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The basis of the originality of existence created fundamental changes in philosophy that 
the essentials of such a theory were not followed even by Mulla Sadra. One of the 
essentials of authenticity of existence is the changes that take place in the principle of 
division of rationalities into primary and secondary rationalities. The division of 
rationalities into the first rationality is derived from the basis of originality and sensibility, 
which by proposing the theory of originality of existence and adherence to its accessories, 
all sensory, imaginary and intellectual perceptions have truth to the extent of benefiting 
from existence, and based on the theory of abstraction of general concepts from the 
external facts general concepts have a counterpart in the world of wisdom, and none of 
the rationalities can be considered to have only an abstract origin without having a 
counterpart.The division of intellects into the first and the second rational is one of the 
famous philosophical divisions that has been accepted in The philosophy of masha and 
sadra with different interpretations. This research, with the method of library, collection 
and analysis of information and comparison of opinions, seeks to prove the incorrect 
division of rationalities and enumerates the ontological results of such forms. On this 
basis, first the division of intellects on the basis of the principle of essence and the 
principle of existence is examined, then the incorrect causes of the division of intellects 
are explained, and finally the ontological results of the forms are divided into the division 
of the first and second intellects. Among the results of this research is that in the light of 
existence of having general concepts in the world and abstractions and the basis of the 
principle of existence, it is not possible to divide the rationals into the first and second 
rationals; Essential unity has a weak place in carrying, and existential concepts are carried 
over each other based on the connection that is established between them; The division of 
affairs into reality and credit is incorrect, and all things are real to the extent that they 
benefit from existence; The division of affairs into intrinsic and transverse is incorrect 
because it is based on the originality of nature, while on the basis of the originality of 
existence and the validity of nature, there is no place for it . 
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 ها:  کلیدواژه

 

تقسیم معقوالت به معقول اولی و معقول ثانی یکی از تقسیمات مشهور فلسفی است که در حکمت مشاء و متعالیه با  
آوری و تحلیل اطالعات و مقارنه آرا  ای، جمعتعبیرات متفاوت مورد قبول قرار گرفته است. این تحقیق با روش کتابخانه

شناسانه چنین اشکالی را برشمارد. بر این  در پی آن است که نادرستی تقسیم معقوالت را اثبات نماید و ثمرات هستی 
گیرد پس از آن علل  مورد بررسی قرار می   وجود  تاصالماهیه و    تاصالبندی معقوالت بر دو مبنای  م اساس ابتدا تقسی
تقسیم  هستی نادرستی  ثمرات  نهایت  در  و  تبیین  معقوالت  بیان  بندی  ثانی  و  اولی  معقوالت  تقسیم  به  اشکال  شناسانه 

 تاصالازا داشتن مفاهیم کلی در عالم کلیات و مجردات و مبنای  شود. از جمله نتایج تحقیق آن که در پرتوی مابهمی
دارد و مفاهیم  تقس  وجود ماهوی در حمل جایگاهی سست  اتحاد  ثانی ممکن نیست؛  و  اولی  به معقول  یم معقوالت 

شود؛ تقسیم امور به واقعی و اعتباری نادرست  وجودی بر اساس ارتباطی که میان آنها برقرار است بر یکدیگر حمل می
تقسیم امور به ذاتی و عرضی نادرست است چرا که  مندی از وجود دارای واقعیت هستند؛ است و تمام امور به میزان بهره 

مبنای   بر  که  در حالی  است  ماهیت  اصالت  بر  باقی    وجود  تاصالمبتنی  آن  برای  ماهیت جایگاهی  بودن  اعتباری  و 
ماند؛ تقسیم مرکبات به حقیقی و اعتباری نیز صحیح نیست و تمام مرکبات حقیقی هستند و به عبارت ادق تمام نمی

 هستند؛ مالک حمل اتحاد و این همانی نیست بلکه ارتباط میان ادراکات وجودی است.      وجودات بسیط 
 

 .زدگی معقوالت اولی و ثانی، اصالت وجود، عالم نفس و مجردات، مرکب حقیقی و اعتباری، حس
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 93                                   شناسانه آن                وجود و ثمرات هستی  تت اولی و ثانی بر مبنای اصالبندی معقوال ت تقسیم تبیین اشکاال 
 

 . مقدمه1
تحوالت اساسی و شگرفی را در فلسفه پدید آورده    تماهیاصالت  در مقابل    وجود  تاصالمبنای  

از لوازم  است که متأسفانه لوازم چنین مبنایی توسط فالسفه به طور کامل دنبال نشده است. یکی 
بندی معقوالت به معقول اولی و ثانی  ، پیگیری لوازم آن در رابطه با تقسیموجود  تاصالمغفول مبنای  

تواند مصداق معقول ه این اندازه اکتفا نمودند که مبنای آنها میتنها ب  وجود  تاصالاست. قائالن به  
ای که وجود را معقول اولی و سایر امور را معقول ثانی نماید اولی و معقول ثانی را تغییر دهد به گونه

مبنای    (56:  1397)فیاضی،   به  توجه کامل  که  ارزش   وجود  ت اصالدر حالی  به  توجه  آن  کنار  در  و 
تواند موجب گردد اصل چنین تقسیمی با چالشهای اساسی مواجه دراکات انسان میشناسانه اهستی

از چنین تقسیمی دفاع نمود. این پژوهش به دنبال آن    وجود  تاصالای که نتوان بر مبنای  گردد به گونه
تقسیم معقوالت به معقول اول و ثانی را با اشکاالت اساسی مواجه   وجود  تاصالاست که بر مبنای  

نماید و ثمرات آن را در تزلزل ماهیت در حمل، نادرستی تقسیم امور به واقعی و اعتباری؛ ذاتی و  
 عرضی و عدم صحت تقسیم مرکبات به حقیقی و اعتباری و اتحادی دانستن معنای حمل دنبال نماید.     

آن به معقول اولی و ثانی مقاالتی نوشته شده است. برخی  تاکنون در باب مع قوالت و تقسیم 
؛  (1389)روانبخش،    کیفیت پیدایش معقوالت اولی از دیدگاه صدرالمتالهین را مورد بررسی قرار داده 
قراملکی،   و  )جعفریان  برخی دیگر ناسازگاری مبنای اصالت وجود با معقول ثانی بودن را تحلیل نموده 

،  (1388)جوادی آملی،  اند  و دسته سوم معقوالت ثانی را از منظر حکما مورد تحلیل قرار داده ؛  (1397
در این میان دسته دیگر از محققان در پی تبیینی جدید از تقسیم معقوالت مبتنی بر اصالت وجود 

قره اند  برآمده  علل    (1394باغ،  )غفاری  حاضر  پژوهش  اما  دارد  مشترکی  هدف  پیشرو  تحقیق  با  که 
این مباحث  به  تقسیم معقوالت در ضمن چهار عنوان بررسی نموده که در مقاله مذکور  نادرستی 
توجهی نشده است عالوه بر این ثمرات چنین اشکاالتی را در شش بخش برشمرده است که اثری از 

 آن در تحقیق پیشین یافت نشد. 
 

