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 حقیقت و قلمرو نفس األمر از منظر صدر المتألهین

 1هادی کاظمی

 چکیده

که ميان انسان و جهان  نگرش یکپارچه ایبر اساس  صدرا

نظر او  .داند تعّقل و معرفت را از سنخ وجود مي ،قائل است

شمول فلسفي مانند وجود، جوهر،  حقایق کلي و جهان درباره

واقعي و خـارجي هـستند کـه  حقایق همگياین است که عليت، 

خيزند که وجود از خود در ذهن  از مراتب و ظهوراتي برمي

  .گذارد بجاي مي

از کلمات صدرا دو تفسير از نفس األمر استفاده می شود، 

تفسير أولی و طبيعی یا این سوئی؛ که عبارت است از وجود 

و هر آنچه که مربوط به وجود است، و تفسير ماورائی و آن 

از نفس األمر که عقل فعال و علم الهی را هم به  سوئی

عنوان نفس األمر مطرح می کند. او أولی به نفس األمر را 

ذات حضرت حق می داند. اگر بخواهيم در یک کلمه تفسير نفس 

األمر از دیدگاه او ارائه دهيم باید بگویيم، وجود و 

 دامنه های آن.

 قرر مطلقی کهصدرا نفس تقرر مطلق است. اما ت شاکله نظر

از دل وجود می جوشد و وجودی است؛ زیرا بنا بر اصالت 

وجود و تشکيک در وجود، این وجود از مراتب دانی عالم تا 

پس در  مرتبه عالی که ذات حضرت حق است، گسترده است.

 حقيقت نفس االمر هم به تبع وجود تشکيک پذیر است.

 

 کلید واژه

 و توابع آنجود و -ذات حق-الهی علم -نفس األمر

 

 

 مقدمه. 1

مری است که به نحو عام و فی أ ،مر یا واقعيت مندیألنفس ا

است که در مکتب رئاليسم سير می  حکمائیالجمله مورد قبول 

                                                             
 Kazemihadi121@gmail.com طلبه سطح چهار حوزه علميه قم. 1



2 
 

اصل پذیرش واقعيت و نفی سفسطه در . برای همين کنند

ابتدای ورود به دانش فلسفه به عنوان اصلی متيقن و بدیهی 

گرچه همين واقعيت . يست استمورد پذیرش فيلسوفان رئال

مندی به عنوان مسئله ای از مسائل دانش معرفت شناسی پيش 

ا در فلسفه امّ  ،از مسائل فلسفی مورد بررسی قرار می گيرد

ه چرا که آنچه به بداهت اوليّ  ؛نيز مورد بحث و گفتگوست

خارجی  مورد پذیرش فيلسوف قرار می گيرد اصل وجود واقعيت  

معانی و  نحو فی الجمله است و نه حقيقت،مر به و نفس األ

هو موجود  موضوع فلسفه موجود بما زیرا ؛مرألانحاء نفس ا

به صورت کلی و  «واقعيت» همان ،است و موجود بماهو موجود

نفس » در نظر نهایی خود اعالم می کنيم که و .است مطلق

 همان واقع به جميع مراتب است.  «مراأل

دد سنجش صدق و صمی شود که در  اهميت این بحث آنجا آشکار

آن قضيه ای که » کذب قضایا برمی آیيم و قضيه صادق را

حال صحبت از آن است که  تعریف می کنيم، «مطابق واقع است

این واقع و واقعيت به چه معناست و در قضایای مختلف به 

حقيقيه و یا بنا  ذهنيه، حسب نحوه ی وجود موضوع )خارجيه،

قضيه ی  ه، قضيه ی تشکيل شده از ماهيات،مبر نظر مرحوم عالّ 

تشکيل شده از معقوالت ثانی و قضيه ی تشکيل شده از ماهيات 

به معنی مطابقت قضيه با  ،قضيه صادق (و معقوالت ثانی

به عنوان مثال زمانی که از ماهيت محققه صحبت می  چيست؟

کنيم یا از ماهيت غير محققه و یا محقق در خارج و یا در 

محال ذاتی و عدم، صدق هرکدام چگونه است و  ذهن و یا

 کدام از این ها به چه معناست؟ مطابقت با واقع برای هر

االمري و مالصدرا التفات به حقایق نفس ،در فلسفه متعاليه

. می داندبراي اصحاب معرفت ممکنرا آنها  و شناخت فهم

 فلسفه به معضالت شناختي در پاسخ معتقد است براي مـالصدرا

نظري و عملي مـيتوان بـه خـاستگاه دروني انسان یعني 

شده است تکيه  نهاده تمایالت فطري که در تمام انسانها

که علم بسيط  خود فطري مـيل بـه  انسان کرد. کافي است

شده است، التفات یابد تا آنگاه بـه آسـتانه  ناميده

 نفسه راه یابد.اشـياء في

 سنخ از این مرتبه به آن نایل ميگردد رد انشناختي که انس

و توجه وجودي و  التفات بلکه نـوعي نيست مفهومي دانش

تکویني است که تنها نصيب کساني ميگردد که از طریق سـلوک 

خود را ارتقاء  مـتافيزیکي آگـاهي و ریاضت توانسته باشند
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استعال  وجود قحقای ساحت و به شده گي خارجداده و از روزمر

 .یابند

بر این اساس است که مالصدرا پایه مباحث فلسفي خود را 

وجود و احکام آن ميداند. او فلسفه را تفکري غایتمند و 

و  1آن نيل بـه ُکنه واقع است هدفمند ميشمرد که هدف از

فيلسوف کسي است که تالش ميكند خویشتن خویش را از طریق 

با حقيقت واحده وجود پيوند « واقع بما هو واقع»شناخت 

با این پيوند است که به اسـتکمال  متعاليه دهد. فيلسوف

نـظري و عملي دست مييابد. چنين استکمالي حکمت نظري و 

 .عملي را همراه دارد

 چنين نگرشي به جهان آفاق و انفس باعث ميگردد كه انسان

ني در ساختار وجودیش از توانایي علم حضوري و وجدا بتواند

برخوردار باشد. مالصدرا با این لحـاظ کـه ظهورات وجود 

گردد معتقد است  آشکار ميتواند در کسوت ماهيت براي انسان

پس از دریافت مستقيم حقایق هستي آنها  ميتواند که انسان

ها و قياسات علمي ارائه کند. را در قالب مفاهيم، گزاره

نيز  عقلي ليالتبر این اساس، عالوه بـر عـلم حضوري، تح

 .2علمي انسان دارد حيات یي درجایگاه برجسته

مـالصدرا بر اساس وحدتي که ميان انسان و جهان قائل است و 

تعّقل و معرفت را از سنخ وجود ميداند، معتقد است که 

و تـخيل آنـگاه که چشم  مرتبه احـساس از انسان پس از گذر

ـرصه مـعقوالت اولي و وجودیش بينا گردد ميتواند پا به ع

شمول  هانترتيب، حقایق کلي و ج ثاني فلسفي بگذارد. بدین

 حقایق ، همگيفلسفي مانند وجود، جوهر، عليت، حدوث و وحدت

واقعي و خـارجي هـستند کـه از مراتب و ظهوراتي 

 .برميخيزند که وجود از خود در ذهن بجاي ميگذارد

در حد گذشتگان که ای  گاه به گونهصدرا در بحث نفس األمر 

و در ادامه عقل فعال و علم الهی را  3سخن گفته است.است، 

در ادامه بحث دو  4هم به عنوان نفس األمر ذکر می کند.

                                                             
، تصحيح و تعليق محسن جهانگيري، مقدمه، صدرالدین شيرازى، کسراصنام الجاهليه .1

 .39ص

 .261، ص9ج همو، الحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة، .2
 یطابق عّما اإلخبار هو «الصّدق» )و 142،  ص 2. همو، تفسير القرآن الکریم، ج3

 بتعّمل ال -نفسه في ءالشي وجود: أي. األمر نفس في ما الواقع من المراد و الواقع،

 .ء(الشي بمعنى «األمر» ف اختراعه، و الوهم
 هو و كّله، األمر عالم الفّعال بالعقل أرادوا الحكماء إن اعلم )و 146. همان، ص 4

 صورة   فيه اللّ  كتب الذي المحفوظ اللوح من اللّ  علم   صورُ  فيه ما التحقيق عند بعينه

اإللهية، ]یعنی هر آنچه از حقایق اشياء  القدرة بيد األرض في ما و السموات في ما
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تفسير از صدرا ذکر خواهيم کرد که می توان گفت این دو 

 تفسير قابل جمع هستند. 

 انواع تقرر.2

 تقرر حقیقی اصیل.2-1     

خود بنيان گزار بحث أصالت وجود در صدرالمتألهين که 

فلسفه است، تقرر حقيقی أصيل را به وجود می داند. به نظر 

وی آنچه خارج را ُپر کرده است و حقيقتًا صادق بر خارج 

او منشأیت آثار را از آن وجود می داند.  1است، وجود است.

در یک کالم می توان گفت که آنچه در خارج وجود دارد و طرد 

 ارج می کند، وجود است.عدم از خ

 ی بالعرضقیتقرر حق.2-2     

صدرا ماهيت را با حيثيت تقيدیه وجود، در خارج موجود می  

داند. به عبارت دیگر وجود بخاطر قرار گرفتن در مرتبه 

خاص و حد ایجابی و سلبی داشتن و بخاطر محدودیت؛ تّعين، 

ظهور یا ظ لی پيدا می کند که برآمده و تراوش شده از وجود 

ا بيان می است. ماهيات هم حيث اندماجی و هم حدود وجود ر

کنند. دارائی ها به حيث اندماجی و نداری ها به حدود بر 

می گردند؛ زیرا ماهيت هم عقد  ایجابی دارد و هم عقد  

 2سلبی.

