
 

 
 

 
 
 

 اسالمي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 7937 زمستانـ  پایيز/   7/ پياپي  دوم ه/ شمار چهارمسال 

 األمر ارائه معنایی جامع برای نفس
 1و بررسی قلمرو آن

 2هادی کاظمی 
 دهيچک

 خارجی اصل وجود واقعیتِ ،گیردف قرار میه مورد پذیرش فیلسوآنچه به بداهت اولیّ
موضاو    زیارا  ؛مار ألانفاس  یمعاانی و انحاا   الجمله است و نه حقیقتِمر به نحو فیاألو نفس
 .اسات  «واقعیات » هماا   هو موجود است و موجود بماهو موجود موجود بما ،فلسفه

 .دانستتب هما  واقع به جمیع مرا را« مراألنفس» ،ور کلی و مطلقطبه  توا ولی می
 «.واقع به معنای أعم»توانیم بگوییم: األمر پیش از بسط، میاز این رو در تعریف نفس

األمار  حقیقات نفاس  »شود به این صورت بیاا  کارد:   األمر پس از بسط را میاما تعریف نفس
وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسا ، معقول ثانی فلسفی و عدم( به عناوا   

و توابع و لوازم آ  )خواه لوازم وجودی و خواه لوازم عادم( باه عناوا  ماواطن      ،موطن اصلی
در مراحال نااایی حتای     «.فرعی )برآمده از واقع وجودی متن( به خودی خاود خواهاد باود   

 تسری داد. عقل فعال، علم الای و ذات تعالی األمر را بهتوا  نفسمی
 ای که هستیم،األمر را باید در هر مرتبهچیزی با نفسرسیم که مطابقت در ناایت کار به این نتیجه می

 األمر درست کنایم توانیم بین مراتب نیز مرتبة اصلی نفسبا آ  مرتبه بسنجیم. همچنین می
 و بقیة مراتب را تابع آ  بدانیم، و این مرتبة اصلی، چیزی جز ذات حق تعالی نیست؛

 گیرند.از او سرچشمه می حقایق و همة به این معنا که وجود، اخالق، زیبایی

 گانکليدواژ
 األمر، مراتب طولی واقعیت، مواطن اصلی و فرعی حقیقت.نفس

                                              
 .11/61/1931، تاریخ پذیرش: 60/60/1931. تاریخ دریافت: 1

 (.Kazemihadi110@gmail.com) پژوه سطح سه رشته فلسفه اسالمی. دانش2
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 مقدمه
 شود؛األمر، اقوال متعدد و گاهی متضاد بین فالسفة اسالمی مشاهده میدر بحث نفس

تفکیا  قالال    شناسای هساتی و  شناسیمعرفت از این رو به ذهن رسید که باید بین دو حوزة
میاا  اقاوال جماع صاورت داد.      تاوا  میو هم  شودمیهم مرز بحث روشن  ،این کار شد. با

کما   شناسای  به مباحث معرفتشناسی آ ( األمر )هستینفسهمچنین با تبیین دقیقِ حقیقت 
 .شودی میزیاد

هام  در فلسافه و  هام   ،، لاوازمی دهایم اراله می األمرنفسی که از اثبات و توضیح معنای جامع
در ایان زمیناه    د.کردر پی خواهد داشت که این پژوهش آناا را بررسی خواهد  یشناسمعرفت

 األمربا اینکه چند تحقیق انجام شده است، ولی نوعاً پژوهشگرا  به تبیین حقیقت نفس
 اند؛ در چند مورد هم گزارشی اجمالی از چند تبیاین از منظر یکی از فالسفه پرداخته

اناد. در ماواردی هام    به نقد و بررسی آ  اقوال پرداختهدر ناایت اند و األمر اراله کردهنفساز 
 شناسای معرفات )گاهی باه حیاث    األمرنفس ایا  به تبیین نظری از خود دربارةپژوهشگر در پ

 اند( پرداخته است.شناسی نگاه کردههستینظر شده و گاهی هم از منظر 
 ألمر از هم تفکی  شده و در نتیجه،اشناسی نفسشناسی و هستیدر این پژوهش، دو حوزه معرفت

 األمر شکل گرفته است. با این کار عالوه بر روشن شد  حدود بحث، توا  جمع کرد مراتب نفس
معناای  . همچنین در این پاژوهش در صادد تبیاین    شودمیمیا  اقوال برای پژوهشگر حاصل 

 بررسی لوازم بحث است. األمر و قلمرو آ  نیز هستیم. از امتیازات دیگر این پژهش،جامع نفس
 دو تبیین دارد: األمرورود به بحث نفس

در فضای علم حصولی و صدق آ  پدید آمده اسات.   األمرنفسبحث  تبیین اول: در این تبیین،
هاای  ت که گزارشی از معنا داده شود؛ لذا بحث صِدق و کذب گاذاره در این نو  علم قرار اس

 آید، بحث مطابقت آ  با واقاع ق گزاره پدید میآید و زمانی که بحث صدحصولی پدید می
یعنای صارف    1کساانی کاه معیاار صادق را انساجام      گیرد. بنابراین نظرمیشکل  األمرنفسو 

 دانند، صحیح نیست؛ چراکه انسجام، الزمة تطابق با واقع اسات، سازگاری و عدم تناقض می
 دهاد. گزاره، صحیح گزارش مای  نه معیار آ . معیار صدق باید در جایی باشد که بتوا  گفت ی 

 ایدانند و معتقدند هر گازاره را معیار صدق با واقع می 2گراییهمچنین نظر کسانی که عمل
 گرایاناه که در عمل سودمند باشد صادق است، درست نیست؛ زیرا داشتن رویکارد عمال  

                                              
مطابقات صاور   برادلی و لوتز نسبت داده شاده اسات )ر.  : عبااا عاارفی،      این نظریه به الیپ نیتس، اسپینوزا، هگل،. 1

 (.262ا261، صذهنی با خارج
 (.216ا263. این نظریه هم به پیرا، ویلیام جمیز، ژا  دیویی نسبت داده شده است )ر.  : هما ، ص2
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گری است. پاس در علام حصاولی، بحاث درباارة      بحث دی ،ی  بحث است و تطابق با واقع
ناد و ماا باه آ     خود اشاره دار ما باور و تصدیق داریم که به ورایکه در آ  است  هاییارهگز
خود در چنین فضایی شاکل   گزاره با ورای عدم تطابق ریم. بحث تطابق یادر واقع باور دا ورا
هویت گزاره و اعتقاد، ی  هویت گزارشی است. ایان نحاوه ورود باه بحاث      چراکه؛ گیردمی

 األمر با صدقشناسانه است؛ زیرا در این مرحله است که بحث نفسفتاألمر، معرنفس
رسیم و چگوناه  األمر مینفسییم که چگونه به گومیگره خورده است. در این مرحله  و کذب

 شودشناسانه مطرح میکنیم. بعد از عبور از این مرحله، بحث هستیمطابقت را درست می
 ، چیست و چگونه است؛قرار گرفتهگزاره  األمری که وراینفس که اصالً

شویم. حقیقت علام،  میاز راه خود علم و یقین و معرفت وارد بحث در این تبیین تبیین دوم: 
 خاصیت انکشاف و حکایت از واقع را دارد؛ به عبارت دیگر، برابرنمایی با خارج را دارد

 ود  از ورا ذاتی آ  اسات، و این، هما  مطابقت با واقع است. در این راه از خود علم که حاکی ب
از آ  حکایات  چیست کاه ایان علام     األمرنفسو  پرسیم که آ  ورامییم و شومیوارد بحث 

 .شودمیمطرح  األمرنفس شناسانةهستیکند؟ باز بعد از عبور از این مرحله است که بحث می

 األمر  . بيان اجمالي اقوال دربارة نفس1
 . دیدگاه خواجه نصير1ا1

 األمار نفاس بوعلی استقرار یافته بود، ولی آغاازگر بحاث    ال که این مسئله در دورةدر عین ح
 جناب خواجه است. خواجه نصیر در باب قضایای خارجیه مبنای خاصای دارد و آ  اینکاه  

ی  طارف  فقط یا  ،«فقیرٌ الوجودممکن» انندای در خارج نباشد، مقضیه موضو  و محمولاگر 
 شود آ  قضیه را در خارج نشا  داد و بایاد در ورای ، نمی«النسا  ممکنٌا»آ  در خارج باشد، مانند 

 خارج به دنبال آ  بود. خواجه همچنین معتقد است که قضایای کاذب نیز وجود دارند،
در ذهان اسات؛ یعنای هام قضاایای      هار دو  حضور  ،صادق و کاذبوجه اشترا  قضایای و 

د معیاار  توانا مای تطابق با ذهان هام ن   صادق و هم قضایای کاذب در ذهن حضور دارند. پس
 1صدق و کذب باشد.

 با این بیا ، قضایای که دو طرف یا ی  طرف آناا در خارج نباشند، نه در خارج حضاور دارناد  
 2و نه در ذهن؛ زیرا بر خالف امور خارجی، وضع و محاذات ندارند و از این رو در خارجْ مادی نیستند.

                                              
، صبييي   فب   التّطباب   بمثلها، وجب   وإذا حكم الذّهن على األمور الخارجيّة: 111، صتجرید االعتقادنصیر الدین طوسی، . 1

 .وإلّا فال. ويكون صييي  باعتبار مطابقت  لما ف  نفس األمر، إلمكان تصوّر الكواذب
ذلك الثابت الخبار  إمّبا  ن يكبون ما مبا     : 013، ص تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل .ر. : نصیر الدین طوسی،2

 يكون امّا ذا وضع  و غير ذى وضع. بنفس   و متمثاّل ف  غيره، والقا م بنفس 
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 هام نیساتند   1در مُثُل افالطاونی  یستند؛ در ذهن هم نیستند؛ین دسته از قضایا در خارج نپس ا
در واجب هام  ولی پس یا باید در خدا باشند یا در عقل مجرّد.  .)چو  این نظریه باطل است(

تکثار در ذات واجاب   وجاود  راه ندارند؛ چو  راه داد  صور حصاولی در واجاب، موجاب    
 9پس در عقل مجرّد هستند. 2شود؛می
خواجه این است که ممکن در خارج وجود ندارد؛ همچناین معادوم، عادم،     ته مام در بیا نک

فرمایاد کاه اگار بگاویم در ذهان      ذهن نیستند، می اینکه چرا در پاسخدر . خواجه ... امکا  و
 .شوندمیکه در ذهن هستند، مشتر   یوجود دارند با کواذب

 توانیم به ایشاا  عارک کنایم   ا میگوید که این قضایا در خارج نیستند )که البته مخواجه ابتدا می
؛ چاو  باا کاواذب    نددر ذهن هم نیستکه د گویمیدر ادامه ند(؛ د در خارج هم باشتواننمیکه 

 توانیم معیاری برای تشخیص صادق از کاذب ارالاه کنایم(.  شوند )در حالی که اینجا هم میمشتر  می
 بندند. وقتی باه اینجاا رسایدیم،   یبنابراین ایشا  تقریباً راه را هم در ذهن و هم در خارج م

 ل است.ی داشته باشیم و آ  هما  عقل فعّاباید ی  واقع
 تواند در خاارج باشاد و ناه در ذهان؛    خالصه اینکه از نظر ایشا  واقعی هست که نه می

 است.عقل فعال  بلکه در
 . دیدگاه عالمه حلّي1ا۲

از طارح آنااا نظار    و بعاد   ،طرحعالمه حلّی چند اشکال بر بیا  استاد خود )خواجه طوسی( م
 کند.خود را اعالم می

 األمار قضاایای صاادق باود؟    به چه دلیل باید بیرو  از ذهن، دنبال نفاس  :شکال اولا
 گاهی قضایایی ذهنی داریم که هر دو طرف آناا در ذهن هستند و در عین حال هار دو واقعیات  