یرات اصالت تق. 2 یر مختار  ر  وجود و بیان تقر
، دو مبحث موجود بودن کّلی طبیعی و کیفّیت اّتصاف  تماهیت  با اصال   وجود  تاصالدر ذیل نزاع  

ها آراء متفاوتی بیان گردیده  یوجود ت اصالگردد. در این دو مبحث میان ماهّیت به وجود مطرح می
نمایند اّما در رابطه با نحوه وجود ماهّیت و  است. اگرچه همگی بر اصالت داشتن وجود تأکید می

آن اختالف بودن  اعتباری  یا  میزان    حقیقی  آراء، عدم شناخت  این معرکة  دارند. شاید عّلت اصلی 
تواند دال بر موجود بودن ماهّیت باشد داللت حمل در اثبات نحوة موجودّیت است. اگرچه حمل می

تواند نوع موجودّیت موضوع را مشّخص نماید و بایستی در این طریق از امور دیگری همچون اّما نمی
اّول و معقول ثانی کمک گرفت. به طور کّلی در رابطه با موجود دو نحوه    های معقول توّجه به تفاوت 

کند و مصداقی موجود اّول یعنی در خارج مفهوم بر واقعّیتی صدق می  . 1ن لحاظ نمود:  توا وجود می
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باشد. یعنی در  توان یافت ولی مصداق خارجی همان مفهوم مذکور نمیاز مفهوم را در خارج می
موجود دوم: موجود به این   .2 ؛)معقول ثانی(  ازا ندارد خارج چنین مفهومی منشأ انتزاع دارد ولی مابه

چنین مفهومی پر شده باشد و در واقع موجود به این معنا یعنی پر کنندة جهان خارج    معنا که خارج از
)معقول اول(. حال در نحوة موجودّیت ماهّیت با توّجه به این دو قسم از    و تشکیل دهندة مأل بیرون

و  وجود به طور کلی سه نظرّیه پدید آمده است: مالصدرا معتقد است ماهّیت به معنای اّول حقیقتًا  
؛ مصباح  (1/414  :1981صدرا،   مال )  بالذات موجود است و به معنای دوم مجازًا و بالعرض موجود است

اّول و نه به نحو دوم موجود نیست مگر مجازًا و بالعرض   یزدی معتقد است که ماهّیت نه به نحو 
 موجود است  فّیاضی معتقد است که ماهّیت به هر دو معنای وجود حقیقتًا و بالذات  .(1/340  :1374)

 .(1/128 :1395عبودیت،  و 44-1/43 :1394)طباطبایی، 
آنچه مورد قبول نگارندگان این پژوهش است، تقریر اول    وجود  ت اصالدر میان این تقریرات از  

 ازا ندارد ولی منشأ انتزاع دارد. بهاست یعنی ماهیت گرچه در خارج ما
 

 به معقول اولی و ثانی  معقوالتی ماهوی و وجودی ها بندیتقسیم. 3
شود و در بحثهای  بندی مفاهیم به معقوالت اولی و ثانوی از جمله مبادی فلسفه محسوب میتقسیم

هر یک نقشی   وجود  تاصالو    تماهی  ت استفاده قرار گیرد. مبانی اصالتواند مورد  گوناگون فلسفه می
 شود.بندی دارند که در ادامه به نقش هر یک پرداخته میبسزا در این تقسیم

 

 ت ماهی تصالا تقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی بر مبنای . 3-1
ازا و مصداق  شود که در خارج مابهمعقوالت اولی به مفاهیم کلی اطالق می  تماهی  تلبر مبنای اصا

غفاری،    و   388  :1397)مطهری،  در ذهن هستند    دارند و به عبارت دیگر کلیاتی که صورت مستقیم اشیاء
تواند  گردد می. زمانی که از چیستی و ماهیت شیئی سؤال شود آنچه در پاسخ بیان می   (305  :1380

گردد و در پاسخ عناوینی همچون انسان، فرس  معقول اولی باشد. مثاًل اگر از چیستی امری سؤال می 
  گانه که شاملازا است. »مقوالت دهشود معقول اولی است چون در خارج دارای مابهو بقر ارائه می

انواع و  اجناس  اولیههمه  معقوالت  از  دستهاند  حقیقت  در  و  مقوالت،  اند  باب  در  معروف  بندی 
 :1399)مطهری،  اند«  بندی بیرونبندی معقوالت اولیه است؛ یعنی معقوالت ثانویه از این دسته دسته
135-136) . 

:  1397)فیاضی،  ا ندارند  شود که در خارج ما به ازمعقوالت ثانی به مفاهیم کلی گفته می  ،در مقابل
گردد گاهی این مفاهیم کلی منشأ انتزاع نیز  که خود به دو قسم منقسم می  ( 301:  1369شیرازی،    و  56

مثل  (  4/189  و  1/332:  1981،  مالصدرا)هستند    اند که معقوالت ثانی منطقیندارند و صرفًا امر ذهنی
دارد و صرفًا در ذهن است. گاهی مفاهیم کلی    ازا و نه منشأ انتزاعمفهوم تصور که در خارج نه مابه

لکه نیازمند  ازایی در خارج ندارد اما ذهنی صرف نیست بمنشأ انتزاع دارد مثل عنوان معلول که مابه
 انتزاع از خارج است. 
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فلسفی   ثانی  معقوالت  اما  هستند  خارج  در  اتصافًا  و  عروضًا  اولی  معقوالت  دیگر  عبارت  به 
یعنی در خارج عروض به این    ؛(390:  1376)میرداماد،  ان خارجی است  عروضشان ذهنی و اتصافش

معنا که دو شیء به صورت مستقل در خارج وجود داشته باشد و بر یکدیگر حمل گردد نیست اما  
عروض آن مفهوم در عالم ذهن دارای تعدد است به عنوان نمونه در عالم ذهن انسان و مخلوق متمایز  

شود و در ه مخلوقیت میاز یکدیگرند ولی اتصافشان خارجی است یعنی انسان خارجی متصف ب
 خارج برای هر یک موجود مستقلی وجود ندارد.

بندی معقوالت اولی و ثانی شکل گرفت به  واقع در ابتدا به اعتبار وجود و عدم ماهیت تقسیم در
نحوی که معقوالت دارای ماهیت معقول اولی و معقوالت فاقد ماهیت معقوالت ثانی تلقی گردید 

ازا است. البته در خور ذکر است که در ابتدا  ندارد ولی در ذهن دارای مابه  که در خارج منشأ انتزاع
اما هنوز هویت معقوالت   بوده است  ثانی منطقی  تنها معقوالت  از چنین معقوالت ثانی،  مقصود 
ثانی به صورت کامل مورد تحلیل قرار نگرفته بود تا برخی به عنوان معقول ثانی  فلسفی و برخی به  

 .ثانی منطقی شناخته شوندعنوان معقول 
بعد از مقبولیت چنین تقسیمی میان فالسفه در گام بعد معقوالت ثانی خود به دو دسته منطقی و  

)جامی،  فلسفی تقسیم گردید. این تقسیم معقوالت ثانی به معقول ثانی منطقی و فلسفی موجب گردید  
ای که به معقوالت ثانی که در خارج  اصطالح حقایق در مقابل مفاهیم قرار گیرد به گونه (145: 1358

دارای منشأ انتزاع هستند حقائق و به مواردی که در خارج منشأ انتزاع ندارند مفاهیم اطالق گردید.  
مفهوم در اصطالح فلسفی از مفهوم در اصطالح منطقی اخص است و در فلسفه تنها به امور اعتباری 

  و 147: 1394، مالصدرا)گردد ئق ماهیات بیان میشود و دسته دیگر تحت عنوان حقامفهوم اطالق می
که در مقابل   (1/153: 1369)سبزواری، گردد و تنها دسته دوم امور واقعی تلقی می  (87: 1436طباطبایی، 

آن امور اعتباری قرار داشت اما اعتبار منطقی و فلسفی نه اعتبار قراردادی که توهم و پندار محض 
هیم اصولی یا مفهوم نکاح که اعتبار صرف نیست بلکه از خارج انتزاع  باشد مثل مفاهیم نحوی و مفا 

و وجود و عوارض   گردیده اما به نحو مستقل در خارج نیست. با این نگاه ماهیات معقوالت اولی
 .اندوجود معقوالت ثانی و اموری اعتباری

نیستند استدالالتی   این نکته که معقوالت فلسفی در خارج  تبیین  برای  از حکما  طرح نمودند 
جمله آن که اگر وجود به عنوان معقول ثانی در خارج باشد باید خود در خارج وجود داشته باشد و  

آید لذا  گردد که تسلسل محال الزم میبرای این که وجود داشته باشد به وجود دیگری نیازمند می 
اشکال  شته باشد بیوجود در خارج نیست ولی ماهیاتی همچون اسب اگر بخواهد در خارج وجود دا

می چنانکه  قاعده  است.  طرح  و  ماهیت  بر  وجود  حمل  فلسفی  بحث  در  را  استداللی  چنین  توان 
فرعیت مشاهده نمود که بر اساس محذور تسلسل برخی ارتکازًا قائل به اصالت ماهیت و فرعیت  