                                                                                                                                                                                             
ورت، در آنجاست به شکل صورت است که حقيقت الشیء فی حد نفسه است. منظور از ص

 في لما الخبر بمطابقة الصدق إنّ : یقال أن فاألولي [حقيقت شیء است نه تصویر شیء

 .وجهه على باألشياء علمه عين ]در برابر صدق[ هو الحقّ  و الل، علم

، صص 3ج االربعه، االسفارالعقليه فی المتاليه شيرازی، الحکمه ر.ک: صدرالدین. 1

؛ همان،  «و كونها في األعیان عبارة عن صدقها على أمر و تحقق حدها فیه»  :32-33

على نفس الوجود و قد يطلق على الماهیة  أن الموجود قد يطلق: » 163، ص6ج

 الموجود قسمان:: » 31؛ تعليقات حاجی سبزوراری بر اسفار، همان، ص « الموجودة
؛ طباطبایی، « احدهما ما هو الموجود نفسه و ثانیهما الموجود بوجود منشأ إنتزاعه

ال دلیل علی وجود شئ أقوی من صدق مفهومه علی عین : » 521، ص 2نهایه الحکمه، ج

؛ عبودیت، درآمدی بر نظام حمکت صدرائی،  485؛ همان، ص « خارجی فی قضیه خارجیه

 .97-95؛ همان، صص  91-90؛ همان، صص  87-85، صص 1ج

 و100و99و136و38و11و8و7و6فحات،صهمان،و؛71شيرازی،الشواهدالربوبيه،ص صدرالدینک:ر..2

، 3؛ همان، ج139، ص1ج  االربعه، االسفارالعقليه فی المتاليه همو، الحکمه ؛158

، 3جهمان، ؛101همان، ص  ؛100صهمان،  ؛140همان، ص ؛336-337، صص 1ج همان، ؛325ص

 ، همو،84، ص 3همان، ج :257، ص 6ج ؛373، ص3همان، ج؛  389، ص 6جهمان، ؛  355-354صص

 ؛314همو، مجموعة الرسائل التسعة، ص  ؛83المتالهين، ص مجموعه رسائل فلسفى صدر

؛ همو، العرشيه، ص  383مفاتيح الغيب، ص همو،  ؛56همو، شرح الهدایة االثيریة، ص

 ؛521، ص 2؛ طباطبایی، نهایه الحکمه، ج 140خواجه طوسی، تعدیل المعيار، ص  ؛246

  .25فيض کاشانی، اصول المعارف، ص 
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با این بيان می توان گفت که صدرا یک نوع تقرر حقيقی 

 بالعرض برای ماهيات در نظر می گيرد.

 ی تقديریقیتقرر حق.2-3     

تقرر حقيقی صحبت به ميان آورد  می توان از نوع دیگری از

و آن تقرر حقيقی تقدیری است. صدرا برای معقوالت ثانيه 

فلسفی ح ظی از وجود در نفس موطن و منشأ إنتزاع قائل است؛ 

زیرا به اعتقاد او موضوع و محمول تمام گزاره ها، 

 مابإزاء حقيقی دارند.

را  بيان دیگر اینکه او وجود معقوالت ثانيه فلسفی در خارج

از سنخ وجود رابط می داند به تعبير دیگر صدرا برای این 

نوع از معقوالت ح ظی از وجود داشتن را معتقد است و می 

گوید این مفاهيم بالتبع وجود در خارج هستند. لذا مفاهيم 

فلسفی، معانی اسمی هستند که از وجود رابط إنتزاع شده و 

حمولی مفاهيم از آن حکایت می کند. به عبارت دیگر وجود م

فلسفی در عقل موجود است و این وجود محمولی از معانی 

   1اسمی که خود از معانی حرفی گرفته شده، مأخوذ است.

صدرا خارجّيت حيثيات خارجی این مفاهيم را به زیادت یا 

عروض خارجی آنها إرتقا می دهد و وحدت مصداقی آنها با 

پس با این بيان می توان   2معروضاتشان را نيز می پذیرد.

گفت که صدرا، معقوالت ثانيه فلسفی )غير از عدم مطلق( را 

دارای نوعی تقرر می داند که از آن به تقرر حقيقی تقدیری 

 یاد می شود.

 تقرر تقديری.2-4     

با توجه کلمات صدرا می توان از تقرر دیگری هم سخن گفته 

رای عدم مطلق شود، و آن یک نوع تقرر تقدیری است که ب

بيان می کند. مثاًل وقتی می گفته می شود این چيز اجتماع 

نقيضين است، عقل موطنی را به عنوان اجتماع نقيضين در 

نظر می گيرد و در مرحله بعد یک فرد از آنرا مورد توجه 

قرار می دهد و در نهایت می گوید این فرد  آن اجتماع 

 نقيضين است.

                                                             
الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، صدرالدین شيرازى، . ر.ک: 1

 .76فنایی اشکوری، معقول ثانی، ص  ؛ 406همان، ص ؛ 143، ص 1ج 

الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، صدرالدین شيرازى، . ر.ک: 2

 .185، ص 9جهمان،  ؛ 337-336 ص، ص1ج
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تقرر بطالنی را فرض می کند و  به عبارت دیگر عقل یک نوع

بعد از آن احکام این بطالن را بيان می کند. پس از این 

مرحله در نهایت عقل کشف می کند که مفهوم معدوم مطلق و 

 اجتماع نقيضين مابإزاء اوست.

به تعبير دقيقتر وقتی گفته می شود عدم در خارج هست، 

ست که از یعنی عدم به تعمل و فرض عقل است و به گونه ای ا

این فرض، نفس موضوع را عقل ایجاد نمی کند، بلکه تقرر 

 موضوع را در خارج فرض و در نظر می گيرد.

 اثبات عالم عقل و علم إلهی برای نفس األمر. 3

صدرا مطلبی را از خواجه نصير به عنوان دليل یازدهم برای  

. و پس از آن خود دليل دیگری را 1اثبات عقل ذکر می کند

اثبات عالم عقل بيان می کند. در واقع این دليل، برای 

همان بيانی است که عالمه حّلی در خصوص ذهول و نسيان به 

عنوان ایراد بر عالم عقل گرفته است، اّما صدرا معتقد است 

که نه تنها این مطلب ایراد و اشکال بر عالم عقل وارد می 

 ، بلکه خود دليل برای اثبات آن است.2کند

ی کند که راه دیگری غير از بيان خواجه برای او بيان م

اثبات عالم عقل وجود دارد، و آن همان خزانه بودن عالم 

عقل برای معقوالت است. به این بيان که گاهی اوقات علم به 

چيز معقولی داریم و بعد از مرور زمان آن علم فراموش می 

شود و اصاًل نمی توانيم آنرا بياد آوریم. در این اوقات 

رای بدست آوردن آن معقول نياز به تحصيل و کسب جدیدی ب

داریم. ولی گاهی اوقات هم آن معقول را فراموش می شود 

اّما بعد از توجه و التفات )بدون اینکه نيازی به کسب و 

تحصيل جدید باشد( آنرا بياد می آوریم. در زمانی که آن 

معقول فراموش شده )در هر دو صورت( شکی نداریم که آن 

صورت معقول در نزد قوه مدرکه ما حاضر نيست، زیرا اگر 

نزد قوه مدرکه حاضر بود، آن صورت مورد ادراک فعلی ما می 

شد؛ چرا که معنای ادراک، حاصل شدن صورت شی در قوه مدرکه 

)حصول صوره الشئ فی القوه الدراکه( است. او در ادامه 

قوه بحث به این نتيجه می رسد که این صورت معقول نزد 

مدرکه ما نيست، پس باید یک وجود جوهری عقلی باشد که در 
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همان طور که دیده می شود  1آن تمام معقوالت محفوظ باشند.

صدرا در اینجا، عقل را به عنوان یک جوهر، برای خزانه 

  معقوالت، اثبات می کند.

او در ادامه بحث، اشکالی مطرح می کند که این اشکال بر 

شد و پاسخ او را کافی نمی داند.  خواجه طوسی وارد می

خواجه قائل بود که مراد از نفس األمر عقل فّعال است، لذا 

بر او ایراد گرفته می شد: الزمه سخن شما این است که در 

عقل فّعال صور کاذبه هم وجود داشته باشد؛ زیرا استدالل 

شما برای اثبات عقل فّعال، فرق بين سهو و فراموشی است. 

ن که سهو زائل شدن صورتهای معقول از جوهر به این بيا

عاقل و نقش بستن این صور برای حافظه عاقل است، ولی 

فراموشی و نسيان، زائل شدن این صور از هر دو )جوهر و 

حافظه عاقل( است. این تعریف برای فراموشی در صورتهای 

محسوسه صحيح است، اّما در صورتهای معقول، سبب فراموشی، 

عداد است و زائل شدن استعداد هم با زائل زائل شدن است

شدن چيزی که مفيد برای علم )هم در باب تصورات و هم در 

باب تصدیقات( است، حاصل می شود. در نهایت باید بگویيم 

که این دو حالت )سهو و نسيان( گاهی اوقات برای صور 

کاذبه نيز حاصل می شود. پس با این بيان باید گفت که صور 

در عقل فّعال وجود دارد، در حالی که چنين کاذبه نيز 

 نيست.