 0تفکی  ایجاد کنیم؛« ظرما فیه ین»و « ما به ینظر»األمر دارند. باید بین نفسو 
 األمر یعنی عقل فعّال. ولی عقل فعّال مربوط به کلیاات اسات،  خواجه گفت که نفس :اشکال دوم

                                              
 .026، صتلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ر. : نصیر الدین طوسی،.1

 021.ر. : هما ، ص2
. همچناین عالماه   فاذن، ثبت وجود موجود غير الواج  األوّل تعالى وتقدّس بهذه الصفة، ونسمّي  بعقل الكل: 021. هماا ، ص 9

 عبن  وسبللت   النكتبة  هذه جرت من  استفادت   ومات بعض ف  كان ومد: 16، صالعتقادکشف المراد فی شرح تجربد احلی، 
  و البذهن   الثببوت  إما األمر نفس من والمعقول األمر نفس ف  لما مطابقت  باعتبار هو الذهنية األحكام ف  الصادق إن مولهم معنى

 للصبور  مطباب   الذهن ف  ثابت حكم  و صورة فكل الفعال عقلال هو األمر بنفس المراد فقال .هاهنا منهما كل مُنِع ومد الخارج 
 .كاذب فهو وإال صادق فهو الفعال العقل ف  المنتقشة

: ال يلزم من اشتراك العلم والجهل المرك  ف  الوجبود  و االعتراض: 292، ص 2، جالمرام فی علم الکالم ةينااعالمه حلى،  .0
 .ة  ن يكون للصورة العلمية متعل  ثابت ف  الخار  عن  ذهاننا، بل تكف  مطابقتها لمتعلقهاالذهن  واختالفهما ف  المطابقة والالمطابق
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 )البتاه خاود خواجاه    1األمرِ این امور را در کجا باید بیابیم؟و ما قضایایی جزلیه نیز داریم؛ پس نفس
 ؛(احکام خارجی در خارج است األمرِنفساذعا  دارد که 

یاا خیار؟    اندصادق آید که آیاال نیز این سؤال پیش میصور عقل فعّ دربارة خود :سوم لاشکا
 اگر صادق باشند، موطنی که ورای آنااست و باید با آ  صدق کنند، کجاست؟ اما فرک این اسات 

 2؛این هم محال است که البته ندمطابقت کن ا خودشبا لذا باید  ؛ندارد ی ورای خودکه موطن
 9م: الزمة قالل شد  به این قول، تقدم شیء بر خودش است.اشکال چاار

 بیا  عالمه: هم در تصور و هم در تصدیق مطابقت وجود دارد. تطابق در تصورات به این نحو است
که متعلق تصور یا در خاارج اسات یاا در ذهان. در صاورت اول مطابقات راحات صاورت         

صورت دوم نیاز حااکی و محکایّ،     گیرد؛ زیرا یکی در ذهن است و دیگری در خارج. درمی
اند و باید بین این دو فرق گذاشت؛ مثالً مفاوم کلی که حااکی و محکای دارد،   هر دو در ذهن

 0.کنداست که از آ  حکایت می «کلی»یکی کلیِ در ذهن است و یکی هم خود مفاوم 
 صاادق های حق و األمر گزارهتطابق در تصدیقات نیز به این صورت است که اساساً نفس

 آیناد. اند که به حسب ضرورت یا برها  به دست میو مطابق با واقع، هما  حقایق معقولی
 هر آنچه مطابق با ضرورت و برها  باشد، صادق، و هر آنچه مطابق با ضرورت و برها  نباشاد، 

 بساتگی نادارد؛  این امر به فرک فاارک و ادرا  مادر     ،کاذب است. بر اساا مبانی عالمه
 2األمر یعنی المعقول فی حاد نفساه.  هانی و ضروری، متن و خود حقیقت است. نفسبلکه امر بر

نفساه را معقاول فای حاد     عقل است که الشیء فی حد  األمر در حیطةنفسپس به نظر عالمه 
 شود؛ مگر اینکه عقل آ  را در موطن عقل بیابد؛نفسه دانسته است. این حیث ذات هیچ جا پیدا نمی

 ذهنی نباشد.اگرچه مقید به وجود 
                                              

ء ثم األحكام الصادمة كما تقع ف  الكليات تقع ف  الجز يات، كقولنا: زيد حيبوان، فيجب  ارتسبام  فب  شب       :290. هما ، ص1
 .ع ارتسام الجز يات في  عندكمحتى تتيق  المطابقة، وال يجوز  ن يكون هنا ما  شرتم إلي  المتنا

وألنّ تلك الصور المرتسمة ف  ذلك المجرد صادمة ألنّها طابقبت األحكبام الذهنيبة الصبادمة، وال معنبى       :290. هما ، ص2
للصادق إلّا ما يطاب  ما ف  نفس األمر، فتلك الصور  يضا مطابقة لما ف  نفس األمر، فال يكون هو نفس األمر المتناع مطابقة 

 .ء لنفس الش 
 .291ا290. ر. : هما ، ص9

 .291. ر. : هما ، ص0
ما واف  اليكم العقل  الذي ال تشوب  معارضبة البوهم    و مّا التصدي  فإنّ  حكم عقل  ال غير فالصادق من  :291. هما ، ص2

ف  الخار ، بل  ن يكون على مبا  والخيال، إما ابتداء،  و بواسطة ... وبالجملة ال يج   ن يكون المعلوم ثابتا إمّا ف  الذهن  و 
 .علي  األمر نفس 
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 . دیدگاه قيصری1ا9
 کند که اگر کسی توجه داشته باشد به اینکاه منشا   قیصری بعد از پذیرش قول خواجه، اضافه می

ااا در آنجاسات )عقال فعاال((،     ال است )اصل و حقیقت اینعقل فعّ ی مادو ،پدید آمد  اشیا
تاوانیم بگاوییم کاه    میاألمر است؛ بلکه باالتر از این، شود گفت که عقل فعّال، نفسپس می
در آنجاا  ن ثانی است و تمام حقایق زیرا علم متکثر حق در تعیّ است؛« علم ربوبی» األمر،نفس

به کمالش و تمام مراتبش به نحو جمعی الای ربانی  األمر اصلی تمام اشیانفسلذا  وجود دارد؛
ن وبی و در تعایّ صور علمیاه در صاقع ربا    األمرنفسید: گومیقیصری  احدیّتی، آنجا هست. و

 خاصیت حقیقت شیء بود  را دارد.و هم  ،یتثانی است؛ چو  هم خاصیت منشال
در پاساخ  داند؟ األمر را فقط به علم ربوبی مینفسالی که مطرح است اینکه آیا قیصری سؤ

آید؛  ه شمارب األمرنفسد توانمیتر از علم ربوبی، عقل اول هم باید بگوییم که خیر؛ بلکه پایین
 باشد. األمرنفسد توانمینفس کل )تمام کلیات و جزلیات( است که  د از آ  همبع

 و منش  و اصل آنجاسات، حقیقات اشایا    نجا که علم حضرت حق علم فعلی استاز آ بنابراین
ت دیگار،  فی حد ذاته و به حسب تابش آ  چیزی است که در علم ربوبی وجود دارد. از جاا 

 «األمر فی نفساه »گیرد؛ پس اگر به گیرد، به خود اشیا تعلق مییعلم حق زمانی که به اشیا تعلق م
از ایان رو  گذرد. األمر آ  چیزی است که در صقع ربوبی مینفس و تمام لوازمش توجه شود،

 توانیم این بیا می 1األمر هر شیء در مقام واحدیت است.توا  گفت که ذات و نفسمی
 وریم.آ به شمارشناسانه را بر اساا دغدغة هستی

 . دیدگاه ميرداماد1ا۴

، األمار نفاس وجود خاارجی یا  ناو     برای  اماد الشیء فی حد نفسه پا برجاست.در کار میرد
غیر از وجود ذهنی و خارجی هم یا  ناو     برای ، واألمرنفسی  نو  هم وجود ذهنی برای 
کاه مبتنای    داناد را حقیقی می و آ  2وجود دارد. میرداماد جات اشترا  را پیدا کرده األمرنفس

عاوالم   باارة عالم ماده و هم در بارةبر فرک فارک نباشد. ایشا  الشیء فی حد نفسه را هم در
 ،اداماه  درمیردامااد  جمع بین اقوال را شارو  کارده اسات.     ،او با این کار 9.داندمی جاریباال 

                                              
فنفس األمر عبارة عن العلم  الذات  الياوي لصبور األشبياء كلهبا، كليهبا و جز يهبا،       :26ص ،شرح فصوص الحکمقیصرى، . 1

االسافار   الیاه فای  عالحکماه المت  صادرالدین شایرازی،   . همچنین ر. :صغيرها و كبيرها، جمعاً و تفصيلًا، عينية كانت  و علمية
 .200ا201، ص0، جالعقلیه االربعه

 .ها باید ی  مطابَقی داشته باشندناظر به این مطلب است که این گزاره که عمدتاً. 2

 .93ا92، صالقبسات. ر. : میرداماد، 9
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توضایح  ذهان را  وجود فی االعیا ، و سپس وجود فی االذها ، و وجود نه در عاین و ناه در   
 1.شودمیاین سه را شامل  األمر، همةنفس :فرمایددهد و میمی

تقارر   خواهیم که قضیه با آ  مطابقت کند.به گفتة میرداماد، ی  نو  تقرر و تحقق می
ی، األمار قضاایای نفاس  ذهنی، ذهنی اسات و در  قضایای و در  ،در قضایای خارجی، خارجی

 2کناد. ی که واقع باشد، با هما  مطابقت پیدا میاألمر است؛ یعنی ذات شیء در هر ظرفٍنفس
 ؛ به معنای الشیء فی حاد نفساه.  داریم األمرنفسهمچنین معتقد است که در عالم عقل هم او 
باا ایان بیاا      9.است که از لوازم عقال فعاال اسات    در آنجا به نحو أعلی و أتمّ األمرنفس ولی
از زماا    األمار نفاس مراتاب   بنابراین بحثم. سخن به میا  آوری األمرنفسیم از مراتب توانمی

 0.شکل گرفته و آغاز شده استمیرداماد شرو  
خااص   األمار نفس( و األمرنفسعام )شامل ذهن و خارج و  األمرنفسبه  میرداماداینکه  حاصل

 تقرری تسرّی داد. األمر عام را هم به هر نو نفس ر برابر وجود ذهنی و خارجی( رسید؛)د
 ه مالصدرا. دیدگا1ا۵
 ةفرمود هبنا بداند. در مرتبة بعدی هم می علم الایاألمر را وییم که صدرا نفسگاجمال میبه

 باشدالحقیقه میاست و ذات حق نیز بسیط آنجا که علم الای عین ذات حق از خودش،
پس واقع ، ق مادو  استلحقا ةحقیقی هم ةمرتب حقْ و ذات «کل االشیاء ةبسیط الحقیق» و
األمر نفس صدراتوا  گفت در ناایت می 2حضرت حق است. حقایق و واقعیات، ةیقی همحق

کلمات او خواهد آمد و توضیح  ،این پژوهش ادامة د. درکنجو میورا در ذات خداوند جست
 کنیم.ختصری هم اضافه میم

                                              
 و ظرف اىّ فى العقل بتعمّل ال نفس ، حدّ فى تيقّق  و ءالشى ثبوت هو و الوجود ف  نفس األمر :93، صالقبساتمیرداماد، . 1

 فهو ]وجود ف  نفس االمر يا الش ء ف  حد نفس ، ك  چ  طبيعت مرسل  در ذهن و چ  طبيعت مخلوط  در خار [. كان وعاء
 .12، صمصنفات میردامادهمو، ر. :  . همچنیناالعيان فى الوجود من اعمّ
و نيو وجوده فى األعيان... و فى الذّهنيّة  عمطاب  الخار  فى الخارجيّة هو تقرّر الموضو: 00، صمصنفات میرداماد. همو، 2

   .و الميمول فى مطل  نفس األمر ؛ و إنّ موام ماهيّة الموضوع فى مطل  عالم التّقرّرفى ذهن مّا... فى اليقيقة وجوده  الموضوع و نيوتقرّر 