ذا ثبوت ماهیت وجود گردیدند با این بیان که وجود تحقق و ثبوتی نه در ذهن و نه در خارج دارد ل 
 . (22: 1436طباطبایی،  و 272: 1422، مالصدرا)گردد متوقف برآن نمی 



                                                                                                                                                                                      1401، پاییز و زمستان  39، پیاپی 2، شمارۀ  20فلسفه، سال                                                                                                                   96

آید آن است که معقوالت ثانی فلسفی هچون معلولیت اگر بخواهد در  حال سؤالی که پدید می
ای دارد؟ مثاًل معلولیت سیب همانند رنگ و حجمش در خارج  شناسانهخارج باشد چه اشکال هستی

گردد اگر معلولیت سیب امری جدای از سیب  آید؟ در پاسخ چنین بیان میپدید می  باشد چه مشکلی 
شود که این سیب به تنهایی و بدون معلولیت، معلولیت دارد یا نه؟ اگر خود معلولیت  باشد سؤال می 

شود که قابل قبول نیست.  ندارد یعنی معلولیت عارض است و در ذات نیست پس واجب الوجود می 
ت در متن ذات سیب حضور دارد و نیازمند امری زائد بر ذات نیست. مفاهیمی مثل امکان،  لذا معلولی

معلولیت و مخلوقیت، مفاهیمی هستند که اگر زائد بر ذات هم باشند، در متن ذات نیز به آنها نیاز 
  محقق سبزواری  .است. لذا این مفاهیم در متن ذات وجود دارند و نیاز به امری زائد بر ذات نیست

گذارد و محمول بالصمیمه را همسو با این مطلب تفاوت میان محموالت بالصمیمه و بالضمیمه می
گردد؛ مفاهیمی همچون وجود، موجود، داند که خارج از شیء است و بر آن حمل می اموری می 

 . ( 1/178: 1369)سبزواری، وحدت و تشخص این چنین هستند 
می مچنانکه  نیز  صورت  بدین  را  اشکال  خودش شود  ذات  در  هم  معلولیت  آیا  که  نمود  طرح 

معلولیت دارد یا نه؟ اگر در ذات خود معلولیت داشته باشد که با تکرار معلولیت تسلسل محال الزم  
آید لذا معلولیت در ذات خودش معلولیت ندارد و امری منحاز از ذات اشیاء نیست چنانکه محقق  می 

نماید که یکی از مکان بر ماهیت در خارج مطرح میسبزواری شبیه چنین استداللی را در عروض ا
 . (2/169: ان)همتواند تسلسل باشد لوازم چنین عروضی می 

شود بلکه بر مواردی قابل ایراد است که  البته این اشکال به تمام معقوالت ثانی فلسفی وارد نمی
و صمیم شئ بیرون    مصداق خود باشد. لذا معقوالت ثانی فلسفی مفاهیمی تلقی گردیدند که از ذات

اما  می  برگرفته است  در  را  تمام عالم هستی  ندارند چنانکه مفاهیم فلسفی  آیند و در خارج بروزی 
توان یک مقام ذات برای سیب در نظر گرفت  توان از یکدیگر تفکیک کرد مثاًل میمعقوالت اولی را می

 . که رنگ به عنوان کیف و امری جدای از ذات سیب بر آن حمل گردد
توجه به این نکته یعنی لغویت یا تسلسل محال در لحاظ خارج از ذات بودن برای معقوالت ثانی  

ازا نداشته باشند. چنانکه در فلسفی موجب گردید این مفاهیم دارای منشأ انتزاع تلقی گردند اما مابه
آنها از یکدیگر مشخص می رت که  گردد بدین صومقایسه مفاهیم فلسفی با معقوالت اولی تمایز 

بندی، مستقل از یکدیگر و مثار کثرتند چنانکه جسم و رنگ و حجم  معقوالت اولی به صورت طبقه
توانند قرار بگیرند و ماهیت سیب را برقرار سازند  اند که در کنار یکدیگر میمفاهیم مستقل و متمایزی

عنوان نمونه دو مفهوم  اما معقوالت ثانی فلسفی در خارج به طور کامل از یکدیگر متمایز نیستند به  
تواند در سراسر وجود یک شیء قرار گیرد بدون آنکه بتوان بخشی از وجود شیء حادث و متغیر می

 را به حیث حدوث و بخش دیگر را به حیث تغیر به صورت مستقل نسبت داد.
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 وجود تاصالتقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی بر مبنای . 3-2
یابد به نحوی که وجود معقول اول و  مصادیق معقول اولی و ثانی تغییر می  وجود  تاصالبر مبنای  

می  ثانی  امور غیروجودی معقول  تمام  و  مابهماهیت  داشتن  معنای  به  اولی  معقول  زیرا  در  گردد  ازا 
مبنای   بر  و  است  نمیوجود  ت اصالخارج  خارج  در  وجود  جز  چیزی  تنها  ،  ماهیت  و  یافت  توان 

شأ انتزاع داشته باشد بدین صورت که مفاهیمی حقیقتًا بر ماهیت حمل گردد  تواند در خارج منمی 
مابه دارای  مفاهیم مذکور  آنکه  زمانی که گفته میبدون  مثال  به عنوان  باشد.  در خارج  شود:  ازایی 

ازای »االنسان حادث« حدوث انسان یک امر واقعی و دارای نفس االمر است اما در عین حال مابه
ندارد  خصوصیاتی   مستقلی  بلکه  نیست  انسان  ذات  متن  در  حدوث  که    زیرا  است  ذات  از  بیرون 

 .ازای مستقل ندارد و تنها دارای منشأ انتزاع استمابه
چنانکه مالصدرا در ذیل بحث اتصاف ماهیت به وجود اقوال مربوطه را در رابطه با قاعده فرعیت  

ماید: وجود نفس موجودیت ماهیت است نه فرداند و دیدگاه خود را این چنین بیان می نادرست می
آن که موجودیت وجود همانند اعراض امری مغایر و مباین با موجودیت ماهیت باشد لذا اتصاف  

گردد و قاعده فرعیت به عمومیت خود  ماهیت به وجود فرع بر وجود داشتن ماهیت قبل از وجود نمی 
زند و مبنای  ل به اصالت ماهیت را کنار میباقی و استثنائی صورت نگرفته است. ایشان در ادامه قو

کند:  آنچه در خارج وجود دارد نفس حقیقت وجود است و اصالت وجود را این چنین مطرح می
ماهیت تنها امری است که یک نحوه اتحادی با وجود دارد و در واقع نسبت وجود به ماهیت نسبتی 

. بر این اساس حمل ماهیت بر وجود   (139:  1394،  مالصدرا)حکایی و مجازی است نه نسبتی حقیقی  
گردد اما حمل وجود بر ماهیت غیر قابل قبول است و گزاره »الماهیه موجوده« ولو به نحو انکار نمی

هل بسیطه مجاز است زیرا ثبوت شیء لشیء وجود ندارد بلکه هر ثبوتی تنها برای وجود است نه  
تغایری میان ثبوت و شیء وجود ندارد بلکه در  توان گفت چرا که ماهیت و حتی ثبوت شیء هم نمی

 خارج تنها وجود است. 
توجه به این نکته موجب گردیده برخی از معاصران سخن مالصدرا در مورد معقول ثانی را به  
تبیین نمایند. توضیح آنکه مالصدرا در برخی عبارات خود وجود یا موجود را معقول ثانی  درستی 

، وجود  وجود  تاصالدر حالی که بر اساس    (352:  1422  و  1/251:  1981  ؛54:  1354،  مالصدرا)دانسته  
معقول اولی است. یکی از توجیهات معقول ثانی دانستن وجود این است که مالصدرا وجود به معنای  

ثانی می  -نه اسم مصدری-مصدری   نیز معقول  را  دانسته چنانکه موجود  ثانی  داند زیرا را معقول 
جا که نسبت  موجود نیز همانند دیگر مشتقات افزون بر داللت بر مبدأ دال بر نسبت هم هست از آن

ازا ندارد و آنچه در خارج وجود دارد نفس  ازا ندارد معنای مصدری نیز در خارج مابهدر خارج مابه
 . (235: 1397)فیاضی، وجود است 
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 علل نادرستی تقسیم معقوالت به معقول اول و ثانی . 4
 

