد بین فالسفه اسالمی مطرح می شود

تفکیک قائل  هستی شناسیما بین دو حوزه معرفت شناسی و 

 شدیم.

مراتب طولی نفس األمر  ، طرحدر حوزه هستی شناسی همهمچنین  

مرتبه هم م موطن اصلی و  ، و در خود هررا ارائه کردیم

به این  .را به تصویر کشیدیممواطن فرعی را برای نفس األمر 

واقع وجودی . 1 مواطن نفس األمر چند مرحله دارد:صورت که 

واقع های عدمی پس از . 3 واقع های وجودی پس از متن.. 2 متن.
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متن. مثل ممتنعات، عدم و... که هر یک موطن خاص به خود 

 دارد.

توانیم بگوییم که )وجود( به عنوان موطن اصلی این می لذا 

از مواطن فرعی این مرتبه می توان به ماهیات،  و مرتبه هست

معقوالت ثانیه منطقی، معقوالت ثانیه فلسفی و معومات و امور 

 عدمی نام برد.

. یمعقل فعال را به عنوان نفس األمر مطرح کرد در مرتبه بعدی

ل حقیقت مراتب پایین و مادون چون عقل فعابه این بیان که 

 خود است، کماالت آنها را به نحو أتم و أکمل در خود دارد. 

 را نیز یک مرتبه و آن  رسیدیمعلم الهی به در مرتبه باالتر 

 . مطرح ساختیمنفس األمر  باالتر برای

ی به نفس أولهم ذات حق را به عنوان در مرتبه نهایی و 

یم که می توانیم در مراتب األمر، به تصویر کشیدیم و گفت

 .طولی این مرتبه را مرتبه اصلی نفس األمر بدانیم

با این تقریری که ارائه دادیم، نفس األمر ماهیات، معقوالت 

فلسفی، حتی نفس األمر امور عدمی  معقوالت ثانیهثانیه منطقی، 

راحتی قابل تبیین می گردد. ضابطه کلی این شد ه ، بو معدوم

که وجود به عنوان موطن اصلی نفس األمر است و هر آنچه که به 

او بازگشت می کند، به عنوان موطن فرعی نفس األمر به حساب 

 می آید. 
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