صدرا در جواب از این اشکال ابتدا مقدمه ای ذکر می کند، 

به این بيان که هر ملکه ای که رسوخ در نفس انسان دارد، 

از ارتباط خاصی که بين نفس با عقل فّعال هست، حاصل می 

ت شود. از این روی می توان گفت که مبدأ و منشأ تمام کماال

وجودی )چه خيرات و چه شرور( که در این عالم وجود دارند، 

 عالم عقول است. او بعد از این مقدمه می گوید: 

 وجودي أمر نفسانیة أو ملكة كل بإزاء ما يكون أن يلزم ال فنقول» 

 أو الملكة تلك نوع من بعینه هو العقل عالم في أو الفعال العقل في

 الملكة لتلك مناسب أمر فیه يكون أن هو منه بد ال الذي بل األمر ذلك

 صادقة لعلوم مالحظتها تكررت إذا النفس أن كما فإذن األمر لذلك أو

 الفعال العقل شئون من بشأن -االرتباط و االتصال ملكة لها حصلت حقة

 و كاذبة قضیة صورة فیها ارتسمت إذا فكذلك الجهة هذه من شاءت متى

 ملكة لها حصلت قويا التفاتا إلیها النفس التفت أو ارتسامها تكرر

 أن يلزم ال و شاءت متى شئونه من آخر بشأن الجهة هذه من االتصال

 بل كاذبة قضیة هذا ال و صادقة ذهنیة قضیة بعینه الشأن ذلك يكون

                                                             
 .276-274 ص، صهمان. 1
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 األشیاء صور اختزان معنى فهذا هذا يناسب أمرا أو ذاك يناسب أمرا

 لیس أن مرارا لك أشرنا قد و .إلیه النفس استرجاع و العقل عالم في

 وجه على فیه البسیط ارتسامها العقل في الموجودات صور حصول معنى

 في ترتسم المحسوسة صورها أن كما بعض عن بعضها المتمايزة الكثرة

 في ترتسم التي التفصیلیة النفسانیة صورها كذا و الجسمانیة المادة

 يتعلق ما و العالم هذا لضیق ذلك و -الوجه هذا على الخیالیة النفس

 عن البراءه و -العقلي التمام و الجمعي الحضور عن المشاعر من به

 1«.االنقسام و الكثرة و الغیرية و العدم

صدرا با این بيان عالم عقل را قبول می کند و همچنين بعد 

از آن علم ربوبی را هم به عنوان نفس األمر می پذیرد؛ 

 الوجود بهذا موجودة األشیاء فإن» زیرا در جای دیگر می گوید: 

 وجودا و طبیعیا وجودا لها أن كما األشیاء إذ ءشي لكل الحاوي اإللهي

 هذا و العرفاء عند إلهي وجود لها فكذلك عقلیا وجودا و مثالیا

 .2«األمر نفس عن عبارة يكون بأن أولى الوجود

مثالً انسان مادی، در عالم مثال به نحو مثالی هست، در عقل 

نحو عقلی هست، در فوق آن هم که صقع ربوبی هست، به  هم به

نحو إلهی حضور دارد. صدرا در این مرتبه می گوید که 

اشياء به شکل وجود إلهی هستند و همه حقایق حضوری، به 

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

تقریر دیگری هم می توان با توجه به مبانی خود او ارائه 

 عين ذات حق هی،إل علم از آنـجا کـه شود و آن اینکه داده

بسيط » باشدمی نـيز بـسيط الحـقيقه و ذات حق اسـت

مرتبه حقيقی همه حقایق  و ذات حـق، «الحقيقه کل االشياء

 حـضرت پس واقع حقيقی همه حقایق و واقعيات، مادون است؛

 3.است حـق

تی همه هـر علّ  مـعلولی،ی و مراتب علّ  دراینکه: تـوضيح 

 کماالت تم دارد و حقيقتأو  یعلأکماالت مادون را بـه نـحو 

 .اسـت مافوق حقایق و سایه هرقيق مادون خود است و مادون،

همه حـقایق ؛ العـلل هـمه هـستی است تعلّ  حق نيز که حـضرت

بسيط » شـرف دارد وأو  یعـلأو کـماالت مافوق را به نحو 

حقيقت  حضرت حق، همين دليل، و بهاست  «االشياء کل قهالحقي

هستند و حضرت حق به  حق حـضرت هرقـيق و اشياء اشياء همه

پس واقع حـقيقی هـمه حـقایق و  ذات خـود عـلم دارد؛

                                                             
 .281-277 ص. همان، ص1

، 6، ج صدرالدین شيرازى، الحكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة .2
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مر همه قضایای واقعيات، حضرت حق و عـلم اوست پس نفس األ

 1.حضرت حق است ذات و علم حق و صادق،

 نیصدرالمتأله. تفاسیر نفس األمر در کلمات 4

 تفسیر ماورائی و آن سويی نفس األمر.4-1     

در قسمت قبل توضيح داده شد که صدرا عقل فّعال و علم إلهی 

و نفس األمر »  را به عنوان نفس األمر می پذیرد. او می گوید:

كلها  لصور األشیاء عند التحقیق عبارة عن هذا العلم اإللهي الحاوي

كلیها و جزئیها قديمها و حادثها فإنه يصدق علیه أنه وجود األشیاء 

هر چيزی که وجود مادی دارد، دارای یک  2«على ما هي علیها

وجود برتری نيز هست و به آن وجود مثالی گفته می شود. 

رتبه وجود مثالی پيش از وجود مادی است، همچنين خود وجود 

قلی است و آن اصل عقلی، مثالی، دارای یک حقيقت اصلی ع

منشأ و معد ن وجود مثالی است. این تبيين را معموال حکمای 

إذ األشیاء كما أن لها » یرند. پذاسالمی بيان می کنند و می 

وجودا طبیعیا و وجودا مثالیا و وجودا عقلیا فكذلك لها وجود إلهي 

 3«.عند العرفاء

هر شيئی طرحی که صدرا بيان می کند به این صورت است که 

حقيقت عقلی دارد )به بيانی که گذشت(، و حقيقت عقلی شئ 

دقيقا همان خود شیء است. صدرا در تبيين این مسئله می 

فرماید که هر شيئی، فرد مادی دارد در عين حال فرد مثالی 

هم دارد، همچنين در همان حال فرد عقلی هم داراست، در 

ند. و واقعًا نهایت همه اینها در فرد إلهی خودشان جمع ا

می توان گفت که شئ مادی، فرد  همان مصداق است. چيزی که 

باعث می شود شیء، فرد آن مصداق شود این است که او منبع 

همه است و خود ذاتًا و حقيقتًا همان شیء است. به عبارتی 

دیگر صدرا می گوید: علم إلهی منبع ذات حقيقی أشياء )چه 

 عقلی، چه مثالی و چه مادی( است.

این طرح فلسفی صدرا کمک می کند که  نفس األمر به معنای 

را به علم إلهی، به نفس همان شیء « الشیء فی حد نفسه»

برده شود. باید گفته شود که این نوع تحليل )شيئيت شیء 

به فصل اخير است و رب النوع در خارج تحقق دارد( از طرح 

موارد  ها و نوع آوری های صدرا است، گر چه عرفاء هم این

                                                             
 .180، ص نفس األمر ،1شماره  فصلنامه آیين حکمت. معلمی، 1

، ص 6الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، جصدرالدین شيرازى، . 2
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را بيان کرده اند، ولی این نوع تحليل ها از مختصات صدرا 

 است.

با این نوع تبيين، او می پذیرد که در نشئه مادی نفس 

األمر وجود دارد و در رتبه بعدی نشئه مثالی هم نفس األمر 

دارد، و در طول این دو نشئه عقلی هم دارای نفس األمر است 

نشئه إلهی هم نفس األمر  و در نهایت صدرا می پذیرد که در

وجود دارد. این نوع تبيين از نفس األمر را می توان یک 

تبيين هستی شناسانه نفس األمر به حساب آورد. صدرا در 

ادامه تصریح می کند که شایسته ترین چيز برای نفس األمر 

 1در بين این نشآت، نشئه إلهی است.

 نفس األمرلی و اين سويی . تفسیر أو4-2     

صدرا در مثالی به کلی و ابيض و موجود واحد اشاره می 

در این مثالها موجود واحد، معقول ثانی فلسفی و  2.کند

ابيض، معقول اولی و کلی، معقول ثانی منطقی است. او با 

این مثال در حقيقت اشاره دارد به وجود ذهنی، خارجی و 

حقيقی، و غرض دیگر او از ذکر این مثالها، بيان مطاب ق 

این گزاره ها نيز هست. در این مرحله آنچه که ضروری است، 

تبيين و بيان نفس األمر قضایای حقيقّيه، ذهنّيه و خارجّيه 

است. البته قبل از بيان صدرا، باید گفته شود که او از 

 تعبير می کند.« مفاد»محکی و مطاب ق در قضایا با نام 

)حمل اعراض بيان صدرا: او در ابتدا بيان می کند که عروض 

بر موضوعات در قضایا خارجّيه( خارجی است. و عروض به 

معنای مغایرت و امتياز در خارج است، در مثال )الجدار 

ابيض(، موضوعش جدار خارجی است. و به دليل اینکه این 

قضيه یک قضيه خارجّيه است، پس مطاب قش، ثبوت شٍئ لشیٍء که 

از این روی ارتباط بياض با جدار است، در خارج است. 

دانسته می شود که خود عروض هم در خارج است. به بيان 

دیگر او می گوید که در قضایای خارجّيه، بر موضوع خارجی 

حکم به چيزی می شود )مثل ابيض(، در این صورت مفاد و 

مطاب ق در این قضایا ثبوت شئ لشئ است و همچنين اتصاف 

 3موضوع به این حکم هم در خارج است.

                                                             
 .«و هذا الوجود أولى بأن يكون عبارة عن نفس األمر» : . همان 1

 .189، ص 4. همان، ج 2

ففی األبیض و أشباهه کان العروض فی الخارج و الموضوع أعتبر » : . همان3

فیه الوجود الخارجی و القضیه التی حکم فیها علی شئ بأّنه أبیض مثالً 
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بيان در قضایای ذهنّيه نيز جاری می شود؛ زیرا گفته همين  

شد که قضّيه ذهنّيه قضّيه ای است که موضوع ذهنی و محمول هم 

ذهنی باشد. حال در این نوع از قضایا اگر از مطاب ق آنها 

متن ذهن است؛  سوال شود که کجاست، پاسخ داده می شود،

ّيه( زیرا عروض به محکی )آنچه که در برابر و مقابل قض

ناظر است. و در این نوع از قضایا، ثبوت شیٍء لشٍئ در ظرف 

ذهن است.  لذا عروض به معنای ارتباطی که بين موضوع و 

 1ذهن برقرار می شود، می باشد.