 نما یا کارکردگرا و تابع اغراض؟ ماهیت هویتی حقیقت. 4-1
یکی از سؤاالت اساسی درباره ماهیت آن است که چنین امری حقیقت خارجی اشیاء را نمایانگر  
است یا این که چنین خصوصیتی ندارد بلکه به حسب اغراض اشخاص پدید آمده است؟ فالسفه هر 
چیزی را که دارای مصداق و وجود خارجی است ماهیت دانستند چنانکه حکمای مشاء ماهیت را  

؛  (83:  1405طوسی،  و  245: ب1404)ابن سینا، نمایند میماده و صورت در خارج معرفی  همان ترکیب
مقایسه مختلف  قالبهای  در  آلومینیومی  اشیاء  میان  که  زمانی  می مثاًل  صورت  نتیجه ای  این  پذیرد 

شناسی تفاوتی ذاتی میان این اشیاء وجود ندارد بلکه  گردد که از لحاظ فلسفی و هستیحاصل می
ابن )تنها تفاوت در شکل و قالب دارند که آن هم به حسب مدعا ذاتی اشیاء نیست بلکه عرض است 

برای قالبهای گوناگون اغراضی است که عرف به   . در واقع علت اسامی مختلف(111: الف1404سینا، 
جهت دستیابی به آن، این اسامی را جعل نموده است. در گامی فراتر زمانی که جماد در کنار نبات،  

گردد:  بیان می   شود در پاسخ این طورگیرد و از ماهیت مشترک آنها سؤال میحیوان و انسان قرار می 
 »هذه جسم«.  

آید آن است که آیا خصوصیت مشترک اشیاء فلزی خاص در آلومینیوم حال سؤالی که پدید می
بودن و خصوصیت اشتراکی جماد، نبات، حیوان و انسان در جسم بودن و یا خصوصیت اشتراکی  

اشیاء دارد یا این که انسان و ملک و جن در جوهر بودن تفاوتی حقیقی و واقعی با محتاج بودن این  
این   که  است  کاربردی  و  کارایی  نحوه  در  اشیاء  بودن  محتاج  با  مشترک  خصوصیات  این  تفاوت 
خصوصیات مشترک چنین کاربردی دارند ولی امری همچون محتاج بودن چنین کارایی را ندارد؟ آیا 

های  ر انگیزه چنین تفاوتهایی میان این خصوصیات مشترک با اموری همچون محتاج بودن به خاط
 های واقعی؟رابطه روانی، زبانی و ... است یا به خاطر 

بندی واقعیت بودند لذا تقسیمات  در پی طبقه  تماهی  تحکمای مشائی بر اساس دیدگاه اصال
هم   وجود  تاصال. آیا در دستگاه  (  67:  1400  و  57:  همان)جوهر و عرض و توابع آن را مطرح نمودند  

بندی را مطرح نمود؟ اگر ماهیت انعکاس حد وجود خارجی باشد که در افق شود چنین تقسیم می 
توان تقسیمات ذاتی و عرضی را برای ماهیات مطرح نمود اما اگر  نفس انسان است در آن صورت می

حالتی گیرد در چنین  باشد که غرض عرف به آنها تعلق می  تفاوت ماهیات ناظر به یک سری تمایزاتی
توان تقسیماتی همچون ذاتی و عرضی را مطرح نمود چرا که ممکن است اشیاء در عین آن که  نمی

 تفاوت ذاتی با یکدیگر نداشته باشند به حسب اغراض تقسیمات مختلفی پیدا نمایند.
همانی میان واقعیات و ماهیات  حکمت مشاء به دنبال واقعیتها و حقایق است و بر این اساس این

که به دنبال آن مفاهیم فلسفی اعتباری  (  357:  1385میرداماد،    و  1/30:  1375)طوسی،  نماید  ار میبرقر
اساس  می  بر  و  دیگری  نحو  به  اگر بحث  اما  ماهوی    وجود  تاصالگردند  مفاهیم  ساماندهی شود 
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می لحاظ  افراد  اغراض  تابع  و  اعتباری  هستیاموری  شأن  و  اگر  گردند  داشت.  نخواهند  شناسانه 
ای کلی در تعریف ماهیت  بندی اشیاء بر اساس اغراض عقالیی باشد نه حقیقت اشیاء ضابطهسیمتق

تقسیمبه دست نمی آنها هابندیآید بلکه  به حسب حقایق  نه  به حسب اغراض مختلف  ی ماهوی 
ی ماهوی کارکردگرایانه و تابع غرض است برای امور عرفی هابندیگردد. از آنجا که طبقهمتفاوت می

مبنای   بر  خصوص  به  فلسفی  امور  برای  اما  است  که    وجود  ت اصالسودمند  چرا  ندارند  کاربرد 
باشند  هستند در پی کشف حقائق عالم هستی می  وجود  تاصالی فلسفی که مبتنی بر  هابندیطبقه

 قشی در ابراز حقایق وجودی ندارد. و تقسیمات کارکردگرایانه ن 
آید که مفاهیم ماهوی به جهت تبعیت از اغراض به مفاهیم  بر این اساس این نتیجه به دست می

های روانی و اغراض عقالیی در زندگی انسانها  شود. به عبارت دیگر انگیزه روانی و ذهنی تنزل داده می 
قع حکمای  سبب شده است که این مفاهیم شکل بگیرد وگرنه پشتوانه خارجی در آن نبوده است. در وا 

مفاهیم ماهوی    وجود  تاصالمشاء با تقسیمات ماهوی در پی شناساندن حقیقت بودند اما بر اساس  
ای که اموری اعتباری و غیرحقیقی خواهند بود. نکته دیگری که  گیرند به گونهتابع اغراض شکل می

مر مهم، متعذر  که شناخت حدود اشیا را که ا  تماهی  ت ه است این که به خالف مبنای اصالقابل توج
مفاهیم    وجودت  اصالبر اساس  (  3/172:  1375طوسی،    و  115:  1375)ابن سینا،  دانست  و یا محال می

شوند و علت پدید آمدن این مفاهیم اغراض  هستند که بر همه اشیاء حمل می  ماهوی تنها مفاهیمی
 عقالیی بوده است. 

شناسانه به حالت کارکردگرایانه  بر این اساس زمانی که حقیقت ماهیت اشیاء از حالت هستی
ت اولی هستند یا ثانی در  تنزل یابد بحث از این که ماهیاتی همچون جوهر و عرض از سنخ معقوال

شناسانه است و ماهیات بر  فلسفه جایگاهی نخواهد داشت چرا که فلسفه به دنبال مباحث هستی
 . چنین هویتی ندارد  وجود تاصالمبنای 

 

 مفروض گرفتن خارج و تطبیق آن با امور محسوس . 4-2
پیش  از  گرفته فرض یکی  مسلم  خارج  وجود  که  است  آن  دارد  وجود  فلسفی  مباحث  در  که  هایی 

شود بلکه از چیزهایی که در خارج وجود دارد یا در خارج وجود شود و از موطن آن سؤال نمیمی 
گردد که به عنوان نمونه از جواهر هستند یا اعراض؟ در حالی که اگر سؤال گردد  ندارند سؤال می

ن خارج کجاست از لحاظ فلسفی چه پاسخی بایستی ارائه نمود؟ مثاًل اینکه اموری همچون  موط
توان به چنین مطلبی دست  سیب، انسان، اسب، جن و ملک در خارج هستند یعنی چه؟ چگونه می

یافت که در خارج از فضای ادراک انسانها این امور وجود دارند؟ و اگر چنین فضایی خارج از ادراک  
 توان آن را یافت؟ وجود دارد در چه موطنی می انسان 

واقعیت آن است که انسانها عادتًا الیه محسوسات را خارج و اموری را که خارج از دایره ادراکات  
شود در کنند. به عنوان مثال سیبی که گفته میحسی هستند اموری انتزاعی و غیرخارجی تلقی می 
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اس پنجگانه است یعنی تنها امور محسوس خارج  خارج وجود دارد در واقع سیب محسوس به حو
توان  گردد و امور نامحسوس موطنی اعتباری و غیرواقعی دارد. علت چنین عملکردی را میتلقی می 