، ال بتعمّل و اعتمال من حدّ نفس  قّقا فىء متيثمّ التيقي  انّ اعتبار نفس االمر هو اعتبار كون الشى: 920، صالقبسات. همو، 9
العقل، سواء علي    كان تيقّق  ال بتعمّل العقل فى لوح الذهن، ام فى متن الخار . و الصوادق مرتسمة فى العقل الفعّال بما هى 

 .متيقّقة فى حدّ نفس 

ر  وسع من هذه المرتبة، كما البلدة مثال بل هو من مرات  نفس االمر،.... فاذن، نفس االم: 02، صمصنفات میرداماد. همو، 0
 . وسع من دار من دورها. فنفس االمر بمنزلة المدينة، وهذه المرتبة بمنزلة دار من دورها

ونفبس األمبر عنبد    : 202ص ، 0، جالحکمه المتالیه فای االسافار العقلیاه االربعاه     ، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم .2
لصور األشياء كلها كليها و جز يها مبديمها و حادثهبا فإنب  يصبدق عليب   نب  وجبود         اإلله  الياوي التيقي  عبارة عن هذا العلم

األشياء على ما ه  عليها إذ األشياء كما  ن لها وجودا طبيعيا و وجودا مثاليا و وجودا عقليا فكذلك لها وجود إله  عنبد العرفباء   
 .و هذا الوجود  ولى بلن يكون عبارة عن نفس األمر
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 . دیدگاه عالمه طباطبایي1ا۶
 تعبیاری  البتاه . آ  وسیع معنای به وتثب و موجودیت از است عبارت عالمه نگاه در األمرنفس
 األمار نفاس د: مقصود از فرمایمی عالمه که آنجا است؛ تردقیق ،رفته به کار الحکمه ناایه در که

 (وجاود )گیرد، أعم از ثبوت حقیقى و تحقق در نظر مى ثبوت مطلق براى عقل که است ظرفى
 کند.  مفاهیم إعتبارى عقلى، إعتبار مىوجود براى ماهیات و  هایى که عقل به واسطةو ثبوت

 .دگیار و تحقق در نظر مای  ثبوت مطلق براى عقل که است األمر ظرفىبه نظر عالمه طباطبایى، نفس
آ ، یعناى ثباوت    گاناة م ثبوت است که شاامل مراتاب ساه   هما  معناى عا األمرنفسدر واقع، 

 1گردد.وجود، ثبوت ماهیت و ثبوت مفاهیم إعتبارى عقلى مى
 عتبارى.إیکى در ماهیات و دیگرى در مفاهیم  :ضطرارى مطرح شده استإدر این نظریّه، دو توسّع 

در ذهن هساتند و باه تعبیار دیگار      ضطرارىِ وجودهاإدلیل آنکه ظاور خودکار و  ماهیات به
 و مطاابَق  موجودیت را به محکىّ ضطرارْإنحو  عقل به ،ضطرارى بودها هستندإنمودِ 
 .گیارد نظر مى دار براى این مفاهیم درضطرارى و ریشهإى لعافاهیم سرایت داده و وِاین م

 به این نحو که اگر واقع اصیل خاارجى ؛ تبع واقع اصیل خارجى استه ب ،این توسعه در موجودیّت
دار و توسعه در موجودیت و واقع را نیز بپاذیریم  ضطرارى و ریشهإ ءعاباید این وِ ،را بپذیریم
 شاده قضایای تشکیل در مورد . صدقضطرارى نداریمإبراى فرار از این توسعه و راهى 

 ،دار اسات؛ زیارا طباق اصاالت وجاود     ضطرارى و ریشاه إعاى به مطابقت آ  با وِ، ماهیات از
 .ضطرارى وجودها در ذهن اسات إولى نمودِ  ؛ى از وجود در واقع خارجى ندارداماهیت باره
 ضطرارىإنمودى  ،ید ببینیم این وجود خاص خارجىبا« االنسا  موجود» ةپس در قضیّ

قضایّه  « االنسا  موجاود »کنیم حکم مى ،به صورت ماهیّت انسا  در ذهن دارد یا نه؟ اگر دارد
باه تباع   « عاالم نماود  »بنابراین  .چنین نمودى دارد حقیقتاً ،صادقى است؛ زیرا آ  وجود خاص

 یعاا هماا  وِ « االنساا  موجاود  »یایى نظیار  مر قضااألنفس .کندموجودیّت پیدا مى« عالم بود»
و اگار گفتاه    ،«عاالم باود  »نه وجود خارجى و  ،است« عالم نمود»یعنى  ،دارضطرارى و ریشهإ

 ،نه واقاع اصایل   ،دار استضطرارى و ریشهإخارج  مقصودْ ،شود ماهیت در خارج موجود است
 کنناد میات به خارج راه پیدا ماهیّ ،است هنمودِ آ  عالمِ بود و از آنجا که این عالم حقیقتاً

 2شوند.و به آ  نسبت داده مى
عتبارى لوازم عقلاى ماهیاات   إمفاهیم که اند مرحوم عالمه فرمودههم عتبارى إدر مورد مفاهیم 

 .گیارد نظار ماى   ضاطرارى در إى لعاضطرارى دوم براى آناا وِإ ةهستند که ذهن در توسع
                                              

، 1ج ،اليكمة المتعالية فى األسبفار العقليبة األربعبة    صدرالدین شیرازى، ؛3ص ،نهاية اليكمةحسین، طباطبایى، محمد ر. : .1
 .ىیحاشیه عالمه طباطبا، 216ص
؛ طباطباایی،  حاشایه عالماه طباطباایی   ، 212، ص1ج ،اليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة صدرالدین شیرازى، . ر. :2

 .12، صناایه الحکمهحسین، محمد
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عااى  شاده از آنااا باه مطابقات باا ایان وِ      شکیلهاى تگونه مفاهیم و گزارهنصدق و کذب ای
 تناا سااخته  ،دار بود ضطرارى نیز به دلیل ریشهإعاى این وِ 1ضطرارى است.إیافته و توسعه

عتباارى و قضاایاى   إمفااهیم  « مار األنفاس »تواند محکى، مطاابَق و  و پرداخته ذهن نبوده و مى
 2یافته از آناا را ت مین کند.تشکیل

 اهلل مصباح یزدی. دیدگاه آیت1ا7
دانناد  مای  ظرف ثبوت عقلی محکیاترا به معنای  األمرنفساستاد در بعضی از تحقیقات خود 

 :کنند کهو این طور مطرح می
ظارف ثباوت عقلاى محکیاات      ،األمر غیر از واقعیات خارجىمنظور از نفس

 کند و در مواردى مرتبه خاصىباشد که در موارد مختلف تفاوت مىمى
 ؛مانند قضایاى منطقى و در مواردى ثبوت خارجى مفروک اسات  ؛استاز ذهن 

مانند محکى قضیه محال بود  اجتماا  نقیضاین و در ماواردى باالعرک باه      
علات   عدم معلاول عادمِ   گویند علتِکه مى چنا  ؛شودخارج نسبت داده مى

علیت در حقیقت بین وجود علات و وجاود معلاول برقارار      ةکه رابط ،است
 9شود.ک به عدم آناا هم نسبت داده مىاست و بالعر

 ،وجاود  )در اماور وجاودی،   حسب خودشه ء بواقع هر شیاألمر را به معنای در مواردی هم نفس
 ،ءواقع هما  چیز است و واقع شای  األمر هر چیز،نفس»فرمایند: دانند و می( میو در امور عدمی، عدم
 0.«هی عدمی و گاهی محالگا گاهی عدم، گاهی ذهنی، است، گاهی امر خارجی

 . علّت پيدایش اقوال مختلف۲
 شود که آرای مختلفی از سوی فیلساوفا  ارالاه شاده اسات.    األمر مشاهده میدر بحث نفس

 پس باید ببینیم که به چه دلیل در این بحث اقوال مختلفی از فالسافه پدیاد آماده اسات.    
و برخای هام دغدغاة     2بیایاد األمار پدیاد   نفاس گاهی تنو  قضایا باعث شده است که بحث 

اسانه باعث شاد  شنهای معرفتاند؛ یعنی برخی از دغدغهشناسانه را در آ  آمیخته کردهمعرفت
ای ایان بحاث توضایح    شود که به گوناه میدیده  نیزگاهی  0.بیایدها پدید که برخی از اندیشه

 کنناد نه بیا  میشناساهای هستیها را با دغدغهداده شده است که طبق سنت اسالمی، بحث
                                              

 .حاشیه عالمه طباطبایی ،211ص ،1ج ،اليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة صدرالدین شیرازى،. ر. : 1
 .حاشیه عالمه طباطبایی ،902، ص1ج هما ، .ر. :2
 .222ص ،1ج، آموزش فلسفه ،مصباح یزدی، محمدتقی .9
 .910ص ،شرح مبسوط منظومه مرتضی، مطاری، ؛09، صاایه الحکمهتعلیقه علی ن ،مصباح یزدی، محمدتقی. 0
 مجموعه آ  قرار داد.توا  زیردیدگاه خواجه نصیر را می . مثال2ً

 توا  دیدگاه عالمه حلی را ناظر به این قسم دانست.می. 0
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تاوانیم بگاوییم کاه گااه در فلسافة اساالمی،       مای شناساانه ندارناد. امّاا    های معرفتو دغدغه
 1شناسانه هم وجود داشته است.های معرفتدغدغه

وجاودی   را در مناشئ األمرنفسیعنی بحث  ه دلیل منش های وجودی است؛هم ب آرابرخی از 
 2اناد. وی مناشئ علمای عاالم گساترش داده   برخی هم بحث را بر راند. حقیقت کشانده

 برخی نیز، همچو  عالمه طباطبایی، به دلیل أصالت وجود )وجود متن واقع را پر کرده
اناد. برخای هام مانناد     األمر را بر اساا أصالت وجود تقریر کارده و واقعْ وجود است(، نفس

 9شناسانه جمع کنند.شناسانه و معرفتهای هستیاند میا  دغدغهعابدی شاهرودی سعی کرده
 هایی که وجاود داشات،  توا  گفت که اصل اصطالح مستقرِ، مشخص بوده، ولی دغدغهدر کل می

األمر اختالف پیش بیاید و نظرهای مختلفی باه وجاود بیایاد.    سبب شد در مورد حقیقت نفس
 .ه استاألمر به کار رفتها برای حل و فصل واقع و نفساز اندیشه بینیم که بسیاریلذا می

 اند یا خیر؟قابل جمع حال سؤال این است که آیا این اقوال

 األمرگيری مراتب نفس. شکل9
 األمر. توضيح و تبيين مراتب نفس9ا1

ه ناوعی  هساتیم و او با   األمار نفاس گیاری مراتاب   ا ما در کلمات میرداماد شاهد شاکل در ابتد
 األمار داریام؛  عالم عقل هم نفسگوید در خواسته جمع بین اقوال کند؛ به این بیا  که می

 األمر در آنجا به نحو أعال و أتمّ است که از لوازم عقال فعاال اسات.   به معنای الشیء فی حد نفسه. ولی نفس
 األمر از آناا گرفته شاود؛ بلکاه از لاوازم   البته نه به این صورت که ذواتی داشته باشیم که معنای نفس

 0بیند.لوازم را به نحو علوم إنطباعی میو این  بیند،ذات خودش است؛ یعنی خودش را می

خااص   األمار نفاس ( و األمار نفسعام )شامل ذهن و خارج و  األمرنفسمیرداماد با این بیا  به 
 2نو  از تقررْ تسرّی داد. األمر عام را به هرذهنی و خارجی( رسید؛ همچنین نفس)در برابر وجود 

باه تقارر   »که نه خارج است و ناه در ذهان( گفات:    خاص ) األمرنفسمیرداماد درباره موطن 
بر اساا خوب و ماّم است و  بسیار. این تعبیر میرداماد «مطلق او، نه مقید به ذهن و نه خارج

األمر را باه عقال   نفس آید، نه مثل برخی که صرفاًه شکل محققِ خارجی در میب األمرآ ، نفس
 یا به ذهن بکشانند. فعال

                                              
 اند.اهلل عابدی شاهرودی در این بحث به هر دو دغدغه پرداختهکه عالمه طباطبایی و آیت .1

 . مثل دیدگاه قیصری.2

 .211ا263، صنفس األمر در فلسفه اسالمی علی،محمد .ر. : اردستانی،9

بل هو من مرات  نفس االمر،.... فاذن، نفس االمر  وسع : 02، صمصنفات میردامادهمو،  ؛920، صالقبسات. ر. : میرداماد، 0
 .مر بمنزلة المدينة، و هذه المرتبة بمنزلة دار من دورهامن هذه المرتبة، كما البلدة مثال  وسع من دار من دورها. فنفس اال

 .00، صمصنفات میرداماد. ر. : همو، 2
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به میا  آوریم، و همچناین در خصاوص عقال     األمرنفسیم سخن از مراتب توانمیبا این بیا  
 فعال که در آنجا معقوالت به نحو خالص و صراح وجود دارند.