در مورد قضایای حقيقّيه که عروض در این دسته از قضایا 

تحليلی است، صدرا از آن به نوعی عروض لطيف تعبير می 

ع از قضایا، قبل از پرداختن به مطاب ق کند. در این نو

آنها، باید تبيين شود که موضوع آنها چيست؟ گفته شده که 

موضوع این دسته از قضایا، ذات ماهيت من حيث هی )ماهيت 

است. بعد از این مرحله باید بررسی شود که  2بالمعنی األعم(

مطاب ق قضایای حقيقّيه کجاست؟ در عبارت کوتاه می توان گفت 

مطاب ق آن، اتحاد بين معنای موضوع و معنای محمول در  که

وجود است. بطور مثال وقتی گفته می شود: االنسان موجود. 

مطاب ق معنای انسان در خارج است، همچنين مطاب ق معنای 

موجود در خارج است. پس خارج، مطاب ق این قضایا می شود، و 

محکی و  اتحاد وجودی در موطن خارج دارند. به تعبير دیگر

 مطاب قش، امر وجودی می شود.

بعد از پاسخ دادن به این دو سوال در قضایای حقيقّيه، 

سوال دقيقتر مطرح می شود و آن این است که محکی موضوع و 

محمول در کدام موطن با هم ارتباط دارند؟ بعد از بررسی 

گفته می شود، در همان ظرفی که اتحاد دارند، محکيشان نيز 

ه این صورت که گاهی اوقات محکی آنها در ذهن همانجاست. ب

                                                                                                                                                                                             
اتصافه به فی الخارج و خارجیه، مفاد الحکم و مطاًبقه فیها ثبوت شئ لشئ و 

  «هو فرع علی ثبوت المحکوم عله و المثبت له فی ذلک الظرف

 يجري ما أو الجنس أو النوع أو الجزئي كذا و الكلي في و» : . همان1

 و الذهني الوجود فیه اعتبر الموضوع و. الذهن في العروض يكون -مجراها

 أو ذاتي أو نوع أو جزئي أو كلي بأنه ءشي على فیها حكم التي- القضیة

ء شي ثبوت فیها مطابقة و الحكم مفاد ذهنیٌة، -مثال قیاس أو قضیة أو عرضي

 علیه و المحكوم ثبوت على فرع هو و فقط الذهن في به اتصافه و ءلشي

 «.الظرف ذلك في له المثبت

. مراد همان البشرط مقسمی بودن ماهيت است، به عبارت دیگر الماهيه من 2

اال هی ال موجوده و ال معدومه. ذات ماهيت، چيزی غير از آن حيث هی ليست 

ندارد. فقط از ذاتياتش برخوردار است و در  ،چيزی که باید داشته باشد

حقيقت در ذاتش امری غير از خودش نخوابيده. از این روی ماهيت در مقام 

حمل اولی و مفهوم به این شکل ظهور می کند که در حریم ذاتی اش مفهومی 

 ر از مفهوم جنس و فصل نيست و به حمل اولی چيزی غير خودش نيست.غي
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است و گاهی هم در خارج است، ولی منوط، به هيچکدام از 

ذهن و نه خارج نيست؛ چون محمول و حکم در این نوع از 

قضایا بر ذات حمل می شوند، و اگر چه ذات معمواًل در ذهن 

یافت می شود با این حال لزومی ندارد که موطن ذات منحصر 

باشد، بلکه می توان گفت که اصالً ذات، مقيد به ذهن  به ذهن

یاد « اتحاد فی الوجود»و خارج نست. صدرا از این مطلب به 

می کند. به این بيان که یا معنی موضوع و یا معنی محمول 

 فی الوجود با هم اتحاد دارند. 

استفاده می کند و « عينيت»گاهی اوقات او در تعبيراتش از 

را می آورد، می توان گفت « اتحاد»تعبير گاهی اوقات هم 

مفاد این دو تعبير یکی است و فقط به لحاظ تحليل دو 

 1.تعبير شده است

صدرا با این کار برای هر سه دسته از قضایا )خارجی، 

ذهنی، حقيقی(، امر وراء )آنچه که مقابل قضيه است و قضيه 

قل از آن حکایت می کند( در نظر می گيرد و توجه به حکم ع

ندارد، بلکه خارج از قضيه برای او مهم است. از این روی 

گاهی اوقات خارج از قضيه، ذهن است، گاهی خارج و و گاهی 

هم نه ذهن و نه خارج است. با این نوع تبيين می توان یک 

 متن نفس األمری را از این عبارت صدرا بدست آورد. 

ز قضایا صدرا در این عبارت، موطن وراء برای هر سه دسته ا

درست کرده است. همچنين بحث عروض و اتصاف از این متن 

 صدرا می توان بدست آورد.

پس با این تبيين می توان ادعا کرد که صدرا در مورد 

گزاره های مربوط به فلسفه، ح ظی از وجود را قائل است. 

به صورتی معنا شود که با عينيت « ح ظی از وجود»فقط باید 

                                                             
 ، ص4الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، جصدرالدین شيرازى،  .1

یعنی ) التحلیل اعتبار في العروض الواحد، يكون و الموجود في و» : 190

از یک  عروض تحليلی داریم، نه عروض خارجی، که از یک جهت عين هم اند و

 حال فیه اعتبر الموضوع و (جهت تقدم وجود بر محمولش دارد که واحد است

یعنی به نحو ال بشرط، نه به نحو ).الوجودين عن مجردة هي هي حیث من ذاته

 أو واحدة أو موجودة بأنها الماهیة على فیها حكم التي القضیة و( بشرط ال.

 المحمول كان إن و صرفة خارجیةً  لیست ممكنة أو واجبة أو معلول أو علة

 المحمول كان إن و صرفة ذهنیةً  ال و موجود اإلنسان كقولنا خارجیا وجودا

 و الحكم مفاد   حقیقٌة واقعیٌة، بل معقول، اإلنسان كقولنا ذهنیا وجودا

 هو و الوجود في المحمول معنى و الموضوع معنى بین االتحاد هو فیها مطابقة

 إذا التحلیل ظرف في هي هي حیث من ماهیته و الموضوع معنى تحصل على متفرع

 من كان سواء ذاته و نفسه حیث من علیه زائد هو ما كل عن العقل جرده

 و المجعولیة و اإلمكان و الوجود كنفس ماهیته عوارض من أو وجوده عوارض

 «.نظائرهما
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قض نباشد، و عينيت نيز باید محفوظ متن با صفاتش در تنا

می « حقایق اندماجی»باشد. از این روی از عينيت تعبير به 

شود. حتی با جستجو در کلمات عالّمه طباطبایی می توان به 

این نکته رسيد که اوصاف وجود عين وجودند. لذا اگر 

به راحتی قابل « یصدق علی الخارج»اندماج خوب تصور شود، 

مثال وحدت )که از اوصاف وجود است( در خود فهم است؛ بطور 

 1او )وجود( موج می زند.

پس هنگامی که این نوع از گزاره ها )گزارههای فلسفی( 

ساخته می شود، مطاب ق و محکی آن ها خارج است، و ص دق و 

کذب این قضایا را از خارج و از مطابقت با خارج تشخيص 

مات کالوجود و الوجوب واعلم أن کثیرا من المفهو» داده می شود. 

و الوحده و العرضیه و اللزوم و ما يجری مجراهما يمکن القول 

بمعنی ان تلک  بانهما امور خارجیه، لکونها عین حقايق عینیه

و لها  الحقايق بعینها مصداق الحکم بتلک المفهومات علیها بالذات

  2«ايضا صورة خارجیه...

در خارج ریشه صدرا می گوید تمام معقوالت ثانيه فلسفی 

دارند و حقایق فلسفی هستند. از این روی می توان این 

مرحله را به عنوان مرحله دانی نفس األمر به حساب آورده 

 شود.

 حقیقی همه اشیاء، ذات حق تعالی نفس األمر. 5

بعد از اینکه دو تفسير از نفس األمر از کلمات صدرا بدست 

آمد، در این مرحله می توان گفت که او نفس األمر حقيقی 

همه اشياء را ذات إلهی می داند. به این صورت که علم 

ربوبی، عقل فّعال و نفس األمر طبيعی به گونه ای هستند که 

بته برخی به وجود إصيل )ذات حق( ارتباط پيدا می کنند، ال

به تقرر وجودی )مثل علم ربوبی و عقل فّعال( که ارتباط 

وجودی با ذات حق دارند و برخی به تقرر تقدیری عقلی)مثل 

ماهيات و قضایای فلسفی، که در این نوع قضایا، ذات وجود 

                                                             
بطور مثال در مورد واجب  238، ص 3شرح اصول کافی، ج صدرالدین شيرازی، . 1

االلهیة و هي  للذات فاّن لالسماء و الصفات ثبوت جمعي» تعالی می گوید: 

همو، الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية  ؛ «متفّرقة في الممكنات

 في للنفس أن سابقا أشرنا» یا در مورد نفس دارد:  38، ص 9ج االربعة، 

 قوة و تحريكها قوة لكن تحريكیة و باطنیة قوة و -بصرا و سمعا ذاتها

 الوجود في بعض إلى إدراكاتها بعض ترجع كذا و واحد أمر إلى ترجع إدراكها

 بل الباطني، بصرها إلى تخیلها يرجع و إدراكها إلى قدرتها فترجع الجمعي

 الحیثیات و الجهات من النفس جوهر في لما ظالل كلها الظاهرة القوى هذه

 ظاللها امتدت و تكثرت و تفرقت قد و جمعي واحد بوجود ذاتها في الموجودة

  «.البدن مادة في

 .195تعليقه بر شرح حکمت اشراق، ص  ،. همو2
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است که مرتبط با حق است ولی با تقرر تقدیری عقلی اینها 

 نيز مرتبط اند( مرتبط می شوند.