در انس شدید انسانها با امور محسوس و عالم محسوسات در زندگی روزمره خود جستجو نمود.  
گردد که معقوالت اولیه انی این چنین بیان می چنانکه یکی از تمایزات معقوالت اولی از معقوالت ث

بی مستقیم  اعیان خارجی گرفته شدهواسطهصورتهای  از  و  ای هستند که  احساس  به  و مسبوق  اند 
اند و سرانجام  اند بعد در مرتبه خیال موجود شده تخیل هستند یعنی نخست در مرتبه حس موجود بوده 

به خود گرفته و عقالنی  اما  صورت کلی  و جزئیت  اند  تخیل  و  احساس  به  ثانی مسبوق  معقوالت 
اند همانند وحدت که معقول ثانی است ولی صورت خیالی و  نیستند و از راه حس وارد ذهن نشده

 . (138-137: 1399)مطهری، حسی ندارد 
شود به خصوص محسوسات مبصر که  بر این اساس الیه محسوسات مطابق با خارج دانسته می

ای که اگر اشیاء قابل ابصار نباشند  شود به گونهبودن اشیاء با آن سنجیده می  مالک واقعی و حقیقی
گردند و یا این که اگر برخی ادراکات دارای کم و کیف متعارف نباشند  غیر واقعی و انتزاعی تلقی می

مشاهده  آب    صورت   به  بیابان در  را   سرابی  شخص  که  زمانی  مثال  عنوان  به  گردند.می   تلقی  غیرواقعی
انتزاعی  می  نیست، غیرواقعی و  ادراکی ممکن  به چنین  یافتن ملموس  آنکه دست  به جهت  نماید، 

گردد اگرچه از طریق حس بینایی چنین امری را احساس نموده است در حالی که شخص  تلقی می
دیگ با حواس  آن  ارزیابی  نیازمند  ادراکی  بودن چنین  و حقیقی  است  داشته  ادراکی  ر  حقیقتًا چنین 

نیست بلکه چنین ادراکی بدون آن که نیاز باشد قابل لمس و ذوق باشد و یا حتی قابل ابصار با حس  
  باصره باشد حقیقی است چرا که امور ادراکی موجود هستند و امور معدوم قابل ادراک نیستند و هر 

که مالصدرا  چنان است. ارزشمند وجودی امور سایر با  آن مقایسه  بدون و  خود جایگاه در وجودی امر
را مشاهده ذوات نوری مجرد می امور محسوس  ادراک معقوالت کلی  باشد  نیاز  آن که  بدون  داند 

آید   دست  به  معقوالت  تا  گردند  مشاء  (  158-157:  1394،  مالصدرا)تجرید  حکمای  که  حالی  در 
 . (81: 1395)ابن سینا، دانستند دستیابی به چنین مفاهیم معقولی را نیازمند تجرید مفاهیم حسی می

توجه به این نکته مهم است که انسانها تحت تأثیر شرایط زندگی خود هر امر محسوسی را امر  
کی به لحاظ آثار وجودی خود دانند در حالی که از لحاظ نگاه هستی شناسانه هر ادراخارجی نمی

خارجی و حقیقی است و ضرورتی ندارد که برای حقیقی و واقعی دانستن ادراکات، با حواس پنجگانه  
 مورد ارزیابی قرار گیرند. 

توان به این نکته توجه نمود که بر این اساس در تقسیم معقوالت به معقول اولی و معقول ثانی می 
توان در تقسیم معقوالت شمند و دارای آثار وجودی است دیگر نمیاگر هر ادراکی در جای خود ارز

ازا داشتن و منشأ انتزاع داشتن را مالک صحیحی دانست چرا که  به معقول اولی و ثانی مالک مابه
چنین تعابیری از رسوبات حس زدگی انسانها و تنها امور محسوس را واقعی تلقی نمودن است اما  

ت که هر ادراکی با توجه به آثار وجودی خود در عالم هستی جایگاه خاصی  اگر به این نکته توجه داش
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ازا و منشأ انتزاع داشتن  دارد، نیازی به تطبیق ادراکات با حواس پنجگانه نیست تا به دنبال آن بحث مابه
 مور ادراکی با حواس پنجگانه است. مطرح گردد چرا که چنین بحثی فرع بر ضرورت تطبیق ا

که   زمانی  حسلذا  مابه مبنای  مالک  شود،  زده  کنار  سست  زدگی  نیز  داشتن  انتزاع  منشأ  و  ازا 
 توان مبنایی استوار برای تقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی اختیار نمود. گردد و نمیمی 

  

 بساطت یا ترکب مفاهیم کلی؟. 4-3
حملی میان مفاهیم کلی با گردد و در چنین  مفاهیم کلی عقلی بر مفاهیم خیالی و حسی حمل می 

می یافت  تفاوتهایی  با  یکدیگر  خیالی  اسب  و  حسی  اسب  مفاهیم  که  زمانی  مثال  عنوان  به  شود. 
مفاهیم کلی اسب و معلولیت مقایسه گردد چه رابطه خاصی میان مفهوم کلی اسب با اسب حسی و  

ا برقرار نمود اما چنین حمل و  توان این حمل و ارتباط را میان آنهای که میخیالی وجود دارد به گونه
توان میان مفهوم کلی معلولیت و اسب حسی و خیالی برقرار نمود؟ به عبارت دیگر ارتباطی را نمی

چرا ماهیت مفهوم کلی اسب با اسب حسی و خیالی یکسان است اما ماهیت مفهوم کلی معلولیت 
 با اسب حسب حسی و خیالی متفاوت است؟ 

تبیین شود بایستی بدین نکته توجه نمود که اسب حسی و اسب خیالی  برای این که بحث روشنتر  
ده برای  میموضوع  قرار  مفهوم  »هذا  ها  ساهل«،  »هذا  حیوان«،  »هذا  فرس«،  »هذا  مثاًل  گیرد 

گرفتند و مجموعه عوارضی بر آن  متحرک«، »هذا جسم« که در سلسله جنس و فصل اسب قرار می 
و یا برخی مفاهیم فلسفی مثل »هذا حادث«، »هذا مخلوق« و  شد مثل »هذا متحیز« و ...  بار می

شد. حال سؤال اساسی آن است که در چنین حملهایی چه تفاوتی از  »هذا ممکن« بر آن حمل می 
 وجود دارد؟ تماهی  تو اصال وجودت اصالحیث بساطت و ترکب مفاهیم کلی میان مبانی 

 

 ترکب و عدم بساطت مفاهیم کلی در حکمت مشاء .1-3-4
توان از این حیث فرق گذاشت که  در حکمت مشاء میان سلسله مفاهیم می  تماهیت  مبنای اصالبر  

برخی در ذات اسبند و برخی در ذات اسب نیستند که برخی مانند حیوان جزء ماهیتش و برخی دیگر  
سینا، ابن  ←)حیوان ساهل عین ماهیتش باشد و دیگری همانند متحیز بودن در ماهیتش نیست مانند 
توان این موارد را از یکدیگر تفکیک  . حال سؤال اساسی آن است که با چه معیاری می  (299:  ب1404
تردید مفهوم اسب از مفهوم محتاج اخص است چنانکه یکی از تمایزات معقوالت اولی با ؟ بی نمود

بیان گردیده است   ثانی  بودن معقوالت  اعم  ثانی  غ  (138:  1399)مطهری،  معقوالت  آیا  اما  آن  از  یر 
به گونه تفاوت کند  یکدیگر  با  مفاهیم کلی  دارد که جنس  دیگری وجود  ای که یکی جنس تفاوت 

ماهوی باشد و دیگری اینچنین نباشد؟ در نگاهی فراتر در عبارات »هذا جسم« و »هذا معلول« رابطه  
میشه جسمیت  شود؟ چرا که در فضای منطق و حکمت مشاء هچگونه توضیح داده می  جسم با معلول 