 األمر را قالل است. البته با اینکاه عالماه  توا  گفت که عالمه طباطبایی هم به مراتب نفسمی
شا  در مرتبة عقال فعاال هام ایان     األمر را حل کند، ولی ایخواهد بحث نفسدر مرحلة اول می

را باا طارح    األمار نفاس که ، بعد از ایناسفارکنند. ایشا  در تعلیقات خود بر جاری میرا  طرح
، ناد وجودظااورات   و ماهیااتْ  )به این صورت که وجاود اصایل اسات    ندکش تمام میخود

نطقای  ی نفس باه معقاوالت ثاانی م   وجود، و در توسعه إضطرار ه حقیقتباست ماهیت ثابت 
 رسیم، و معقوالت ثانی هم به تقرر ماهیات متقررند و ایناا از لوازم ماهیات اسات می

التر )کاه فقاط   تمام این حقاایق در مراتاب باا    :فرماید، میو ماهیات هم از لوازم وجود است(
 1برد( به نحو حضوری وجود دارند.عقل فعال را نام می

 األمار توانیم مواطنی برای نفسا بپذیریم، میحال سؤال اصلی این است که اگر عوالم برتر ر
 ایدر مراتب مافوق عالم در نظر بگیریم که در مراتب مادو  نیز هست؟ اینجاست کاه باا مسائله   

 رو هستیم. با قباول ایان عاوالم   به نام عوالم برتر و منشالیت عوالم برتر نسبت به عوالم مادو ، روبه
ه حقایقی که در عالم ماادو   همچنا  ک توا  گفتمی، اا برای مراتب مادو برتر و منشالیت آن

نیاز خاود،    ای که در عوالم برتر هساتند األمر هستند، حقایق و صور علمیهنفسو خود،  داریم
 هستند. األمرنفس

تماام   افازو  بار اینکاه    نیاز هسات؛  چه در این عالم مادو  وجود دارد، در علم ربوبی تمام آن
 .وجود دارد األمرنفسا هم به عنوا  مراتب حقایقی که اینجا هست، در آنج

کاه آیاا   حقایق مادو  دانست؟ یاا این همین  األمرنفسعلم ربوبی را واقعاً به عنوا   توا میآیا 
تاوانیم  مای باشاند؟ در یا  کاالم     األمرنفسد تواننمیای که در عقل فعال هستند، صور علمیه

 کناد؛ ود منشالیت، صور علمیه معنای خاصی پیدا میاألمر است. با وجشود گفت نفسبگوییم: بله؛ می
 توا شوند که در این صورت میزیرا این صور علمیه به نام صور علمیة فعلیه شناخته می

 دانست. األمرنفساا را این

باه صاورت    ، این صاور را ی  طرح که دو طرح وجود دارد درباره صور علمیه در عقل فعّال
 .کندمیبه صورت حصولی قبول آ  را  طرح دوم کند ومیحضوری مطرح 

 کناد؛ به نحو حضوری: حقایق وجودی آنجا هستند و عقل فعال به آناا علم حضوری پیدا می. 1
                                              

فظرف الثبوت  :تعلیقات عالّمه طباطبایی ،211، ص1، جاليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعةصدرالدین شیرازى، . 1
مطابقة لما ف  عالم العقل من صور العلوم اليضورية على النيو الذي  المطل  هو المعنى بنفس األمر و القضايا الكلية منها خاصة

 .سيشير إلي  المصنف
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کند. از این رو امور به خاودی خاود   اند و األمر فی نفسه بر آ  صدق مییعنی حقایق وجودی
ایش مادو  خود هساتند.  کند. این حقایق، منش  برای پیدو ورای فرک فارک بر آ  صدق می

 پس باید گفت آ  وجود در عقل فعال، اصل این حقیقت مادو  است، و هماین حقیقات  
 توا  به نحو حضاوری فی حد نفسه در خارج به نحو أعال و اشرف در آنجا هست. می

این طور بیا  کنیم که چو  قرار است هما  حقیقت، خودش را تنزل دهد و به ایان حقیقات   
 د، این حقیقت در آنجا نیز هست.مادو  تبدیل شو

 ای هم که در بحث تشکی  باید دقت کنیم، این است که این همانی باال و پاایین، نکته
. در اینجاا  کندمیو عالی، دانی را در خود تفسیر  شودمیدر قالب حمل حقیقت و رقیقت بیا  

 شیء آنجاست.هم حقیقت علم حضوری، حقیقت و واقعیت خارجی است؛ ولی حقیقت عقلی این 
 1البته باید بدانیم که به نحو کلی در آنجاست؛ ولی این طور نیست که خبری از جزلیاات نباشاد؛  

 بلکه تمام جزلیات در کلی هست.
 . به نحو حصولی: علم از آ  جات که علم است، خاصیت کشاف از ورای خاود را دارد.  2

علام   ولای دهاد.  مای در علم حضوری کشف از ورا در کار نیسات؛ بلکاه خاودش را نشاا      
 ،دهاد. علام  می خبر . علم از حقیقت و األمر فی حد نفسهخود است اشف از ورایحصولی ک

 دهاد. األمری است؛ ولی محتوایی که در علم هست، از ورا خبر میی  حقیقت نفس
 شاود( در واقعیت علم، حتی در علم حصولی )که این علم منش  ایجاد مخلوقات مای 

 ؛ زیرا اینجا بحث از علم فعلی و ایجادگر )ناه علام انفعاالی( اسات.    مطرح است األمرنفسهم 
 گیرد. حال باید پرسید کاه منشا  وجاودی   این نو  علم در منش های وجودی قرار می

در بیاا   مطلاب  خواهد حقیقت مادو  را بیاورد( باید از سنخ مادو  باشد یا خیر؟ این )که می
د خداوناد متعاال   ی علم حصولی را در مورشفاف نیست. ولی اگر کس چندا  حکمای مشالی

 خواهد شیء را بیااورد، اند( این علم، علم ایجادگر است، و وقتی میقبول کند )که مشالیا  هم گفته
آورد. گرچه ما این علام حصاولی را قباول ناداریم، ولای اگار       ، میسترا که مادو  احقیقتی 
 باشد، ی  حقیقت وجودی است و هویت وجودی دارد.محقق 

ه علام فعلای هام با     ، نه علم انفعالی بود ؛س این نو  بحث، به لحاظ علم فعلی بود  استپ
شناساانه دارد.  وییم که این نو  علم، حقیقت هستیهمچنین باید بگ معنای علم ایجادگر است.

ی باشد و این علم از آ  پدید آید؛ بلکه طبق طور نیست که ابتدا چیز این ،لذا در این نو  علم
 الیا ، عقل فعالْ خود را یافت و در عین یافت خود، حقایق معلولی خود را هم یافات؛ تحلیل مش

 .... مثل حقیقت انسا  و سنگ و
                                              

، اليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعةصدرالدین شیرازى،  به این صورت توضیح دادند. ر. :که عالمه  بر خالف. 1
 .تعلیقات عالّمه طباطبایی ،211، ص1ج
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 گیارد گوییم این نو  علم، علم فعلی است و در مناشئ هستی قرار میپس با قبول کرد  این طرح، می
 کاایتگری داشاته باشاد.   خواهاد ح و دیگر تحت علم بما هو علم نیست؛ چو  علم بما هو علم می

 .شودمینو  علم وجودی و ایجادگر  ، ازشودمیا تا این طرح به عنوا  مناشئ هستی مطرح ام
 رسایم؛ دهند دقت شود، باز در علم حصولی هم به حقیقت میاگر به طرحی که مشالیا  اراله می

چاه هویات    گار  ؛اناد توضیح که صور علمیة عقل فعال، خود حقیقت و األمر فی نفساه  با این
گوییم صورت علمیه بماا های صاورت    می با این توضیح، ما دو طرح داریم: گاه علمی دارند.

ه نفاس  صورت علمیه ب گوییمر این صورت مساوی با انکشاف است؛ گاهی نیز میکه د علمیه
 متعلَّاق،  م به حقیقت است و بُعد ایجااد اسات؛ یعنای   که در این صورت، مساوی با عل حقایق

 ه عبارت دیگر حقایق عقلیه هستند.ب ا حقیقت علمی است؛، امخودِ حقیقت
 گرچه این طرح دارای اشکاالتی است و در این دو طرح، هما  طرح علم حضوری پسندیده است،

شاود  میلذا  گیرد؛میعلمِ عقل فعال به حقایق عقلیه تعلق  ولی حتی با طرح علم حصولی هم
 دانست. األمرنفساا را آن

ت ماادی در حقیقات مثاالی ریشاه     در عقول و مفارقات اینکه، حقیق األمرنفسخالصه مراتبِ 
 و حقیقیت مثالی در حقیقت عقلی ریشه دارد. لذا تمام حقایق مادو  باید از باال بیاید. دارد

 ای دارد کاه در آنجاا  آید و هر امر مادو ، خزینهدر کلمات مشاء هم تمام حقایق مادو  از باال می
 األمار هساتند.  أتم موجود است. پس خود عقل و تمام صور در آنجا، حقایق نفسبه نحو أعال و 

 توا  گفت موطن اصلی و فرعی در آنجا این چنین است: خود عقل، موطن اصلی اسات می
 آیندو تمام صور علمیه، چه به نحو حضوری و چه به نحو حصولی، همگی از لوازم فرعی او به شمار می

 کند؛ حتی به جزلیات.دست پیدا کند، به همة این لوازم دست پیدا میو اگر کسی به عالم عقل 
اند )چه به نحو حضاوری  ی و آنچه حکما در علم ربوبی گفتهدر علم ربوب األمرنفس اما دربارة

 و چه به نحو حصولی( که باطن اشیاست، سؤالی مطرح است و آ  اینکه فرق علم ربوبی با عقاول 
 و مفارقات در چیست؟

یعنی هار شایئی    مادی، مثالی، عقلی و الای؛ عتقد است که اشیا حقایقی دارند در مرتبةصدرا م
 ،که در این صاورت علام الاای    مادی، مثالی، عقلی و الای باشدد توانمییم، یروهکه با آ  روب

 أشرف از علم عقلی است. األمرنفس
ی، وجاوب  انی( است و مرتبةایا  ذکر اینکه علم الای در مرتبة وجوبی )نه در مرحلة امکنکته ش

 احکام خاص خودش را خواهد داشت و حتی حقایق عقیل هم در آنجا به نحاو انادماجی هساتند.   
علام،   ثیا از ح یو معلوماات حاق تعاال   آنجاسات   توا  گفت حقیقت شیء آنجاسات میلذا 
 .است اءیبوده و منشا تمام اش اءیاش قتیحق
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 األمار نفسکه کسی این مورد و مرتبه را به عنوا  در ذات حق تعالی هم با این األمرنفس بارةدر
توا  این مرتباه  می األمر اضافه کنیم. البتهنفسبه مراتب  نیزرا  مطرح نکرده است، ولی باید آ 