ین تبيين را در جایی به طور مستقل بحث نکرده است، صدرا ا

ولی می توان گفت که این نوع تبيين الزمه کلماتش است، مثالً 

وقتی در خصوص ماهيات و معقوالت ثانيه فلسفی می گوید ح ظی 

 از وجود دارند، می شود این تبيين را الزمه آن دانست.

کرد و  از راه دیگری هم می توان از کلمات صدرا استفاده

این تبيين از نفس األمر )ذات حق تعالی متن حقيقی نفس 

األمر اشياء و حقيقة الحقایق است( را از او پذیرفت. 

« بسيط الحقيقه کل االشياء»البته این تبيين را از قاعده 

 نيز می توان استفاده کرد.

 و األشیاء صور عنه يفیض فیاضة ذاتا ذاته فلكون سبحانه الحق أما و»

 هي الذي الوجه على األشیاء به يظهر مظهرا ذاته يكون یتها،معقول

 لألشیاء، مبدأ أخرى حیثیة غیر من بذاته ذاته أن ذلك بیان و علیه

 التامة بالعلة التام العلم ألن األشیاء شهود مبدأ ذاته شهود فكذلك

 إال يمكن ال و لیس ذاته شهود أن كما و بالمعلول التام علم يوجب

 و جهتین اختالف بال بعینه واحد ءشي ذاته شهود و ذاته بل ذاته بنفس

 شهود فكذا شهودهم، و الخلق لوجود العلتان هما و حیثیتین تعدد ال

 مغايرة بال واحدة العلتان إذ وجودها بعین إال يتصور ال الخلق ذوات

 علیها هي ما على األشیاء وجود أن فكما تعدد بال واحد المعلوالن فكذا

 هي ما على شهودها و معقولیتها فكذا سبحانه الحق وجود توابع من

 ذاته أن تحقق و فثبت مشهوديته و الحق معقولیة توابع من علیها

 الجزئیة و الكلیة األشیاء صور بها يدرك مرآة ذاته حیث من تعالى

 مرائي بخالف كذب و غلط شوب بال األمر نفس في علیه هي ما على

 1«.الممكنات

توان گفت: نفس األمر حقيقی اشياء، ذات حق بنابراین می 

است. ذات حق، حقيقة الحقایق و متنی است که تمام حقایق 

را می توان آن را به نحو أعلی و أشرف بيابيم. لذا با 

این نوع تبيين از نفس األمر می توان به دیدگاه کالن صدرا 

 در خصوص نفس األمر دست پيدا کرد.

که این تبيين از نفس األمر را پس بطور خالصه می توان گفت 

در خصوص  -1از سه راه در کلمات صدرا می توان بدست آورد: 

ماهيات و معقوالت ثانيه فلسفی می گوید ح ظی از وجود 

                                                             
، 6الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، جصدرالدین شيرازى،  .1

 .363 – 362 صص
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 -3«. بسيط الحقيقه کل االشياء»از راه قاعده  -2دارند. 

 متنی که از او در باال ذکر شد.

 نیصدرالمتألهدر ديد گاه  نفس األمر. قلمرو 6

 نفس األمر ماهیت.6-1     

: خارج به گونه ای است که در در مورد ماهيت می گوید صدرا

آن ماهيت تقرر دارد. خارج بحيثی است که یصدق عليه 

االنسان و الحجر و الشجر و... صادق بودن معنایش این است 

 که آن ماهيت، ح ظی از وجود دارد و نوعی تقرر دارد.

در خارج نوعی تقرر دارد. از این با این توضيح ماهيت هم 

روی ماهيت در خارج هست و در خارج یک نوع تقرر دارد، و 

بخاطر همين تقرر در خارج داشتن، می توان ماهيت را از 

آنجا إنتزاع کرد. ماهيت در خارج با وجود به نحو اتحاد 

از این روی می توان گفت که  1.متحصل و المتحصل عينيت دارد

مر دارد و نفس األمرش همان خارج است. با ماهيت هم نفس األ

این بيان نمی توان گفت که نفس األمر ماهيت ذهن است. از 

این تبيين معنای کالم عالّمه طباطبایی روشن می شود، ایشان 

فالوجود موجود بنفس ذاته »در بحث اصالت وجود می فرماید: 

کانت بمعنی أّنه عین نفسه؛ و الماهیة موجودة بالعرض... و إن 

لذا  2.«موجوده بالوجود حقیقت قباَل ما لیس بموجود بالوجود

موجودیت اواًل و بالذات برای وجود است و ثانيًا و بالعرض 

برای ماهيت است. به عبارت دیگر تقرر وجود باالصالة هست و 

   3ماهيت بالعرض تقرر دارد.

                                                             
، 2فى االسفار العقلية االربعة، جالحكمة المتعالية صدرالدین شيرازى،  .1

 التي الكلیة الماهیات أن تلويحا و تصريحا منه علم قد إذ»: 297 – 296 صص

 من حظها إنما و العیني الوجود من لها حَظ   ال العینیة، الموجودات غیر هي

 و العینیة الموجودات هي التي الوجودات من العقل بحسب انتزاعها الوجود

 بحیث الوجود القیومي هو الذي تعالى الواجب ذات أن فكما معها اتحادها

 فكذلك الصفات، من غیرها و الحیاة و القدرة و العلم مفهوم منه ينتزع

 و اإلحساس قوة و الحیاة و النطق مفهوم منه ينتزع بحیث اإلنسان وجود

 «.غیرها و الكتابة و المشي على القدرة و التحريك

 65  ،ص1تعليقه فياضی(، ج. طباطبایی، نهایه الحکه )با 2

، 3الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، ، جصدرالدین شيرازى،  .3

 األعیان في كونها و الوجود من خاص نحو ماهیة لكل نقول أنا« .33 - 32 صص

 المضاف باب في الشیخ ذكره كما فیه حدها تحقق و أمر على صدقها عن عبارة

 ال و فیه كثیرة أشیاء على حده يصدق أنه بمعنى الخارج في موجود إنه و

 و الزمان و الحركة ماهیة القبیل هذا من و ذلك إال ءالشي بموجودية يعنى

 من الخارج في أما و« .200، ص 1همان، ج؛  «.غیرها و االستعدادات و القوى

 واحد ءشي بل صاحبه عن منهما كل متمیزا صفة ال و موصوف فال العقل اعتبار

 التحلیل و التعمل من بضرب العقل ثم موجود هو بما الموجود و الوجود هو
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 نفس األمر معقوالت ثانیه فلسفی.6-2     

شد که وقتی اتصاف خارجی شد، نيازی  با توضيحات قبل روشن

نيست که طرف اتصاف هم در خارج باشد. به عبارت دیگر 

اتصاف می تواند خارجی باشد، ولی لزومی ندارد که طرف 

اتصاف هم حتمًا در خارج حضور داشته باشد. بلکه الزم است 

طرفين اتصاف خارجی باشند، اّما معنای خارجی بودن تنها 

را ُپر کرده باشد بلکه می تواند صادق این نيست که خارج 

بر خارج باشد و این خود گونه ای از خارجّيت است. از این 

روی صدرالمتألهين می فرماید، وقتی که گفته می شود: 

اتصاف خارجی است، باید دو طرف اتصاف هم در خارج باشند. 

به عبارتی او ح ظی از وجود را برای طرفين چنين اتصافی 

او همين تبيين را به تمام معقوالت ثانيه  قایل می شود.

فلسفی سرایت می دهد، لذا او برای همه معقوالت ثانيه 

  1فلسفی، ح ظی از وجود داشتن را قائل است.

تبيين صدرا از این مدعا بدین صورت است که وجود هر شئ ای 

از اشياء، دارای مرتبه خاصی از ظهور و درجه مخصوصی از 

االی از وجود مخصوص ذات حق است، که فعلّيت است. مرتبه ب

وجود واجب غنی بالذات است، و هر وجودی غير از ذات حضرت 

حق، همراه با نقص و امکان ذاتی است. هر وجودی هم که از 

                                                                                                                                                                                             
 يتصف و الموجود و الوجود معنى غیر معنى -به يقترن الموجود بعض بأن يحكم

 التقدم» .257، ص 3همان، ج؛  «التعاكس على العین و العقل في باآلخر أحدهما

 األصل هو الوجود فإن به الموجودة الماهیة على الوجود بالحقیقة،كتقدم

 بالقصد و بالعرض به موجودة الماهیة و التحقق و الموجودية في عندنا

 من قسم كل في التأخر و التقدم مالك يكون أن بد ال: قلت فإن...  الثاني

 مالك هو الذي فما المتأخر و المتقدم من واحد كل في موجودا أقسامهما

 أو بالحقیقة كان سواء الكون و الثبوت مطلق: قلت ذكرته؟ فیما التقدم

 «.بالمجاز

 متغايرين شیئین بین نسبة االتصاف أن والحق»  : 338 –336 ص، ص1همان، ج. 1

 الظرف في اآلخر دون الطرفین أحد بوجود فالحكم االتصاف ظرف في الوجود بحسب

 لكل و الموجودية في متفاوتة األشیاء نعم تحكمٌ، فیه، االتصاف يكون الذي

 من مرتبة الصفات من صفة فلكل منها لآلخر لیس الوجود من خاص حظ منها

 و الملكات أعدام و اإلضافیات حتى بها مختصة آثار علیها يترتب الوجود

 ال التحصل و الوجود من ضعیفة حظوظا أيضا لها فإن االستعدادات و القوى

 و صفة بین ذلك في فرق ال و .لموصوفاتها وجودها عند إال بها االتصاف يمكن

 يكون به عینیا وجودا للجسم موجودا يكن لم إذا البیاض أن فكما صفة

 وصفا أبیض بأنه الجسم ذلك وصف يمكن ال الخارجي حصوله نحو و موجوديته

 اتصاف و أعمى بكونه الحیوان اتصاف حكم فكذلك األمر، نفس في لما مطابقا

 كون هو ظرف كل في االتصاف معنىغیرهما...  و األرض فوق بكونها السماء

 أن من أعم الموصوف على بها الحكم منشأ فیه وجودها نحو يكون بحیث الصفة

 التقرير و التعمیم هذا بعد يدعي ثم منها بانتزاعه أو به بانضمامها يكون

 الموصوف دون االتصاف ظرف في الصفة وجود يستلزم المعنى هذا أن شك ال أنه

 االتصاف طرفي بین الفرق من ذكره ما أن تحقق فقد .ذكره الذي البیان بنحو

 «.تدبر ذو يرتضیه ال القول من سخیف عدمه و الثبوت في
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ذات حق از لحاظ مرتبه ای دورتر شود، دارای نقص و امکان 

بيشتری است. از این روی بنابر تشکيک در وجود، از وجود 

ق( مراتب شکل می گيرد تا به پایين ترین أعلی )ذات ح

مرتبه وجود بنام هيوالی أولی می رسيم. لذا طبق این مبنا 

در جواهر موجودات نقص و نياز دیده می شود، پس وضعيت 

أعراض این جواهر نيز بدین گونه است که نيازمندی و قصور 

  1در ذات آنها نهادینه شده است.