اما برای معلولیت نسبت به    ؛(172:  1379  و  248:  ب1404ابن سینا،    ←)گردد  میدر ذات اسب تلقی  
توان  در حکمت متعالیه می  وجود  تاصالذات اسب چنین تلقی وجود ندارد. حال آیا بر اساس مبنای  
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صحبت از چنین تفاوتی میان جسم و معلول نسبت به اسب نمود و هر سه را معقول ثانی دانست به  
ماگونه خارج  در  مفاهیم  این  از  هیچکدام  شود  گفته  که  و  بهای  دارند  انتزاع  منشأ  تنها  و  ندارند  ازا 

 شود میان آنها تفکیک کرد؟  ند چگونه میازا نداربهاند؟ علیرغم این که این مفاهیم مااعتباری
التمایز است بدون آن که از طریق انسان به عنوان نمونه مفهوم کلی اسب به تنهایی اخص و مابه

توان چنین ادعایی التمایز را فراهم کند اما در مورد مفهوم کلی جسم همانند حیوان نمی اسباب مابه
التمایزها نبودند بلکه جوهر  صرفًا به دنبال بحث مابه نمود. در مباحث مفهومی اهل منطق و فالسفه

نیز مفهوم ماهوی می در   ؛ (143:  1385میرداماد،    و  35:  1370؛ جرجانی،  18:  1405)طوسی،  دانستند  را 
کند و در مقابل معلول و حادث را مفهوم  حالی که جوهر از مفاهیم عام است و تمایزها را پررنگ نمی

 .دانستندماهوی نمی
میبا   بیانی  نیست. چگونه  چه  ذات اسب  در  معلول  اما  است  ذات اسب  در  توان گفت که جوهر 

توان جوهر را جزء مفاهیم ماهوی دانست اما مفاهیمی همچون معلول و امکان را جزء مفاهیم  می 
چنین تصوری پدید آمده بود که ماهیاتی همچون  تماهی تهوی ندانست؟ بر اساس دیدگاه اصالما

گرفت که از چه اجزائی تشکیل شده است؟  اسب متن واقعیت هستند و بعد مورد تحلیل قرار می
نتیجه چنین تحلیلی این بود که ماهیتی همانند اسب بسیط نیست بلکه مرکب از یک اسب کلی و  

   .( 1/75: 1375)طوسی، عوارض مشخصه است 
 

 مفاهیم کلی در حکمت متعالیهبساطت  .2-3-4
در لسان حکمای مشاء ترکب مفاهیم از جنس و فصول مختلف بسیار معنادار بود یعنی کلی اسب 

نمود اما ولید می در خارج در ضمن افراد به ضمیمه عوارض مشخصه موجود بود و واقعًا چیزی را ت
اصال مبنای  مبنای    تماهی  تاگر  و  رود  آیا    وجود  تاصالکنار  متعالیه جایگزین گردد  در حکمت 

  ت اصالتوان ادعای ترکیب در ادراکات ماهوی را مطرح نمود؟ به عنوان نمونه زمانی که بر اساس می 
با اسب کلی مقایسه گردد نمی  وجود از اسب کلی  اسب حسی  را بیش  توان واقعیت اسب حسی 

رند و واقعیت دارند و انتزاعی دانست بلکه هر یک در موطن خاص خود از حقیقت وجودی برخوردا
نیستند. لذا بحث ترکب واقعیات قابل طرح نیست و هیچ واقعیتی نیازمند تحقق اموری پیشینی نیست  
به عبارت دیگر هر وجود و واقعیتی در عالم هستی گردآمده از اجزاء ماهوی نیست بلکه هر وجود و  

ترکیب مالصدرا  چنانکه  است.  برخوردار  بساطت  از  تحلیلی   واقعیتی  را  صورت  و  ماده  از  جسم 
عبودیت،    و  4/129:  1981،  مالصدرا) دانست نه انضمامی که خود حاکی از بساطت امور وجودی است  

1395  :344) . 
نمایند بسیط است نه مرکب زیرا اسب ادراک  به عنوان نمونه اسب حسی که انسانها آن را حس می

رتباطی ندارد و اسب حسی مرکب از جنس و شده مربوط به حس انسانها است و به ماورای حس ا
پایه بحث    تماهی  تآید. بر این اساس زمانی که اصال  فصل یا ماده و صورت نیست تا ترکب الزم 
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موجب ت  ماهی  تو کنار گذاردن اصال  وجود  تاصالآورد طرح مبنای  ترکب ادراکات را فراهم می
 گردد. اساس و بساطت ادراکات مطرح  گردد ترکب ادراکات بیمی 

شود با یک سلسله مفاهیم در ارتباط است  توان چنین گفت که آن چیزی که حس میالبته می
مثاًل اسب حسی با یک اسب خیالی در ارتباط است و همچنین با جوهر جسم نامی حساس متحرک  

مفاهیم تشکیل شده است بلکه اینها    ن گفت اسب حسی از اینتواباالراده در ارتباط است اما نمی
دهنده اسب حسی. بر این اساس موضوع  ای از اجزای تشکیلای از مفاهیم مرتبطند نه سلسلهسلسله

 . گردددهنده« در ادراکات حسی مرتفع می»مفهوم اجزای تشکیل
ای از  ادراک حسی با سلسلهبر این اساس زمانی که ادراکات حسی بسیط تلقی شوند و تنها این  

توان گامی فراتر گذاشت و چنین ادعا نمود که به همان مالک که اسب حسی  مفاهیم مرتبط شود، می
حادث،   با  مالک  همان  به  است  مرتبط  باالراده  متحرک  و  حساس  نامی،  جسم  جسم،  جوهر،  با 

توان قائل شد  عرضی نمی مخلوق و متغیر در ارتباط است و تفاوتی میان این مفاهیم از حیث ذاتی و
بدین صورت که بعضی را ذاتیات و بعضی دیگر را عرضیات دانست. لذا تقسیم مفاهیم به ذاتی و  

با چالش اساسی مواجه می آن دفاع نمود چرا که مشود و نمیعرضی  از  تقسیمی توان  بنای چنین 
داند اجزاء جنس و فصلی میاست که به دنبال آن مفاهیم را تشکیل یافته از  تماهیت مبتنی بر اصال

توان به بساطت ادراکات حسی پی برد بدون آن که نیازمند  می   وجودت  اصالدر حالی که بر اساس  
 اجزائی باشد.  

 

یه انتزاع مفاهیم کلی از حقایق خارجی. 4-4  نظر
ای  نظریهکند  در گام بعد آن چیزی که تقسیم معقوالت به اولی و ثانی را با چالش اساسی مواجه می 

ای است که مالصدرا در باب انتزاع مفاهیم کلی از حقایق خارجی ارائه نموده است. اگر چنین نظریه
به درستی تصور و اثبات گردد تبعاتی را به دنبال خواهد آورد که از جمله آنها صحیح نبودن تقسیم  

 معقوالت به معقول اولی و ثانی است.
اند، مثاًل حقیقت خارجی تزع از یک سری حقایق خارجیاین نظریه مدعی است مفاهیم کلی من 

گردد.  اسب وجود دارد که از دور و نزدیک قابل مشاهده است و بعد مفهوم کلی اسب از آن انتزاع می
گوید: نفس انسان برای دریافت صور عقلی نیازمند اضافه اشراقی مالصدرا در این رابطه این چنین می

گردد. کیفیت  عقلی و مثل مجرد نوری در عالم مجردات مرتبط میاست که از طریق آن با ذوات  
ادراک این صور توسط نفس بدین صورت است که این صور عقلی به جهت شرافت، علو و بعد آن  

شود بلکه مشاهده  از حیطه نفس انسان و قصور و ضعف نفس در ادراک به صورت کامل دریافت نمی 
 . (156:  1394، مالصدرا)یرد پذو ادراک ضعیفی نسبت به آن صورت می

ادعا می این  به دست  در  از مشاهده حقیقتی  توسعه بخشید که مفهوم کلی اسب  اینگونه  توان 
اسب حقیقتی  حقیقت مفهوم  وقتی است. آمده بدست خارجی حقیقت از نیز علیت کلی مفهوم  آمده؛
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دارند لذا تمایز بین معقوالت  در عالم باال دارد مفهوم علیت و معلولیت هم حقایقی در عالم باال  
بی  ثانیه  معقوالت  و  میاولی  تلقی  اساس  ثانی  معقوالت  جزء  معلول  و  علت  مفهوم  چراکه  گردد 