 به دست آورد.را از کلمات صدرا 
ن ثاانی  قابل طرح است؟ در جایی که کسی علم ربوبی را در تعیّ األمر کجانفساین بیا  از اما 

 األمر اصلی، خود حضرت حاق اسات.  ای ذات بدا . طبق این طرح، باید گفت نفسو ور
 األمر به شمار آید.األمرْ بسیار مام است و باید مرتبة اصلی نفسالبته باید بدانیم که این مرتبه از نفس

آنااا(   به حسب ذات اشیابه خودی خود ) توضیح درباره این مرتبه اینکه گاهی نگاه ما به اشیا
در بحاث   باشند تا تنزل کنند یا خیر؟ در مراتب ما فوقبه حسب ذات باید  . حال آیا اشیااست
باه چاه   ، «بریازد  اسات، بیارو   در درو  را خواهد آنچه یت معل»شود مییت هم که گفته عل
ن نظار را قباول کاردیم،    . اگر ایباشدفاقد شیء  تواندست؟ علت معطی شیء است و نمیمعنا

، حضرت حاق  دستگاه عرفانیولی در  ؛ البته طبق نظام فالسفه؛شودمیالعلل  علةحضرت حق 
 شاود. الذوات، حقیقةالحقایق و امراالماور مای  تناا وجود هستی است. او به تناایی ذات

 شاود. تبدیل می الذواتالحقایق و ذاتحقيقةآنجا به امراالمور و در « األمر فی حد نفسه»
 النو  فرد بالذات انسا  اسات، رب»گوید:   با صنم خودش میالنواز این رو صدرا دربارة رابطة رب

 با ایان توضایح،   1«.گرددکند و آ  هم به خداوند متعال برمیالنو  را در عقل اول جمع میو رب
 الذوات و حقیقت اصلی تمام موجودات است.وجود حق تعالی ذات

 قع اصایل داریام  شود ی  واگاهی هم نظر به واقع داریم که در این صورت گفته می
 هایی که تابع آ  واقع اصیل هستند )واقع چه وجود و چه ماهیت باشد(. در خود این واقع هاو واقع

هاا را در خاود   ینیم که حقیقتی هست که تمام واقاع ببا طرح علیتی که بینشا  برقرار است، می
سابحا  آ  ماتن    ناد به این بیا  که خداو الواقعیات است؛جمع کرده است. خداوند متعال واقع

 ها در او به نحو اطالقی مندمجاً هست. پس با قبول ایان طارح،  واقعی است که همة واقع
 .شودمی األمرنفساعالی  األمر و بلکه مرتبةنفسذات حق ی  مرتبه از 

شاود  مای کنیم. در این صورت وجاود اصایل   دید اصالت وجود به مسئله نظر می گاهی هم با
 ند ماهیات، معقوالت ثانی فلسفی و منطقی و...، از دل متن وجاود اصایل  متن اصلی و مابقی، مان

 العلل ریشه دارند که او وجود اصیل اسات علةآید. این وجودات اصیل در حقیقت برتر و در می
األمار اصالی   تاوانیم او را نفاس  شود. با این توضیح مای األصیالت میو وجودالوجودات و اصیل

 عالم بدانیم.
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و چگوناه   گونه این حقایق را به باال ببریما مطرح کردیم، باید تبیین کنیم که چاگر این طرح ر
الی، ذات برابار و مقابال بااقی    این کثرات در ذات او باشند؛ زیرا با ایان طارح، ذات حاق تعا    

 جو کرد.وجست یوجود نامتناهگذارد و باید همه چیز را در نمی

األمر اصلی در ایان  نفس سش هم پاسخ گفت کهباید به این پر األمرنفسدر پایا  بحث مراتب 
ا باالتر و متن است )به ایان معنا   األمرنفس، یکی األمرنفسزیرا با قبول مراتب  مراتب چیست؛

 تاوا  مای . به تعبیر دیگار  شودمیاصلی  األمرنفس ،و همین کنند(که مابقی از او ظاور پیدا می
 هستند؟ األمرنفستب دیگر هم که مرااألمر چیست، با ایننفسگفت که أولی به 

، وجود خداوند متعاال اسات،   األمرنفسکه أولی به  شودمیخوبی روشن از توضیحات قبل به
 توا  تعبیر کارد تر. در ادبیات صدرا میبعد از آ  علم ربوبی، و همین طور تا مراتب نازل

 ند.یتابع او و برخاسته از ذات او األمر اصلی که بقیه،نفسبه 
 ها هم خداوند متعال است.األمر عدمنفستوضیح و بیا ، باید پذیرفت که حتی  با این
 األمر اصلی،شناسانه گرفت این است که نفساألمر به لحاظ هستیتوا  در بحث نفسای که مینتیجه

اول باا او )ذات حاق(   ما در قدم  ،و اثباتی شناسیمعرفتذات پروردگار است. گرچه به لحاظ 
اصالی باه لحااظ ثباوتی،      األمرنفسا رو هستیم، امهطبیعی روب األمرنفسبلکه با  مواجه نیستیم

 ذات حق تعالی است.
األمر است؛ چو  او باه  نفسکه ذات پروردگار  آیدبه دست میم که از کالم صدرا گفت ترپیش

ص صادرا در خصاو   داناد؛ وگرناه  را قالل است و علم را عین ذات می« االشیاءبسیط الحقیقة کل»
 1است. األمرنفستعبیر کرده که اولی به این گونه علم ربوبی 

 ای دارد که در آ ، برداشاتی را کاه ماا داشاتیم،    حاشیه مجموعه مصنفاتآقاعلی مدرا در 
منظورش علم رباوبی   وجود الای دارند )البته گفته است: اشیاجایی  . صدرا دربیا  کرده است
االمر المطلق هو   »کند: میوجود حق تعالی را برداشت علی مدرا از این عبارت، است(. ولی آقا

األمر الذی یطابق علیه ... فی القضایا الصادقه له  ال ج د الحق الحقیقی، النوه جوامج ج اموج    االمر الحقیقی... فنفس
 2.«ال ج دات و احکامها فی نفسه او فی مرتبة متأخرة فی نفسه...

 اولی حقیقی، وجود خداوند متعال است؛ به ایان معناا  األمر اصلی پس در ناایت باید گفت که نفس
 گیرند.ام حقایق، از او سرچشمه میو تم که وجود، اخالق، زیبایی

 األمر در کلمات حکما. تطبيق مراتب نفس9ا۲
األمر أوسج من هذه المرتبة، کما البلدة موال  أوسوج مون دا     األمر،.... فاذن، نفسبل ه  من مراتب نفس»میرداماد: 

 9.«األمر بمنزلة المدینة، وهذه المرتبة بمنزلة دا  من دو هادو ها. فنفس من
                                              

 .202، ص0ج  ،اليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعةصدرالدین شیرازى،  . 1

 .911، ص1، جمجموعه مصنفات آقاعلی مدرا ،زنوزی طارانی علی مدرا. آقا2

   .02. میرداماد، مجموعه مصنفات، ص9
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 1.«نفسها کذا األمر فی نفسه کذا، أی تلك الحقیقة التی یتعلق بها العلم و لیست غیر الذات فی»قیصری: 

 اقج، ...ای انوه عوین   علی ان ک م ا سطاطالیس فی اث ل جیا... انما ه  الحق یعنی انه ال اقج ال المطابق لل: »دوانی
و در آنجاا بحاث صادق     شودمیخود واقع )نه مطابق با واقع(  ،یعنی علم ربوبی 2؛«األمر...نفس

 مطرح نیست؛ به این صورت است که هر آنچه در مادو  هست، در باال به نحو الای هست
 ظرفی است که تمام حقایق در آنجا هست. األمر،نفسو حقیقت 
 ووج دا طبیعیا وج دا لها أن کما األشیاء إذ ءشی لکل الحاوی اإللهی ال ج د بهذا  ج دةم األشیاء فإن»صدرا: 
 9.«األمور نفوس  عون  عبا ة یک ن بأن أولى ال ج د وهذا العرفاء عند إلهی وج د لها فکذلك عقلیا ووج دا مالالیا

 ه نحو عقلای هسات؛  مثالً این انسا  در اینجا، در عالم مثال هست، ولی به نحو مثالی؛ در عقل هم ب
در این مرتباه  گوید که اشیا میصدرا  در فوق آ  هم که صقع ربوبی است، به نحو الای است.

 اناد( به شکل وجود الای هستند و همه حقایق حضوری، به صورت اندماجی )که وجودی اجماالی 
 .حضور دارنددر آنجا 

 وجودی، جاری سااخت؛ در واقع صدرا با حفظ الشیء فی حد نفسه، آ  را در تمام مراتب 
 ربوبی هستند.به این بیا  که وجود الای اشیا در علم 

 األمر به معنای مطلق واقعيت. تبيين نفس۴
 وراء فارک فاارک ا     األمر )أمر انفسدر ابتدای بحث الزم است که چاار مولفه و پایة مختصاتی 

 بالوجدا  این اماور  امر واقع و متقرر ا به خودی خود( توضیح داده شود. با اینکه همه ما 
 را در نفس خود داریم.

 «أمر. »1
 شاود أمر به معنای شیء و ذات به معنای أعم است و این معنا شامل الشیء و الأمر هم مای 

ایان صاورت    اگر ی  نحوه الشیء را تصور کنایم، در  است. و این خود، ی  نو  امر و شیء
 گیارد؛ شیئی است که در برابر شیء قرار می پذیرد. البته منظور از الشیء،ی  نو  حکم و مفاوم می

ی که برابر شیء خاص است، الشیئتش ی  خاصایتی دارد  بدین معنا که اگر فرک کنیم الشیئ
 األمر،در نفس« أمر»با این توضیحی که گفتیم، مراد از  توا  از آ  گزارشی داد.و آ  این است که می
 آ باه   توا میإخبار تصوری اراله داد. لذا  یا چیزی که بتوا  از آ  گزارشعبارت است از هر 

کنایم؛  ، از آ  به شیء یااد مای  رکن استذات بالمعنی األعم بگوییم. پس هر چیزی که مشت پُ
 .عنی االعم داشته باشد، مثل ماهیتو چه ذات بالم ،باشد، مثل عدم ذاتچه بی

                                              
 .26. مقدمه قیصری، ص 1

 .12دوانی در حواشی بر شرح قوشچی، ص . 2
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حد نفساه، الاذات فای حاد      الشیء فی توا  تعابیر متعددی به کار برد؛ مانندمی «أمر»در مورد 
دارد، یعنای ماا    األمار نفاس که چیازی   شودمیوقتی گفته  ؛ از این رونفسه، األمر فی حد نفسه

ییم: گاو مای و اگر نتوانیم وجودش را اثبات کنیم، در این صاورت   ،«هست» توانیم بگوییم:می
 .تواند باشد و ما به آ  علم نداریممییعنی ؛ «امکانش هست»

شاود:  این ماوارد را شاامل مای   « امر» بیا  کردیمتوضیحی که  : با اینمول کلمه أمرتبيين دایره ش
 وجود، عدم، ماهیت، معقوالت ثانی فلسفی نظری، معقوالت ثانی فلسفی عملی، عمل انسا 

 های زیباشناختی، بلکه همه امور جزلی و کل )صاحبت فقاط  های اخالقی و عملی، ارزشو ارزش
فوق طبیعی و ما شود( همه امور طبیعیجزلی را هم شامل میدر علوم نیست، بلکه زید 

نظری و عملای،  همه امور  ،األمر به شکل نفی و اثباتی است()اگر مافوق طبیعی باشد، نفس
، به طور کلای  و و از ی  منظر همه علوم ریاضی، طبیعی، منطقی )معقوالت ثانی منطقی(،