بدین صورت است که این  تحقيق در معقوالت ثانی فلسفی هم

معقوالت در خارج از مراتب جواهر بوده و دارای ح ظی از 

وجود هستند. با این توضيح می توان چنين نتيجه گرفت که 

ایشان برای معقوالت ثانيه فلسفی ح ظی از وجود در نفس موطن 

و منشأ إنتزاع قائل است؛ زیرا تمام گزاره ها به لحاظ 

 قيقی دارند. موضوع و محمول مابإزاء ح

اگر کسی اشکال کند که حکمت، علم به موجودات علی ما هی 

عليه است، در حالی که احوال  مقوالت نسبی و معقوالت ثانی 

را هم شما در فلسفه بحث می کنيد، و این کار در صورتی 

است که مقوالت نسبی و معقوالت ثانی جزء امور إعتباری 

حث می کنيد که جزء هستند. لذا شما در فلسفه از اموری ب

احوال موجودات نيست. صدرا در جواب می گوید که با این 

توضيحاتی درباره معقوالت ثانی داده شد، بحث از آنها، بحث 

                                                             
 بأحوال علم بأنها الحكمة عرفوا أنهم هو»  : 339-338ص ، ص1همان، ج . 1

 الحكمة جملة من عدوا و الواقع في علیها هي ما على -الخارجیة الموجودات

 تذكر بأن النسبیة السبعة المقوالت أحوال الثانیة و المعقوالت أحوال معرفة

 و الظهور من خاصة مرتبة له األشیاء من ءشي لكل الوجود أن من أصلناه: ما

 قیوما يكون أن العلو و المجد غاية و الحصول و الفعلیة من مخصوصة درجة

 فعلیة هو هو بما فیكون أصال بغیره القوام متعلق غیر بالذات واجبا غنیا

 سواه ما و القصور و النقص و اإلمكان و القوة شوائب جمیع عن مقدسة محضة

 طبقاتها تباين و مراتبها تفاوت على الذاتیین اإلمكان و بالقصور مصحوب

 أكثر إمكانه و أشد قصوره كان الوجوب و الوجود منبع عن بعد ما فكل فیهما

 الجوهري وجودها يكون الخسة و النزول من غاية إلى الوجود ينتهي أن إلى

 و االستعداد و القوة محض فعلیتها و فیه الحالة بالصورة تقومها عین

 و أخرى االتصالیة وحدتها و تارة االنفصالیة كثرتها بعینها الشخصیة وحدتها

 باألعراض ظنك فما النزول بحسب الجواهر في القصور من النحو هذا علمت إذا

 الذاتیة إمكاناتها مراتب بحسب الخسة و الوهن في وجوداتها نحو ينتهي إلى

 -وجودها و حقیقتها نحو عرض إلى الخسة في األعراض انتهت فقد االستعدادية و

 على وضعي أو أيني أو كیفي آخر عرض إلى السلوك و الطلب و التشوق نفس

 من بالحركة المسمى العرض ذلك حظ فهذا المهلة و التدريج و التجزي سبیل

 هذا لها أثبت األولى الفلسفة في وجود للحركة ثبت فإذا العیني الوجود

 نحو إثبات و كیف األوهام بحسب ال األعیان بحسب بها الالئق الوجود من النحو

برخی از محشين  «للحكمة المضاد الجهل هو لها القار هو و الوجود من آخر

در اینجا به گونه ای سخن گفته اند که گویا صدرا نظر به معقوالت ثانيه 

در اینجا ناظر به معقوالت  واکالم . در حالی که اینچنين نيست و داردمنطقی 

 ثانيه فلسفی است.
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از احوال موجودات هست. این گفته درست است که در فلسفه 

باید از وجود بحث می شود، ولی لزومی ندارد که حتمًا باید 

لکه می شود از وجودات ضعيفه بحث از وجودات غنی باشد، ب

هم در فلسفه بحث به ميان آورد. و دانسته شد که معقوالت 

ثانيه فلسفی ح ظی از وجود را دارند، لذا می توان گفت که 

 آنها دارای مرتبه ضعيفی از وجود هستند.

این نوع برداشت از نفس األمر را می توان یک برداشت هستی 

گفت که برداشت معرفت شناسانه دانست، اگر چه می توان 

 شناسانه از نفس األمر هم می تواند باشد.

 نفس األمر معقوالت ثانیه منطقی.6-3     

جستجو برای پيدا کردن نفس األمر در معقوالت ثانيه منطقی، 

قدری مشکلتر از معقوالت ثانيه فلسفی است؛ زیرا معقوالت 

منطقی فلسفی عروض در خارج دارند. آنچه در مورد معقوالت 

باید بررسی شود این است که نوع عروض در ذهن، به کدام 

نوع تحليلی یا غير تحليلی است. از کلمات صدرا بدست می 

آید که معتقد است عروض در ذهن، عروض تحليلی نيست، ولی 

می توان به صورتی بيان کرد که عروض در قضایای ذهنی هم 

قبل، از  از نوع تحليلی باشد. البته در متنی که در بخش

او آورده شد، صدرا صرفًا عروض تحليلی را در خصوص قضایای 

 حقيقيه جاری می داند.

اگر کسی بگوید این امور )مثل زوجّيت، فردّیت )گزاره های 

ریاضی(، وجوب، علّيت )گزاره های فلسفی(، ابوت و امثالش 

که اضافات هستند(، حتی معدومات خارجی نيستند. صدرا در 

گوید: برای هر کدام از این معانی ما ح ظی مقام پاسخ می 

از وجود را قائليم. لذا زوجّيت هم نوعی وجود دارد، به 

معنا که موصوف زوجّيت به گونه ای است که شخص عاقل از او 

انقسام به دو چيز متساوی را درک می کند. لذا موصوف 

زوجّيت به این نحو بودن، خودش یک نحوه از وجود اصيل و 

دارا است، ولی ص رف تصور معنای زوجّيت دارای خارجی را 

اینچنين وجودی نيست؛ زیرا فقط بخاطر ادراک نفس از 

زوجّيت، مفهوم زوجّيت )به گونه ای است که انقسام به دو 

چيز متساوی باشد( تغيير پيدا نمی کند. صدرا این حکم 
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زوجّيت را در نظائر او )مثل فردّیت، وجوب، علّيت، ابوت و 

 1جاری می داند. ...( هم

اگر در فضای بحث وجود ذهنی هم به این مسئله نگاه شود، 

می توان گفت  که معقوالت ثانيه منطقی هم ح ظی از وجود را 

دارند؛ زیرا یکی از تبيين هایی که از وجود ذهنی می توان 

ارائه داد از این قرار است که به تحليل ذهنی ما با چهار 

روبرو هستيم. آنچه از نفس حيث و مؤلفه در وجود ذهنی 

این وجود  2انشاء می شود )بطور فاعلّيت( وجود العلم است.

بخاطر خاصيت اضافی داشتن، یک وجود ظ لی را به همراه خود 

از آنجا که  3.دارد که نام آنرا وجود المعلوم می گذاریم

هر وجود، یک ماهيت را به همراه خود دارد، لذا با وجود 

، و با وجود المعلوم، ماهيت المعلوم العلم، ماهيت العلم

با این بيان معقول ثانی منطقی هم دارای   4هم وجود دارد.

 یک نوع وجود می شود.

پس با هر دو بيان به راحتی می توان گفت که معقوالت ثانيه 

األمر بوده، زیرا مفاهيم ذهنی هم  نفس منطقی هم دارای

ن گونه از متقرر بوده و باید بگویيم که ص دق و کذب ای

 قضایا انطباق با وجود ذهنی آنهاست.  