ازا ندارد و تنها منشأ انتزاع دارد در حالی که همانگونه اسب  گردید بدین صورت که در خارج مابهمی 
ست یعنی معلولیت هم کاماًل مصداق جزئی ازا اازا است چنین مفاهیمی دارای مابه حسی دارای مابه 

  برای  شود نه در عالم حس. کما این که حدوث همکند اما مصداقش در عالم عقل یافت میپیدا می 
 قائل نشد.    خارج در  ازاییمابه  آن برای تواننمی و کندمی پیدا  عقل عالم در حقیقتی خودش

 

 معقوالت اولی و ثانیشناسانه اشکاالت به تقسیم ثمرات هستی. 5
بندی معقوالت به معقول اولی و ثانی مطرح گردید بایستی حال با توجه به اشکاالتی که بر تقسیم

شناسانه این اشکاالت را در فلسفه جستجو نمود که در ادامه به تفصیل مورد بررسی  ثمرات هستی
 گیرد.قرار می

 

 ن مفاهیم کلی در عالم کلیات چالش تقسیم معقوالت در پرتوی ما به ازا داشت. 5-1
در بخش توضیح نظریه مالصدرا در باب انتزاع مفاهیم کلی از حقایق خارجی این نکته به اختصار  

گردد که تقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی با چالش ای موجب می بیان گردید که چنین نظریه
 گردد.  اساسی مواجه گردد که در این قسمت تفصیل بیشتری از آن ارائه می

عرفا قائل به نظریات مختلف در باب رب النوع گردیدند که این امر موجب    برخی از فالسفه و
گردد تقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی را با چالش مواجه کند. به عنوان نمونه شیخ اشراق می 

معتقد است که حقائق نوعیه جوهریه مثل انسان و فرس و بقر در عالم باال دارای رب النوع هستند  
اما حقائق جنسی رب النوع ندارند مثاًل رب النوع    (45:  1383شهروزی،    و  464-453:  1375)سهروردی،  

حیوان و نامی وجود ندارد چنانکه اعراض هم رب النوع ندارند. اما فیثاغورث بر این باور است که در  
،  درامالص)میان اعراض، اعداد هم برای خود در عوالم باالتر حقیقت عینی دارند و منشأ اثر هستند  

 .توان برای حروف نیز رب النوع قائل گردید. بر این اساس می(67:  1387
:  2010فناری،    و  378:  1375)قیصری،  در این میان سخن عرفا از عمومیت بیشتری برخوردار است  

)ابن ترکه، ای که به اعتقاد آنها همه چیز در عالم باال دارای حقیقت و رب النوع است  به گونه؛  (408
. اگر ادعای عرفا پذیرفته شود و هر امری در عالم ماده دارای رب النوع در عالم باال باشد (141:  1360

توانند در هیچ شرایطی  و یا در صورت پذیرفتن ادعای شیخ اشراق حداقل حقائق نوعی جوهری نمی
جهت داشتن    ازا هستند و طبق مبنای فیثاغورث نیز اعداد بهمعقول ثانی تلقی گردند چرا که دارای مابه

ی حقایق از هابندیتوانند معقول ثانی گردند. بر اساس قول به رب النوع بسیاری از طبقهازا نمیمابه
گردد که با توجه به سعه و  جمله تقسیم معقوالت به معقول اولی و ثانی با چالش اساسی مواجه می 

 گردد. دچار خلل میثانی  بندی معقوالت به معقول اولی وضیق در دامنه رب النوع، دسته



 105                                           شناسانه آنوجود و ثمرات هستی ت اولی و ثانی بر مبنای اصالة بندی معقوال تبیین اشکاالت تقسیم 

از امور میان معقوالت اولی و ثانی قائل به تمایز توان در هیچ لذا بر مبنای کالم عرفا نمی یک 
ازا نداشته و تنها  توان امری را یافت که مابهازا است و نمیگردید چرا که تمام حقایق مادی دارای مابه

توان حداقل حقائق نوعی را معقول  منشأ انتزاع داشته باشد؛ چنانکه بر اساس سخن شیخ اشراق نمی
ثانی گردند. لذا تقسیم  ثانی دانست و بر اساس  فیثاغورث اعداد ممکن نیست معقول  بندی  سخن 

ازا داشتن  گردد که در عین مابهحقایق هستی در اموری که رب النوع برای آن لحاظ گردد این گونه می
برخی در عالم حس نیز دارای امتداد هستند و برخی در عالم حس ممکن است دارای امتداد نباشند،  

ای همچون بقر و غنم و انسان در عالم حس دارای امتداد هستند اما اعداد دارای  همثاًل صور نوعی
امتداد نیستند که در صورت قول به رب النوع داشتن اعداد، تمایزی میان صور نوعیه و اعداد از حیث  

 ازا داشتن وجود ندارد.   مابه
 

 تزلزل ماهیت و جایگزینی حمل انواع مفاهیم بر یکدیگر . 5-2
توان حقیقت خارجی که جه به مبنای اصاله وجود و اعتباری و کارکردگرایانه بودن ماهیت می با تو

شد کنار گذاشت و به جای آن به حقایقی اعم از مفاهیم حسی، خیالی و  برای ماهیات لحاظ می
 گردند.عقلی توجه نمود که با یکدیگر ارتباط وجودی دارند و بر یکدیگر در شرایطی خاص حمل می

توان میان اقسام حمل از این حیث تفاوت گذاشت  صورتی که چنین حملی صورت پذیرد میدر  
ازایی در عالم حس دارند مثل »بعض االنسان ابیض« و برخی دیگر در بهها ماکه برخی از این حمل

  عالم حس تنها منشأ انتزاع دارند مثل »االنسان معلول« و به عبارت دقیقتر و بر اساس نظریه انتزاع
ازا دانست توان دارای مابهمفاهیم کلی از حقایق خارجی، تمام مفاهیم حسی، خیالی و عقلی را می 

ازای آن در عالم حس نیست بلکه در با عنایت به این مسأله که مفاهیمی همچون مفاهیم عقلی مابه
 عالم عقل است. 

 

 نادرستی تقسیم امور به واقعی و اعتباری  . 5-3
واقعی به  امور  بر حس  تقسیم  مبتنی  اعتباری  امور و  بدین صورت که  پذیرفته  انسانها صورت  زگی 

محسوس را واقعی و امور نامحسوس را غیر واقعی و اعتباری دانسته است در حالی که بر اساس  
مندی از وجود است و همانگونه که امور محسوس  آن چه مالک واقعی بودن است بهره   وجود  تاصال

دارای وجود و واقعی هستند امور نامحسوس نیز به نحو شدیدتری دارای وجودند. لذا به جای تقسیم  
 امور به واقعی و اعتباری بایستی همه امور را واقعی دانست با توجه به این نکته که امور واقعی دارای

مراتب هستند که وجود حسی مرتبه دانی آن، وجود خیالی مرتبه متوسط آن و وجود عقلی مرتبه عالی  
آن از لحاظ وجودی هستند. اگرچه این طبقات وجودی به طور کامل با یکدیگر مباینت ندارند بلکه  

 پذیرد.  هایی میان آنها صورت میهایی میان این سه طبقه برقرار است و حملارتباط
توان انسان حسی، خیالی و عقلی را در کنار یکدیگر تصور نمود و هر یک را  عنوان نمونه میبه  

بر دیگری حمل نمود که چنین حملی حکایت از ارتباط این سه با یکدیگر دارد نه آن که حمل به  
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معنای این همانی و اتحاد میان آنها برقرار گردد چرا که از لحاظ وجودی سنخ هر یک متفاوت از 
مثاًل  ی برقرار نیست  ادراکات  با دیگر  آنها  میان  برقرار است  این سه  میان  ارتباطی که  کدیگر است. 