 .گیردمیر در ب ،که حظّی از شیئیت داردرا هر چیزی  «امر»
نحاوه ورود   ای کاه در پایاا  مناساب اسات کاه بیاا  شاود ایان اسات کاه چناد راه و           نکته

 شناسانه، از راه صادق اسات  األمر وجود دارد: ی  نحوه ورود معرفتشناسانه به بحث نفسمعرفت
 ت؛شناسانه، از راه تثبیت اسای صادق است یا خیر؛ روش دیگر ورود معرفتو اینکه آیا چنین گزاره

 ست که بحث مورد نظر ماست.ا« أمر»از راه  ، یعنی ورودهمین نحوه ورود نیزروش دیگر 

 «وراء فرض فارض. »۲ 
 ها صادق باشند و چه نباشد.ها حالت و فضای شناختاری و حالت انفعال دارند؛ چه این گزارهگزاره

 این در حاالی اسات   به تعبیر دیگر مفاوم گزاره، حالت شناختاری، یعنی ی  حالت وراء دارد.
خواهیم از وراء خبر دهیم. به بیا  دیگر چیزی که آنجاسات،  که ما از وراء منفعل هستیم و می

 خودش چنین چیزی را اقتضا کرده است. لذا به دست فاعل شناسا و فرک فارک نخواهد باود؛ 
 ؛«اال  شب اسات » توا  گفت:بلکه بدین گونه است که هر چه خود خواست، به وجود آورد. برای مثال می

 گویم شب است. این، خودسااخته کنم و میدر حالی که روز است. من شب را فرک می
 .وجود داردخواسته است. در این صورت، فرک فارک و خود

. در حالات  دهاد و باه آ  اشااره دارد   خبر میمفاوم و گزاره  از امری ورای تبیین دیگر: گزاره
 خواهیم به چیزی که آنجا هست، اشاره کنایم. بیفزاییم؛ بلکه میخواهیم چیزی را اخبار و اشاره، نمی

کاه آ  گوناه   بل آ  گونه که هست، نیست؛ که امرْ است در فرک فارک، سخن در جاییولی 
 خواهم هست، و این ی  نو  فرک خاص است. در فرضی که به دست فارک اسات، که من می

 .کندمیکه خواست، فرک فرک هر گونه 
 به فرک فارک نیست، یعنی هویت گازاره و مفااوم،  ای شود که گزارهگفته میبنابراین وقتی 

 هویت اخبار و اشاره است، نه هویت ایجاد و خواست و تصمیم؛ هویتی است مستقل
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 از خواست، تصمیم و فرک ما. در حالی که در فرک فارک، اشاره به خواسات اوسات،  
 األمر نیست.فسنخاصیت فرک فارک است و خاصیت  ،نه وراء. این حالت

در حاالی   ،اموری را فرک کارد  شودمیمطرح کرد که آیا  توا  این سؤال رامیدر این مرحله 
 ند؟رهم دا األمرنفسکه 

کاه هرچناد صاحیح    ای از قضایای شارطیه داریام   اید بگوییم که بله؛ زیرا ما دستهدر جواب ب
 مین تاریا  خواهاد باود(،   ایم )مثل اگر آفتاب نتابد، زنیستند و فرضی خالف واقع کرده

 ولی نفس این مفروک، فرک شده است و به خواست فارک مقید نیست و لذا احکام
کاه پدیاد آماده اسات،     خود را دارد. از این رو نفس فارک باه لحااظ این   و اقتضالات خاص 

 .(مثال پاری دریاایی و..   )ندارد. ایان محتاوا    األمرنفسولی محتوای مفروک،  ؛دارد األمرنفس
 داشته باشد. األمرنفسدارد که لزومی ن

 «امر واقع و متقرر. »9
گویند اماری ورای گازاره   میبرابر ایستای خارجی است. لذا وقتی  منظور از امر واقع و متقرر،

ماوطن و ماتن خاصای اسات کاه      آ  امر نیازمند  ، طبیعتاًاست فرک فارک و مفاوم و ورای
اش آید، الزماه و متن خاص به میا  میی بحث موطن وقت از این رو فرک فارک باشد. ورای

 نوعی تقرر است؛ زیرا تا تقرر نداشته باشیم، موطن معنا ندارد.
با واقع أعام   مر واقع و متقرر، مساوقت شیء أعمی  تبیین هم این است که بگوییم منظور از ا

و  یا  نا  « امار »عم گرفتیم، پاس  است. با توضیحی که در مورد امر دادیم و آ  را به معنای أ
. شاود مای گیاریم، واقاع أعام    اقع، آ  امر و شیئی که در نظر میمراد از و طبیعتاً شیئیت دارد و

و حتای اماور    1ای باشد که همه چیز را شاامل شاود؛ اماور وجاودی    واقع أعم باید به گونه
اماور   هماة و تبیاین گاردد کاه    داده شود ای توضیح بنابراین واقع باید به گونه 2عدمی و عدم.

 یرد.گ را در برعدمی  وجودی و
 «به خودی خود. »۴

 به خودی خود دو جنبه دارد: یکی جنبة سلبی، یعنی مستقل از فرک فارک و مساتقل 
رک و موطن گزاره را کنار بگذاریم؛ دیگری فرک فایعنی به عبارت دیگر  از گزاره و مفاوم؛

اثبااتی باه ایان     ةخاواهیم باه آ  بپاردازیم. جنبا    جنبة اثباتی که اینجا محل بحث است و مای 
 و اقتضالات خود اسات.  ی، در هر موطنی به حسب خودمعناست که هر شیء و هر أمر و ذات

                                              
 )نه ماهیت من حیث هی هی(؛ ب( وجود ذهنای  امور وجودی: الف( وجود، مفاهیم فلسفی و ماهیت مربوط به وجود. 1
 ؛وجاودی  ها( قضایای حقیقای  ؛شناختیوجود زیبایی و مفاهیم زیبایی د( ؛وجود عمل و مفاهیم عملی ج( ؛مفاهیم منطقی و
 امور فرضی وابسته به وجود. ح( ؛امور جزلی وجودی ز( ؛)مرتبه ماهیت( ماهیت من حیث هی هی و(

 .عدم و امور عدمی بحث خواهیم کرد األمرنفسدر قسمت آخر این بخش، از  .2
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گیریم که تمام آنچه را در تصور و تصدیق منعکس اقتضالات را هم به معنای عامی در نظر می
شود، شامل شود. مقصود از ماواطن هام ماوطن عادمی، ماوطن وجاودی ماتن و ماوطن         می

یعنی هما  موطنی که خودش هسات و اقتضاالاتی   « به خودی خود»ست. پس وجودی فر  ا
 است.« الشیء فی حد نفسه»که خودش به حسب خودش دارد. این هما  تعبیر به 

 األمر. تعاریف نفس۴ـ1
کنایم و توضایح مختصاری    األمر شده است، اراله مای با تبیین این قیود، تعاریفی را که از نفس

 دهیم.ذیل هر ی  می
امور به خودی خود، واقاع و متقارر در خاارج از ماوطن گازاره و مفااوم و ورای       » ریف اول:تع

األمار ایان چناین    این تعریف، ی  تعریف حقیقی است؛ یعنی حقیقات نفاس   «.فرک فارک
دهیم، ناه اینکاه   است، و از آنجا که بحث فلسفی است، تعریف را به شکل مختصاتی اراله می

 باشد. لزوماً متشکل از جنس و فصل
واقع و متقارر   ،(، به خودی خود )در موطن خودقیود افزوده تعریف اول: امور )به معنای أعم(

 )به معنای اعم(، در خارج از ماوطن گازاره و مفااوم )بعیناه(، و ورای فارک فاارک      
 الشیء فی حد نفسه، تمام قیود فوق در آ  هست. .خواسته فارک()فرک خود

 و در موطن خود.مفاد ثبوتی: امور به خودی خود 
 فرک فارک. سلبی: خارج از موطن گزاره و ورای مفاد

 واقع وجودی متن )خواه ماهیت، خواه وجود. پیش از اثبات اصالت وجود» :تعریف دوم
لاوازم  و اعتباریت ماهیت( به عنوا  موطن اصلی و توابع و لوازم آ  )خواه لوازم وجودی و خواه 

ً که طبیعتاا  از واقع وجودی متن( به خودی خود خواهد بود عنوا  مواطن فرعی )برآمدهعدم( به 
 «.باشدبه عنوا  برابرایستای گزاره و مفاوم، ورای فرک فارک و مستقل از گزاره و مفاوم می

األمر وجودات اصیل )خارجی، ذهنی، در ساحت عمل انسا ، معقاول  حقیقت نفس» :تعریف سوم
 توابع و لوازم آ  )خواه لوازم وجودی و خواه لوازم عدم(ثانی فلسفی و عدم( به عنوا  موطن اصلی و 

 به عنوا  مواطن فرعی )برآمده از واقع وجودی متن( به خودی خود خواهد بود کاه طبیعتااً  
 «.باشدبه عنوا  برابرایستای گزاره و مفاوم، ورای فرک فارک و مستقل از گزاره و مفاوم می

ماهیات )ماهیات هماراه وجاود(      األمار نفس( و حقیقت متنی و اصلی) وجود، متن األمرنفس
األمار  نفاس دهاد( و  لوازم ماتن باود  خاودش را نشاا  مای      حقیقت نفادی متن )که توابع و

 األمار عادم، حقیقات سالبی ماتن اسات.      نفاس فلسفی، لوازم اندماجی ماتن و   معقوالت ثانی
ه عناوا   تخلیه عاین تحلیاه اسات. ایان هام با      األمر ماهیت من حیث هی هی، نفسهمچنین 

حقیقت برآمده از وجود با حیثیت تقییدیه وجود در اشاره عقلیاه اسات، و در حقیقات اشااره     
 عقلیه ی  نحوه وجود اصیل دارد.
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 . بسط واقع۴ا۲
 دهیم و در بخاش األمر تمام است، ولی کمی مسئله را بسط میدر این مرحله با اینکه بحث نفس

 کنیم.  تر میرا تکمیل لوازم بحث، آ 
 گردناد؛ های وجودی و امور وجاودی بار مای   های عدمی، به واقعاً همة امور و واقعاساس

 هاای عادمی،  شوند. اگر این مسئله توضیح داده شود که واقعیعنی از توابع و لوازم آ  می
 .شودمیآ  حل  األمرنفس، ندالزم سلبی وجود

 ته باشاد خواهد انکشاف داشدر بحث عدم مضاف گفته شده است که عدم مضاف می
بطال  معنو  خاارجی اسات. هرگااه کاه یا        ؛ یعنیدهدخبر می و از بطال  )بطال  آ  امر(

 1. به عبارت دیگر عدم بحث از واقع است.شودمیواقع وجودی را نداشته باشیم، عدم 
رورت ضا کاه  ییم گاو مای دایره مربع   دربارةاما در مورد مفاوم محال و گزاره محال، اگر مثالً 

یعنی یکی از لوازم وجودی دایره است. پس ضرورت بطال  هام   لحاظ دایره( دارد؛بطال  )به 
 از احکام واقع وجودی است، در برابر واقع عدمی.