 نفس األمر عدم.6-4     

                                                             
 هذا في حققناه بما اإليراد هذا دفع يمكن و» : 311-310صص ، 1. همان ج1

 وجود له مثال الوجود فالزوجیة من حظا المعاني من معنى لكل أن من الكتاب

 هو هذا بمتساويین االنقسام منه العاقل يدرك نحو على موصوفها كون بمعنى

 فلیس الزوجیة معنى النفس تصورت إذا فأما له الخارجي و األصیل الوجود نحو

 بحیث الزوجیة مفهوم إدراكها بسبب النفس تصیر ال إذ األصیل وجوده نحو هذا

 و العدم أما و نظائرها في الحكم كذا و بمتساويین االنقسام منها يفهم

 بعض يجعل المتصرفة بقوته العقل بل العقل في لها صورة فال أمثاله

 « .أحكامها لتعرف وسیلة يجعلها و باطلة ألمور عنوانا و صورة المفهومات

أن هذا الوجود »  :190، الحاشية على الهيات الشفاء، صصدرالدین شيرازى .2

يجب أن يكون قائما بذهن و أن ال يكون له إال الوجود التابع الظلي الغیر 

 .«المتأصل

و إذا  » :296، ص1همو، الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، ج .3

يكون تلك  -وجدت في الذهن من حیث طبیعتها و تشخصت بالتشخصات الظلیة

الطبائع حاملة لمفهومات الذاتیات من غیر أن يترتب علیها آثارها إذ 

تضمن لمعنى اآلثار للموجود ال للمفهوم مثال الحاصل من السطح في الذهن م

لكن لیس بحیث يترتب فیه آثار الكمیة أي لیس الحاصل في الذهن من  -الكم

موجود ذهني و قائم به قابال لالنقسام إلى األجزاء لذاته بل هو  -حیث إنه

 .«معنى بسیط مجرد

ضربا من  أما المسمى بالماهیة فإنما هي متحدة معه»  :402-403ص. همان، ص4

أن يالحظ لكل وجود من الوجودات معنى منتزعا من  االتحاد بمعنى أن للعقل

الوجود و يصفه بذلك المعنى بحسب الواقع فالمحكي هو الوجود و الحكاية هي 

ل وجود آخر ل من الشخص و لیس للظ  الماهیة و حصولها من الوجود كحصول الظ  

 .«كما فهمناك مرارا
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در این بخش درصدد اثبات مابإزاء و محکی برای عدم مطلق  

)البته در مورد عدم مضاف هم در انتها همين بخش، بحث می 

شود( بوده. می توان بحث ص دق و کذب را هم خصوص عدم مطرح 

کرد؛ زیرا عقل این توانایی را دارد که برای اموری که 

و بعد  هيچ تحققی ندارند، یک تحقق بطالنی در نظر بگيرد

در  حکم کند که این مفهوم عدم، حاکی از آن تحقق است، و

مرحله نهائی تمام احکام آن تحقق بطالنی را مورد بررسی 

 قرار می دهد.

تبيين صدرا از نفس األمر داشتن عدم به این صورت است: 

اجتماع نقيضين، قطعًا در خارج وجود ندارد، بلکه عقل می 

اع نقيضين در نظر بگيرد و تواند موطنی را به عنوان اجتم

بعد یک فرد آن را مورد توجه قرار دهد و حکم کند که این 

فرد  آن اجتماع نقيضين است. پس عقل قادر است که یک واقع 

أعمی را در نظر بگيرد و احکام آن واقع را بررسی کند. در 

کلمات فيلسوفان از این نوع قضایا به حمليه غير بتّيه که 

تعبير می شود که به فرض و تعمل عقل به  در حکم شرطيه است

 .دست می آید

با این بيان اگر موضوعی در خارج به نام اجتماع نقيضين 

وجود داشته باشد، حکمش امتناع است. ولی عقل می تواند 

فردی از آن را فرض کند، و در عين حال این فرض عقل چيزی 

را بر خارج اضافه نمی کند. پس در پاسخ از اینکه اگر 

اجتماع نقيضين در خارج باشد، چه اقتضایی دارد؟ گفته می 

شود که چنين چيزهایی را در ساحت هستی نمی توان نشان 

داد، ولی عقل این توانایی را دارد که می تواند آن ها را 

 در نظر بگيرد و بعد حکم به بطالنش کند.

از این روی می توان تقرر بطالن را فرض کرد، نه این که 

 1ی برایش قایل شد. به عبارت دیگر یک عدمستانیوجود خارج

فرض می شود و بعد عقل بررسی می کند که این عدمستان چه 

احکامی دارد. به عبارت دیگر عقل، یک نوع فرض تقرر بطالنی 

می کند بعد جستجو می کند که این بطالن )فرض تقرر بطالنی( 

د چه احکامی دارد. لذا عقل در این مرحله است که می گوی

مفهوم معدوم مطلق مابأزای اوست، اجتماع نقيضين هم 

                                                             
 خداشناسی است.. این اصطالح به تعبير استاد مصباح یزدی در کتاب  1
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مابأزای اوست. با این نوع تبيين صدرا، واقع أعم درست 

 1شد، یعنی در مقابل واقع وجودی، واقع أعم را هم پذیرفت.

نتيجه اینکه وقتی گفته می شود، اجتماع نقيضين محال، 

ه مابأزاء دارد یعنی آن مابأزاء همان عدمستانی است که ب

فرض عقل پدید آمده است. لذا اگر اجتماع نقيضين خاصيت 

امتناع دارد، مطابق با واقع است و واقعش هم عدمستان به 

فرض عقل است. پس گاهی گفته می شود اجتماع نقيضين یا 

شریک الباری در ذهن محال است، ولی از این تبيين صدرا 

رای روشن می شود که این موارد هم خارجی هستند و جستجو ب

مابأزاء پيدا کردن برای آنها باید در خارج باشد و عدم 

 واقعًا در خارج برای خود احکامی دارد.

به عبارت دیگر اگر کسی بگوید معنای اینکه عدم خارجی 

است، این است که تقرر و ثبوت و وجود دارد. گفته می شود 

که وجود ندارد، بلکه به نحو بطالن در خارج در نظر می 

نی به همان بطالن و هالکت و عدم بودنش در خارج گيریم. یع

در نظر می گيریم. لذا وقتی عدم به خارج کشيده شد، در 

بحث ما )نفس األمر داشتن عدم مطلق(، مابأزاء عدم خارج می 

 شود. 

به تعبير دقيقتر وقتی گفته می شود که عدم در خارج هست 

که  یعنی عدم به تعمل و فرض عقل است و به گونه ای است

این فرض، نفس موضوع را ایجاد نمی کند، بلکه تقرر موضوع 

را در خارج فرض و در نظر می گيرد. این نوع تقرر از باب 

تتمه موضوع )یعنی فرض موضوع( است. از این روی به طور 

اختصار می توان گفت که عدم از راه فهم عقلی از دل وجود 

 به عنوان الزمه سلبی است. 

                                                             
 بل» 347 ص ،1 ج االسفار العقلية االربعة،الحكمة المتعالية فى  صدرا، .1

 لفرد عنوان المفهومات هذه من شیئا أن يفرض و يقدر له الذي بتعمله العقل

 الذي المفهوم هذا تمثل ألجل علیه فیحكم أصال التحقق ممتنع الذات باطل ما

 أو رأسا عنه اإلخبار أو أصال علیه الحكم بامتناع بها معنونا كونه قدر

 قضیة إيجاب سبیل على ذلك كل بوجه مفهومه في االستقالل أو مطلقا له الوجود

 في المطلق كالمعدوم نظائره حكم القیاس هذا على و... بتیة غیر حملیة

 عدم كان سواء العقل في ذاته يرتسم ال مفهوم كل في بل -علیه يحكم ال كونه

؛  «.الحقیقة و التحصل لفرط أو البطالن و الفساد لغاية الذهن في حصوله

 يحمل أن الماهیات من لماهیة عنوانا مفهوم كون صحة مناط»313 ص ،1ج همان،

 صناعیا شائعا حمال علیه يحمل لم إن و أولیا حمال منها المفهوم علیه

 باطلة لطبیعة الفرض بحسب عنوانا يجلعه و -مفهوما يتصور أن يقدر فالعقل

 و به العلم و علیه الحكم بامتناع علیه يحكم و التصور مجهولة الذات

 يصیر باطلة لماهیة عنوانا كونه و الذهن في المفهوم هذا وجود باعتبار

 بامتناع عنه اإلخبار جواز و علیه الحكم بامتناع علیه الحكم لصحة منشأ

 «عنه اإلخبار
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می گوید که عدم بما هو عدم، معقول نيست صدرا درباره عدم 

همانطور که موجود هم نيست. ولی عقل انسان این توانایی و 

شأن را دارد که می تواند هر امری را به صورت مفهوم تصور 

کند و این مفهوم متصور را عنوان برای آن قرار دهد. پس 

همان طور که عقل می تواند معانی ذاتی )ماهيات( را برای 

ت خارجيه قرار می دهد، همچنين می تواند مفاهيمی را وجودا

برای امور عدمی و باطل الذات قرار دهد و این مفهاهيم بر 

 1آن امور باطل الذات بر فرض وجود آنها، صادق است.

می توان گفت که واقع أعم در نظر گرفتن برای عدم 

)عدمستان درست کردن(، با رفع الوجود در ارتباط است، و 

به فرض قائم خواهد بود. لذا می توان گفت که عدم  عدمستان

به نحوی با وجود مرتبط است. و باید گفت که عدمستان، بی 

ربط به وجود نيست. نمی توان گفت که صدرا این ارتباط 

)عدمستان با وجود( را به شکل الزم سلبی خارجی می داند. 

یعنی نمی خواهد عدم را به این شکل در خارج تبيين کند و 

 بگویيد که به این صورت عدم، تقرر تطابقی در خارج دارد.

اشکال: این بيان صدرا روشن نيست، زیرا نفس األمر داشتن 

ممتنعات با فاعل شناسا در ارتباط است. و در صورت نبودن 

 2فاعل شناسا نباید چنين نفس األمری وجود داشته باشد.

 نفس األمر عدم مضاف:

معتقد است که تمایزی در آن  صدرا عدم را بسيط می داند و

مطرح نيست. به عبارت دیگر می فرماید عدم فی حده بسيط و 

او در ادامه می  3یگانه است، هيچگونه امتيازی در آن نيست.