 گزاره سلبیه هل بسیطه )مثالً زید نیست( این نیز هما  بطال  وجود و بطال  معنو  وجودی است.
 آنجا که ارتباطْ ی  امر وجودی اسات، همین طور در گزاره سلبیه هل مرکبه، سلب ارتباط است. از 

 گردد.یمتباط نیز به احکام امور وجودی بربرای همین سلب ار

 ،«عدم علتْ علت بارای عادم معلاول اسات    »هایی در مورد معدومات، مانند درباره گزاره
ها، در حقیقت وجود علت است که وجاود معلاول را اقتضاا    باید گفت که در این گونه گزاره

اینجاا هام از احکاام    بنابراین گر وجود علت نباشد، وجود معلول هم نخواهد بود. و ا کند،می
 ودات و اقتضالات امر وجودی است.وج

)باه عناوا  لاوازم     برگرداندهای وجودی به واقعهای عدمی را پس به اصطالح باید تمام واقع
 .(های وجودیواقع
ماورد عادم جااری نیسات؛      ای که باید خاطرنشا  کنیم اینکه این طرح، فقط درنکته
به این بیا  که ی  متن و ی  واقاع وجاودی    شود؛مطرح  تواندمیدر امور وجودی هم  بلکه

معقول ثاانی   مثالً ها به عنوا  توابع وجودی متن است؛به عنوا  متن داریم، ولی بعضی از چیز
 ست.چگونه است؟ این طرح به خوبی پاسخگوفلسفی نسبت به متن 

باین  یعنای در  ریام؛  واقاع باه میاا  آو    األمار نفاس از  سخن یمتوانمیراحتی با این توضیح به 
 ای بر دسته دیگر ترتب دارد و یکی مترتب بر دیگری اسات های وجودی، دستهواقع

                                              
 المعنون عدم معنونة ف  األمرية والنفس :926، ص1، جاألسفار العقلية األربعةاليكمة المتعالية فى صدرالدین شیرازى، . 1

 .البطالن بنيو فسم  شئت ما  و مصدام  و ومعنون  الباطل فيقيقة الوجودي
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همچناین هماا  گوناه کاه احاوال       رسایم. ه ی  واقع متن و ی  احوال متن میو در ناایت ب
رسایم کاه دارای احاوال واقاع     واقعای مای  لبی هم داریم. ما به یا   وجودی داریم، احوال س

 و احوال واقع عدمی است. یوجود
ست که دارای ی  متن وجودی )باه عناوا    ا ایباشد، مانند جزیرهبه این شکل  األمرنفساگر 

 اند(آناا هم واقعاند( و احوال عدمی )که واقع وجودی( و همچنین دارای احوال وجودی )که آناا واقع
پدیاد آوریام. همچناین    « مواطن واقع»یم ادبیات جدیدی با عنوا  توانمیبیا ، با این  باشد.می

 روییم.  هروب األمرنفسمتن واقع را دارای احوالی بدانیم. پس در حقیقت ما با مواطن 
 چند مرحله دارد: األمرنفسمواطن 

 ا واقع وجودی متن؛

 های وجودی پس از متن؛ا واقع

 خاص به خود را دارد. ثل ممتنعات، عدم و... که هر ی  موطنممتن؛  عدمی پس ازهای ا واقع

یم بگاوییم: واقاع باه معناای أعام. اماا در تعریاف        توانمیپیش از بسط،  األمرنفسدر تعریف 
)باه عناوا  ماوطن     واقاع وجاودی ماتن    األمرنفس: »توانیم بگوییممیپس از بسط،  األمرنفس

)فرعای(   باه عناوا  ماواطن متعادد     ،اه ایجاابی اصلی( و توابع و لوازم آ ، خواه سلبی و خاو 
 «.خواهد بود األمرنفسبرآمده از واقع وجودی  األمرنفس

 األمار نفاس در حقیقت مواطن وجودی، به معنای مواطن واقعی ثبوتی است. این تعبیری که از 
 هم با اصالت وجود و هم با اصالت ماهیت سازگار است. ،اراله دادیم

 األمرفس. قلمرو معنای جامع ن۵
 شناسای معرفات  بایاد باین حاوزة    اوالً کاه  آیدحات بخش قبل این نتایج به دست میاز توضی
 تاوا  میهم  شناسیهستی در حوزة ثانیاًشناسی آ  تفکی  قالل شد؛ هستی األمر و حوزةنفس

ماوطن اصالی و ماواطن     تاوا  میو در خود هر مرتبه هم  شدقالل  األمرنفسبه مراتب طولی 
 .اداراله د األمرنفسبرای  فرعی را

ماوطن اصالی    «وجود»یم بگوییم که تواندر مرتبه اول، که با امور خارجی سر و کار داریم، می
اند از: ماهیاات، معقاوالت ثاانی منطقای،     نیز عبارتمواطن فرعی این مرتبه  و ستاین مرتبه ا

 1و امور عدمی نام برد.معدومات فلسفی و  معقوالت ثانی
در این مرحله چاو  عقال    2مطرح کرد. األمرنفسعقل فعال را به عنوا   توا مید بع در مرتبة

م و أکمال در خاود   فعال حقیقت مراتب پایین و مادو  خود است، کماالت آناا را به نحو أتا 
 قرار گیرد. األمرنفسطولی  تواند در ی  رتبةمیاو هم  دارد. از این رو

                                              
 .اندها و اضطرارهای ثانوی را به ثبوت وجود برگشت دادهدر کالم عالمه طباطبایی به خوبی این مرتبه قابل برداشت است که ثبوت. 1

 اجه نقل شد.واین قول از جناب خ .2
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   1ست.األمر انفسی  مرتبه از  که گفت توا میعلم الای را نیز  ،در مرتبه باالتر

ات ، ذات حق تعالی است. این مرتبه در کلما األمرنفسدر مرتبه ناایی باید بگوییم که أولی به 
 کموا  األشیاء إذ ءشی لکل الحاوی اإللهی ال ج د بهذا م ج دة األشیاء فإن»صدرا به طور صریح آمده است: 

 یکو ن  بأن أولى ال ج د وهذا العرفاء عند إلهی وج د لها فکذلك عقلیا ووج دا یامالال ووج دا طبیعیا وج دا لها أن
 2.«األمرنفس عن عبا ة

 ای که هستیم،األمر را باید در هر مرتبهرسیم که مطابقت چیزی با نفسدر ناایت کار به این نتیجه می
 األمر آ  باه نحاو  ارد، نفسبا آ  مرتبه بسنجیم؛ مثالً اگر چیزی به نحو برتر در عقل فعال وجود د

 ست.برتر و کلی ا
شاود مرتباه اصالی    یم بگیریم و آ  اینکاه در باین مراتاب هام مای     توانمیی  نتیجه کلی هم 

ت حاق  این مرتبه اصلی چیازی جاز ذا   مراتب را تابع آ  بدانیم.درست کنیم و بقیه  األمرنفس
 گیرند.، از او سرچشمه میایقو همه حق تعالی نیست. به این معنا که وجود، اخالق، زیبایی

 األمر. لوازم معنای جامع نفس۶

 . عروض در قضایای ذهني۶ا1
و عوارک و احکام  ندست، در ذهن ههای ذهنی، به شرط وجود موضو  آناادانیم که گزارهمی

ای کاه محماول آ  از معقاوالت    توا  گفت قضایه می. به تعبیر دیگر کنندمیخود ذهن را بیا  
 منطقی باشد یا نباشد(. ذهنیه است )موضو  هم معقول ثانی باشد، منطقی ثانی

گزاره ذهنی، این است که واقع آ  گزاره به خودی خود و با قطع نظر از فارک   األمرنفس
نااا غیار از حیثیات    ی آاألمار نفاس ها حیثیت . در این گونه گزارهاستفارک، دارای نفسیت 

های ذهنای، کاه وجاود    بین مطابَق و مطابِق گزاره لی هم که در مورد تغایراذهنی آنااست. سؤ
، با توجه باه مراتاب   شودمیها ضروری است، مطرح األمر داشتن این گزارهنفستغایر آناا در 
توا  بر اساا تغایر إعتباری باین مطاابَق و مطاابِق    میالبته  9.شودمیداده پاسخ ذهن به خوبی 

 0ال را بدهیم.هم پاسخ این سؤ
 شود، وجود ذهنی و مفاهیم منطقی اسات. وجودی که واقع أعمْ شامل آ  مییکی از امور 

 األمر و هم مواطن فرعی هستیم.در نتیجه ما حتی در وجود ذهنی، هم دارای موطن اصلی نفس
                                              

 کنند؛ البته با آ  بیانیو حتی خودشا  به آ  تصریح می این قول از تکمیل سخنا  جناب قیصری قابل برداشت است. 1
 که به دو شکل حضوری و حصولی ایجادگر توضیح دادیم. ذکر کردیم که ما قبالً

 .202، ص0، جسفار العقلية األربعةاليكمة المتعالية فى األصدرالدین شیرازى،  .2

 919-963مر در فلسفه اسالمی، ص، نفس األاردستانی، محمدعلی،. ر. : 9

 122-129، ص1. ر. : محمد تقی آملی، درر الفوالد، ج0
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هایی که از وجود ذهنی اراله شده، از این قرار است که به تحلیل ذهنی ما باا چااار   یکی از تبیین
طاور فاعلیات(   ه )با  شاود می رو هستیم. آنچه از نفس انشاهذهنی روبو مؤلفه در وجود  حیث

خاصیت اضافی داشتن، ی  وجاود ظلای را باه هماراه      ه دلیلاین وجود ب 1وجود العلم است.
از آنجا که هر وجود، ی  ماهیات   2گذاریم.خود دارد که نام آ  را وجود المعلوم می

لوم، ماهیات المعلاوم   هیت العلم، و با وجود المعخود دارد، لذا با وجود العلم، ما را به همراه
 شاود، آنچه در وجود ذهنی به عنوا  این همانی ماهیت مطرح میو  9هم وجود دارد،

 خارجی و ماهیت المعلوم است. همانی بین ماهیت شیء این
مواطن فرعای   ،و بقیه ،موطن اصلی ،نتیجه گرفت که وجود العلم توا میخوبی از این تبیین به

 های ذهنی است.در گزاره األمرنفس
 األمر ماهيت. نفس۶ا۲

یم در دو حوزه بحث داشاته باشایم: حاوزه تحقاق ماهیات و حاوزه       توانمیدر مورد ماهیات 
 حقیقت ماهیت.

 . حوزه تحقق ماهيت۶ا۲ا1
ذکر کاردیم، ماهیاات بودناد. چاو  ماهیاات       األمرنفساول  یکی از مواطن فرعی که در مرتبة

 آورد. شماربه  األمرنفسآناا را موطن فرعی  توا میتن وجودند، پس برخواسته از م
قرار گرفتن در مرتبه خاص و حد ایجاابی   ه سببدر بخش اول این پژوهش گفتیم که وجود ب
 کند که برآمدهظِلی پیدا می ن، ظاور، حالتو سلبی داشتن و به دلیل محدودیت؛ تعّی
 حتی بنا به نظر عالمه، ماهیات  0گوییم.یت میو تراوش شده از وجود است، که به آ  ماه

 هاا از خارج و از حدود وجودی گرفته شده است و مراد از حد وجودی، ویژگی
                                              

)أ  هذا الوجود یجب أ  یکو  قالما بذهن و أ  ال یکو  له  136على الایات الشفاء، ص لياشية، اصدرالدین شیرازى .1
 لوجود التابع الظلی الغیر المت صل(إال ا

و إذا وجدت ف  الذهن من حيث طبيعتها و ) 230  ،ص1، جاليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة، صدرالدین شیرازى .2
جود يكون تلك الطبا ع حاملة لمفهومات الذاتيات من غير  ن يترت  عليها آثارها إذ اآلثار للمو -تشخصت بالتشخصات الظلية

لكن ليس بييث يترت  في  آثار الكمية  ي ليس الياصل ف   -ال للمفهوم مثال الياصل من السطح ف  الذهن متضمن لمعنى الكم
 (موجود ذهن  و ما م ب  مابال لالنقسام إلى األجزاء لذات  بل هو معنى بسيط مجرد -الذهن من حيث إن 

ضربا من االتياد بمعنى  ن للعقل  ن يالحظ لكل وجود من  متيدة مع   ما المسمى بالماهية فإنما ه ) 062-069. هما ، ص9
الوجودات معنى منتزعا من الوجود و يصف  بذلك المعنى بيس  الوامع فالميك  هو الوجود و اليكاية ه  الماهية و حصولها 

 (من الوجود كيصول الظل من الشخص و ليس للظل وجود آخر كما فهمناك مرارا

 ما المسمى بالماهية فإنما ه  متيدة : 062ا069، ص1، جاليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعة، ین شیرازىصدرالد. ر. : 0
لكل وجود من الوجودات معنى منتزعا من الوجود ويصف  بذلك المعنى بيس  الوامع  بمعنى  ن للعقل  ن يالحظضربا من االتياد  مع 

 .وجود آخر كما فهمناك مرارا لظلاوليس من الشخص  كيصول الظلمن الوجود  ماهية وحصولهاه  ال واليكاية هو الوجودفالميك  
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ی کناد. در نتیجاه چناین حاد    میو خصوصیات وجود است که این وجود را از دیگرا  ممتاز 
 1خارج از وجود نیست و بنا بر تشکی  از سنخ وجود است.

اشاتن  د األمرنفسگفت که ماهیت موجوده، از توابع وجود است و  وا تمیپس طبق دو تبیین 
 گردد )به عنوا  موطن فرعی(.آ  هم به تبع وجود تصحیح می

 . حوزه حقيقت ماهيت۶ا۲ا۲
ذات ماهیت، هیچ چیزی غیر از آ  چیزی که باید داشته باشاد، نادارد. در حقیقات در ذاتاش     

 دیگر ماهیت، در مقام حمل اولی و مفااومی امری غیر از خودش وجود ندارد. به عبارت 
 اش مفاومی غیر از مفاوم جنس و فصل نیستکند که در حریم ذاتیبه این شکل ظاور می

 و به حمل اولی چیزی غیر خودش نیست.
 األمر برای ماهیت در مقام ذات هم قابل طرح اسات در این حوزه باید گفت که نفس

چاه ماهیات از نظار    لیه عین تحلیه است؛ یعنای اگر حیث هی هی، تخ ماهیت من األمرنفسو 
و بارای خاود ثابات     باشد، اما از خود تای نیستاتش از همه اغیار و اوصاف تای میمرتبه ذ

اسات.   األمار نفاس ی در مطلاق  األمار نفسای است. از این رو ماهیت در متن ذات خود پدیده
ر ظارف هساتی باه عناوا      هیات د بلکه ما األمر برای ماهیت به ذاتش بستگی ندارد؛نفسولی 

 األمر نادارد ماهیت مطرح است؛ لذا ماهیت به خودی خود و با قطع نظر از تحقق و هستی، نفس
 األمر نیست؛ زیرا اگر ماهیت دارای هیچ گونه وجودی )حتی ذهنای و إدراکای(  و از مراتب نفس

 2باشد. «خود»نباشد، یکسره هیچ و باطل است و ذاتی نیست تا 
 األمر داشتن ماهیت را در ضامن وجاود باه دسات آورد.    توا  نفسشن میبه طور رو

را از لواحاق   آ  تاوا  مای دیم، ماهیت بتبع وجود موجود بوده و لاذا  طبق تقریری که اراله کر
 وجود دانست، و ماهیت هم به عنوا  حقیقت برآمده از وجود، با حیثیت تقییدیاه وجاود  

 ایی  نحوه وجود اصیل دارد. از این رو ماهیت در هر مرتباه  در اشاره عقلیه است، و اشاره عقلیه هم
 آید.ه حساب میکه موجود شود، جزء موطن فرعی وجود ب

 األمر معقوالت. نفس۶ا9
 األمر مفاهیم ماهوی و معقوالت ثانی منطقی در فصل قبل توضیح داده شاد. دربارة نفس

 یم.دازپرمیفلسفی  ن فصل فقط به بررسی معقوالت ثانیدر ای
 داند و لاذا مفااهیم فلسافی،   صدرا وجود معقوالت ثانی فلسفی در خارج را از سنخ وجود رابط می

                                              
 ن الواج  بالذات حقيقة  :91هما ، ص ؛إن الماهيات حدود الوجود :10، صنهاية اليكمةطباطبایی، محمدحسین،  .ر. :1

 .21و  20، 912، 230، 210، 203هما ، ص ؛وجودية ال ماهية لها تيدها

 .910ا910، صاألمر در فلسفه اسالمینفساردستانی، محمدعلی، .ر. : 2
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 کنند. به عباارت دیگار  شوند و از آ  حکایت میای اسمی هستند که از وجود رابط إنتزا  میمعانی
 1اسات. وجود محمولی آناا که از معنای اسمیِ گرفته شده و از معانی حرفی است، در عقل موجود 

و در مرحلاة   2اثبات خارجیات ایان مفااهیم اسات     ،اول دغدغه صدرا در این مسئله در درجة
ادت یا عروک خارجی آنااا  ای، خارجیّت حیثیات خارجی این مفاهیم را به زیبعدی به گونه

عالماه طباطباایی هام     9پاذیرد. قی آناا با معروضاتشا  را نیز میدهد و وحدت مصداإرتقا می
 داند که تناا بر آناا صادق است،ت ثانی فلسفی با مصادیقشا  را به این میرابطة معقوال
ماه در تصاویر   پاس عال  0دارای فرد خارجی نیستند، بلکه مصداق خارجی دارند. و از این رو

 2عقیده است.خارجیت مفاهیم فلسفی، با صدرا هم
 تاوا  ذیرش است و لذا میشود، مصداق خارجی داشتن این مفاهیم مورد پهما  طور که مالحظه می

لاوازم انادماجی ماتن    سفی، قالل شاد کاه ایان معقاوالت از     فل األمر معقوالت ثانینفسبرای 
  واقاع  یم بگوییم که ی  متن وجاودی و یا  توانمیهستند. به عبارت دیگر در امور وجودی 

 وجودی به عنوا  متن داریم؛ ولی بعضی چیزها به عنوا  توابع وجودی متن وجاود دارد. 
 تاوا  مای راحتای  باا ایان طارح باه     سات. ز این توابع وجودی، معقوالت ثانی فلسافی ا یکی ا
فلسفی را تصور کرد؛ زیارا ایان معقاوالت برخواساته از ماتن       والت ثانیداشتن معق األمرنفس

 اند.قابل پذیرش ،وجودند و به عنوا  موطن فرعی
 عدم األمرنفس.  ۶ا۴

 گاویم ق عدم و تقرر بطال ، وقو  بطال  است. زمانی که میدر مورد هویت عدم باید بگوییم مصدا
 عدم واقع است، یعنی بطال  واقع است. دربارة موطن عدم محض )بطال  محض( نیز بایاد گفات  

 شاود، که هر جا وجود محض هست، عدم محض نیز هما  جاست. لذا هرجا بحث از عدم مای 
 جاست. هما  نیزموطنش 

 ه در خارج هست، و تقرر عدم در خارج به معنای تقرر بطالنی است.مصداق عدم، هما  بطالنی است ک
 در جایی که مفاوم عدم داریم، مصداق برابرایستایش فقدا  و نبود است؛ در هر ماوطنی کاه باشاد.   

چیازی کاه بخواهاد    به صورت مفاومی، مصداق نادارد.   0این در حالی است که مفاوم محال
                                              

 .10، صمعقول ثانی؛ فنایی اشکوری، محمد، 060و  109، ص 1، جاليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعةر. : صدرالدین شیرازی،  . 1
 .122، ص3و ج 221، ص0، ج292، ص2ج ،230، ص 1، جاليكمة المتعالية فى األسفار العقلية األربعةصدرالدین شیرازی، . 2
 .122، ص3و ج 991ا990، ص1ج ،. ر. : هما 9
 .220، صناایه الحکمه حسین،یى، محمدطباطبار. :  .0

 .1تعلیقه  ،993، ص1، جتعلیقه بر اسفارهمو،  ؛222و  00 ،02. ر. : هما ، ص2

اق د باه یا  مصاد   توانا مای ن عباارت دیگار  ه با  باشاد؛ ای در هیچ موطن و مرحله دتوانمین شخود. مفاوم محال یعنی 0
 برابرایستای محقق، اشاره کند.
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 ق نخواهد شد؛ یعنی ضرورت بطاال  دارد؛ اجتما  نقیضن باشد، در هیچ موطنی محق
 نداریم. بر این اساا در خاارج، « اجتما  نقیضین»به عبارت دیگر هیچ مصداق قابل نشا  دادنی برای 

 چیزی به اسم اجتما  نقیضین نیست.هیچ گاه 
پایش بباریم.    را عدم و امور عدمی األمرنفس دربارةیم بحث توانمیراحتی این توضیحات به با

 ،، به حساب هماا  گازاره   گیردمیگفت که وقتی محال در گزاره قرار  توا میرد محال در مو
 دانیم که عدم در شمار معقوالت ثانی فلسافی، و باه صاورت   کند. دربارة عدم میاألمر پیدا مینفس

 ؛کناد . آ  واقع وجودی، طرد عدم خود را قبول مای مندمج )اندماج به نحو سلبی( است
 األمر قالل شد.های پس از متن برایش نفساز لوازم وجود دانست و به عنوا  واقعتوا  عدم را پس می

 های مربوط به معدومات )مثل عدم العله عله لعدم المعلول(، باید گفت که در این گونهدربارة گزاره
و اگار ایان وجاود    کناد  مای وجود علت است که وجود معلول را اقتضا  ،ها، در حقیقتگزاره

جاودات و اقتضاالات   احکام و ازاینجا هم  بنابراینوجود معلول هم نخواهد بود. علت نباشد، 
 امر وجودی است.

 گردد؛ یعنای از تواباع  های وجودی و امور وجودی برمیهای عدمی، به واقعاساساً همه امور و واقع
 های وجاودی های عدمی را به واقعشود. پس به اصطالح باید تمام واقعو لوازم آ  می

 های عادمی پاس از ماتن،   های وجودی برگرداند. نتیجه اینکه واقعنوا  لوازم واقعبه ع
 هستند. األمرنفسدارای  نیز دارند را که هر ی  موطن خاص به خود ،مثل ممتنعات، عدم و...

 بندیجمع
شود که اقوال متعدد و گاه متضاادی باین فالسافة اساالمی مطارح      األمر مشاهده میدر بحث نفس

شناسی تفکی  قالل شدیم. شناسی و هستیاز این رو در ابتدا ما بین دو حوزة معرفت شود.می
و در خاود   را ارالاه کاردیم   األمرنفسمراتب طولی  ، طرحهم شناسیهستی همچنین در حوزة

 األمر به تصویر کشیدیم؛ به ایان صاورت  هر مرتبه هم موطن اصلی و مواطن فرعی را برای نفس
 های وجودی پاس از ماتن؛  . واقع2. واقع وجودی متن؛ 1چند مرحله دارد: األمر که مواطن نفس

 دارد. را خود ت، عدم و... که هر ی  موطن خاصمثل ممتنعا های عدمی پس از متن؛. واقع9
از ماواطن فرعای ایان مرتباه      و ستموطن اصلی این مرتبه ا «وجود»یم بگوییم که توانلذا می

 ی منطقی، معقوالت ثانی فلسفی و معومات و امور عدمی نام برد.توا  به ماهیات، معقوالت ثانمی
چو  عقل فعاال  به این بیا  که  یم؛مطرح کرد األمرنفسعقل فعال را به عنوا   در مرتبة بعدی

 به نحو أتم و أکمل در خود دارد. حقیقت مراتب پایین و مادو  خود است، کماالت آناا را
مطارح   األمار نفاس  و آ  را نیاز یا  مرتباة بااالتر بارای      یمرسیدعلم الای به در مرتبه باالتر 

األمر، به تصویر کشیدیم و گفتیم ی به نفسأول، ذات حق را به عنوا  در مرتبه نااییساختیم و 
 .األمر بدانیمتوانیم این مرتبه را مرتبة اصلی نفسکه از میا  مراتب طولی، می
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یات، معقوالت ثانی منطقی، معقوالت ثانی فلسافی،  األمر ماهبا این تقریری که اراله دادیم، نفس
 گردد. ضابطة کلی این شد که وجاود، راحتی قابل تبیین می األمر امور عدمی و معدوم، بهحتی نفس

 األمرکند، موطن فرعی نفساألمر است و هر آنچه به وجود بازگشت میموطن اصلی نفس
 آید.به شمار می
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