گوید که فقط یک عدم هست که هيچ گونه تحصلی برای او نيست 

و این گونه نيست که در نفس األمر چيزی بنام عدم، وجود 

ا اگر پرسيده شود که عدم چيست؟ در پاسخ داشته باشيد. لذ

گفته نمی شود که عدم چيزی است و همين طور خود عدم هم در 

پاسخ از سوال شئ ای، واقع نمی شود. از این روی وقتی عدم 

                                                             
 يكون ال كما معقوال يكون ال عدم هو بما العدم أن اعلم : »350، صهمان. 1

 ذلك يجعل و مفهوما أمر لكل يتصور أن شأنه من اإلنساني العقل لكن موجودا

 هي ذاتیة معاني الخارجیة الوجودات ألنحاء يضع كما و عنوانا المفهوم

 يصدق مفهومات الذوات الباطلة لألمور يضع كذلك الوجودات، تلك ماهیات

 «.سبق كما التقديريةلذواتها على المفهومات تلك علیها

 . این تبيين و اشکال از استاد یزدان پناه است که در درس بيان کردند.2

، 1الحكمة المتعالية فى االسفار العقلية االربعة، ج ،صدرالدین شيرازى. 3

 350-348ص ص
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به عنوان عّلت ذکر می شود، برگشت و مرجع آن به عدم علّيت 

برای وجود است و همين طور زمانی که عدم عارض بر چيزی می 

ود، برگشت آن به عدم عروض وجود برای آن شئ است. همين ش

که وجود عارض نشود می توان از آن عدم عروض را فهميد. به 

تعبير دیگر وجود است که عارض می شود و در عين حال نبود 

 1این عروض وجود، عروض عدم گفته می شود. 

صدرا بر این اعتقاد است که عدم هر شيئی را باید در موطن 

خودش معنا کرد. به این بيان که اگر کسی بگوید:  وجودی

بسياری از حوادث زمانی معدوم هستند و سپس موجود می شوند 

و بعد از آن نيز دوباره معدوم می شوند. پس دو عدم برای 

یک ذات واحد است، لذا اگر این صورت برای عدم جایز است 

ض برای وجود هم جایز است. او پاسخ می فرماید: معنای عرو

عدم برای شئ ای، همان بطالن ص رف برای ذات و نبودن محض 

برای ذات است. در واقع این گونه نيست که یک معروض باشد 

و عدم به آن ضميمه شده باشد یا اینکه از آن معروض، عدم 

إنتزاع شود. بلکه عقل ذاتی را معين می کند و سپس مفهوم 

عقل به  عدم را به آن ضميمه می کند. و این تعدد برای

تعدد ملکات آن شئ است. لذا ذاتی قبل از وجود و بعد از 

وجود بنام عدم، وجود ندارد، تا پرسيده شود که آیا این 

ذات واحد است یا معتدد متماثل است. پس این کار عقل است 

که به وجودی که مختص به یک زمان معينی هست، قبل از 

دهد. از  وجودش و بعد از وجودش، عدم را به آن نسبت می

این روی شئ ای که قبل از وجودش و بعد از وجودش، معدوم 

است، معنایش منحصر بودن ظرف وجودی آن شئ، و استعداد 

محدود داشتن آن شئ از استمرار در قبل و بعد از وجود 

خود، است. پس فقط یک عدم، هست که متصف به قبل و بعد نمی 

 2شود و این کار تصور عقل است.

                                                             
 نفس في لیس و أصال له تحصل ال واحد عدم إال لیس فالعدم : »350. همان، ص 1

 يجاب ال و هو، بما عنه سئل إذا ءبشي عنه يجاب ال لذلك و عدم هو ءشي األمر

  الوجود علیة عدم إلى العدم علیة مرجع هو، فإذن بما ءشي عن سئل إذا به

 له الوجود عروض عدم و له الوجود عروض عدم إلى ءلشي العدم عروض مرجع و

 «.العدم من حصة أو فرد بعروض لیس

 ثم معدوما كان الزمانیة الحوادث من كثیر قلت فإن »: 354 همان، ص. 2

 في جاز العدم في ذلك جاز فإذا واحدة لذات عدمان فیكون ينعدم ثم يوجد

 إال لیس ءلشي العدم عروض معنى أن مر قد قلت .به اعترفت كما أيضا الوجود

 أو إلیه يضم معروض الواقع في لیس و لها محضة لیسیة و للذات صرفا بطالنا

 يتعدد فال العدم مفهومَ  إلیه يضیف و ذاتا ي َعیّ ن   العقل بل العدم منه ينتزع

 إنها يقال حتىبعده،  ال و الوجود قبل ذاتَ  فال الملكات بتكثر إال العقل عند

 يختص ذات إلى العدم نسبةَ  العقل   يضیف إنما و متماثلة متعددة أو واحدة
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العله عله لعدم المعلول، ممکن است کسی در مورد عدم 

بگوید که به معنای اضافه به خارج است. ولی می توان از 

کلمات صدرا استفاده کرد که عقل این توانایی را دارد که 

آن را در خارج در نظر بگيرد، و بعد از در نظر گرفتن آن 

کشف کند که چون به این صورت است، ممتنع است )یعنی با 

وجود معلول ممتنع است(. لذا عدم )عدم مضاف(  نبودن علت،

 واقعًا در خارج هست و ص رف اضافه به خارج نيست.

 

نسبت به  نیصدر المتألهجمع بندی و پیشرفتهای کالم . 7

 پیشینیان

که ایشان نسبت به پيشينيان ميتوان گفت  بحث این در

 .ندپيشرفت هایی ایجاد کرده ا

 گره زده انداین که ایشان همه چيز را با وجود اصيل  .1

. تمام کسانی می بيندرنگ دارای و همه چيز را با آن 

در فضای اصالت ماهيت سير می قبل از او بوده اند که 

. ولی در صدرا این تحول بنيادی رخ می دهد که ردندک

 اصالت وجود در برابر اصالت ماهيت است. 

ثانيه، ماهيات، وجود  ل معقوالتاین که حقایق فلسفی مثو 

 همه مرتبط با وجود می شوند.عدم  ذهنی و

 تغيير می کند از بحث ها خيلی ی، فضااین بنياد با تغيير

پس در کار او در پشت صحنه کار فيلسوف اثرگذار است.  و

 وجود و لوازم وجود به عنوان حقایقمشاهده می شود که 

  مطرح هستند.

وجود بر علم که با نگاه وجودی تاثير مبنای اصالت  .2

و حتی  است. )تمام ساحت های نفس االمر( بدان نگریسته

ا علم عقل فعال می داند و آنجا که صحبت علم ربوبی ی

نجا می داند، حتی آنجا هم اگر دقت نفس األمر را آ

ء یک کنيد، فضا وجودی است. صدرا گفته است که اشيا

                                                                                                                                                                                             
 معدوما كان ءالشي كون حاصل وجوده. و بعد و وجوده قبل معین بزمان وجوده

 ضیق و الوجودي وعائه انحصار وجوده بعد معدوما سیكون و وجوده قبل

 عدما إال لیس فالعدم الحقا، و سابقا االنبساط و االستمرار عن استعداده

 «العقل يتصور إنما بل اللحوق و بالسبق بالذات يتصف ال واحدا
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وجود عقلی و یک  ، یک وجود مثالی، یکوجود مادی دارند

 وجود الهی. 

این نوع نگاه باعث شده است که حتی آنجا که صحبت از علم 

خيلی با ماهيات مستقيما مرتبط شد، خيلی  توانمی شود و مي

 از مباحث تغيير کند و حتی علم نيز وجودی معنا گردد.

تمام اموری که مطرح می شود  حتی در مورد عقل فعال هم،

حت ها، حتی اصالت وجود در تمام سا بحث وجودی مطرح گردد.

ا تمام مر، خودش را نشان می دهد. لذساحت های برتر نفس األ

مر، با اصالت وجود بسته شده بسترها و ساحت های نفس األ

 است. 

 مر به حساب آمده است.ذات حق تعالی به عنوان نفس األ .3

هم نفس األمر مر. صدرا در جزئيات جزئيات مباحث نفس األ .4

ی کرده است. مثال در مورد قضایای حقيقيه، در خيلی ترق

 مورد عدم و... 

با مبنای صدرا ما با مطلق ثبوت و وجود روبرویيم با  .5

بنياد اصالت وجود. ماهيات تقرر دارد یک نحوه تقرر 

در دل وجود. در مورد عدم یک نوع تقرر دارد، ... که 

 از یک سو وامدار سلب وجود اصيل است. 

فس تقرر مطلق است. اما تقرر مطلقی که شاکله کار صدرا ن

از دل وجود می جوشد و وجودی است. یعنی االن همه این ها 

 را به نحو وجودی داریم.

چه اشکالی دارد که ما وجود را به گونه  اگر کسی بگوید که

( که همان نفس وجود با تمام لوازمشای در نظر بگيریم)

در جواب  کنيم؟ ن این که تعبير به ثبوت عامبدو األمر باشد

وجود با لوازمش می گویيم: نفس به همين  خواهيم گفت که

جز مباحث معرفت  و بحث از وجه الشیء، مر و ثبوت عام.األ

 شناسانه است.

 جمع بندی

 ،ه مورد پذیرش فيلسوف قرار می گيردآنچه به بداهت اوليّ 

مر به نحو فی الجمله است خارجی و نفس األ اصل وجود واقعيت  

موضوع فلسفه  زیرا ؛مرألمعانی و انحاء نفس ا حقيقت  و نه 

 همان) هو موجود است و موجود بماهو موجود موجود بما

 .است( «واقعيت»
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می توان گفت تفاسير و معاني ارائه شده براي نفس األمر 

ناشي از معضلي معرفت شناختي در تبيين صدق  قضایایي است 

د و از این رو كه مابإزاء عيني و یا ذهني بالفعل ندارن

معاني مختلفي براي واقع و نفس األمر  مطابق آنها به ميان 

 آمده است.

از کلمات صدرا دو تفسير از نفس األمر استفاده می شود، 

تفسير أولی و طبيعی یا این سوئی؛ که عبارت است از وجود 

و هر آنچه که مربوط به وجود است، و تفسير ماورائی و آن 

ه عقل فعال و علم الهی را هم به سوئی از نفس األمر ک

عنوان نفس األمر مطرح می کند. او أولی به نفس األمر را 

ذات حضرت حق می داند. اگر بخواهيم در یک کلمه تفسير نفس 

األمر از دیدگاه او ارائه دهيم باید بگویيم، وجود و 

 دامنه های آن.
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