شوند  ارتباطی که میان انسان خیالی با عقلی برقرار است و بر اساس همان ارتباط بر یکدیگر حمل می
دانی است اگرچه  میان حیوان خیالی با انسان عقلی برقرار نیست. دریافت چنین ارتباطی میان آنها وج

علت چنین ارتباطی را به تفصیل نتوان توضیح داد. در همین راستا مالصدرا مالک حمل را نوعی از  
می پذیرفتهاتحاد  حکما  غالب  که  را  حمل  در  همانی  این  و  اتحاد  مالک  و  دفاع  داند  قابل  اند 

 . (139 :1394، مالصدرا ←)داندنمی
 

  عرضینادرستی تقسیم امور به ذاتی و . 5-4
  تماهی  ت بر اساس مبنای اصال(  1/38:  1375  طوسی،   و  4:  1375)ابن سینا،  تقسیم امور به ذاتی و عرضی  

پذیرفت به عنوان نمونه ناطق برای انسان امری ذاتی و ضاحک برای آن امری عرضی تلقی  صورت می 
گردید یعنی در ذات انسان که همان ظرف تقرر ماهوی انسان است ناطق وجود دارد و بدون نطق  می 

یست توان انسانی را در این ظرف تصور نمود اما ضاحک در ظرف تقرر ماهوی انسان منشأ اثر ننمی
 توان انسانی را در این ظرف تصور نمود که ضاحک نباشد.   و می

و اعتباری شدن ماهیت تقسیم امور به ذاتی و عرضی نیز   وجود  تاصالبا توجه به مبنا قرار گرفتن  
گردد چرا که این تقسیم مبتنی بر اصالت ماهیت است و زمانی که چنین با چالش اساسی مواجه می

ماند. عالوه بر این که تقسیم امور به ذاتی  بندی باقی نمی اهی برای این تقسیماصالتی کنار رود جایگ
بساطت  مورد  در  که  توضیحاتی  به  توجه  با  که  است  یکدیگر  از  مفاهیم  ترکب  بر  مبتنی  و عرضی 

 گردد.یز با اشکال مواجه می ادراکات مطرح شد این تقسیم از این حیث ن
با انس به عنوان نمونه زمانی که دو مفهوم جو   ت گردد بر مبنای اصالان مقایسه میهر و معلول 

ای شود که جوهر به عنوان مفهوم ماهوی در ذات انسان است به گونهاین گونه توضیح داده می   تماهی
توان در ظرف تقرر ماهوی انسان را بدون جوهر تصور نمود اما معلول در ذات انسان قرار  که نمی

در ظرف تقرر ماهوی تصور نمود بدون آن که نیاز باشد به معلولیت    توان انسان را ندارد چرا که می
چنین تفاوتی میان مفهوم جوهر و معلول مورد قبول    وجود  تاصالذات انسان توجه کرد. اما بر اساس  

ای که از وجود دارند واقعی و حقیقی هستند و  گیرد بلکه هر یک از مفاهیم با توجه به بهره قرار نمی
توان تصور نمود چرا که اصل عنوان ذات مبتنی بر اصالت  ارج از ذات برای آنها نمیامور داخل و خ

توان جایگاهی اصیل نمی   وجود  تاصالماهیت و ظرف تقرر ماهوی است در حالی که بر اساس  
 برای ماهیت قائل شد.   

 

 اشکال به تقسیم مرکبات به حقیقی و اعتباری . 5-5
پیشین   اشکاالت  ادامه  و  در  حقیقی  به  مرکبات  تقسیم  که  این  است  طرح  قابل  که  دیگری  اشکال 

 صحیح نیست و بایستی کنار گذاشته شود.  ( 291: 1381آشتیانی،  و 2/175: 1369)سبزواری،  اعتباری
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است چون   تماهی  تو اصال  وجود  تاصالرتبه مرکب حقیقی و اعتباری مربوط به قبل از نزاع  
چه وجود و چه ماهیت اصیل باشد مرکب حقیقی و اعتباری قابل طرح است. به عنوان نمونه چه قول  
به اصالت وجود صحیح باشد و چه قول به اصالت ماهیت بر اساس قول به رب النوع داشتن مفاهیم 

هوی تشکیل  گردد و مفهوم کلی که از چند مفهوم ماماهوی، هر یک از مفاهیم دارای رب النوع می 
یافته و مرکبی اعتباری را تشکیل داده هم دارای رب النوع است و هر امری که دارای رب النوع است  

 توان ترکیبش را اعتباری دانست. یحقیقی است و نم
می لحاظ  اعتباری  مرکبی  میز  نمونه  عنوان  دارای به  میز  اجزاء  که  همانگونه  که  حالی  در  گردد 

النوع و حقیقتی باشد لذا دیگر  ر قالب میز نیز می حقیقتی است مجموعه اجزاء د تواند دارای رب 
 توان چنین موردی را مرکب اعتباری دانست. نمی
 

  اشکال به اتحادی دانستن حمل. 5-6
کند بدین  یکی از ثمرات پرکاربردی که این بحث دارد تغییری است که در تعریف حمل ایجاد می

:  1369سبزواری،    و  30/ 1:  1375)طوسی،  دانستند  صورت که مشهور فالسفه حمل را اتحاد ماهوی می
و    گردد که در واقع برای موضوعای که میان موضوع و محمول این همانی برقرار میبه گونه  (2/391

 شد. محمول تنها یک وجود واحد لحاظ می
گردید که عالوه بر وجود واحد دو مفهوم تغایری  در واقع زمانی اتحاد میان دو مفهوم لحاظ می

نیز میان آن دو مفهوم لحاظ گردد. حال سؤال اساسی آن است که آیا اموری همچون ماده و صورت؛ 
واحدی داشته باشند تا میان هر یک از این دو تحت توانند وجود  جنس و فصل و جوهر و عرض می

گردند هر کدام در  عنوان موضوع و محمول برقرار گردد؟ در واقع دو شیئی که بر یکدیگر حمل می
مثاًل  خوشان ممکن است شیء واحد گردند؛    موطن خود دو شیء هستند و در موطنی غیر از موطن

انسان و حیوان ناطق هر کدام در موطن خود دو چیز   شود: »االنسان حیوان ناطق«زمانی که گفته می
گردد در حالی که بر  هستند و تنها به عنوان مثال در ظرف تقرر ماهوی وحدتی میان این دو لحاظ می

لحاظ    وجود  ت اصالمبنای   از  و  دارد  اعتباری  و  کارکردگرایانه  کاربردی  ماهوی  تقرر  ظرف 
از مفاهیم دارای حقیقت وجودی متمایز خواهد بود و شود و هر کدام شناسی کنار گذاشته میهستی

. بر این اساس زمانی  (30:  1398نهاد،  دانش   و  )وکیلیمعنا خواهد بود  وحدت میان دو وجود متمایز بی 
پذیرد بلکه یک  گردد اتحادی میان آن دو صورت نمیکه حملی میان دو مفهوم وجودی برقرار می

 شود. دیگر چنین ارتباطی یافت نمیارد که در موارد نحوه ارتباط خاص میان آن دو وجود د
با   مفهوم  دو  که  آمده  پدید  اشتباه  تصور  این  ذهن  و  عین  عالم  به جهت خلط  دیگر  عبارت  به 

گردد که میان دو مفهوم انسان و حیوان ناطق اتحاد و  یکدیگر وحدت دارند. به عنوان نمونه تصور می
عین برای هر دو مفهوم تنها یک مصداق وجود دارد در حالی  این همانی برقرار است چرا که در عالم 

که مفهوم انسان و حیوان ناطق در عالم ذهن هر یک دارای موطن خاص خود و متمایز از دیگری  
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گرفت لذا اتحادی میان این دو مفهوم وجود ندارد و این که در است وگرنه دو مفهوم ذهنی شکل نمی
شود که این دو مفهوم با  صداق بیشتر وجود ندارد دلیل بر این نمیعالم عین برای این دو مفهوم یک م

اند بلکه این دو مفهوم در عالم ذهن دارای موطنی متمایز هستند و تنها سخنی  یکدیگر متحد گردیده
توان گفت این است که آن دو مفهومی که در ذهن وجود دارند یک نحوه ارتباط  که در این رابطه می

 شود. باطی در امور دیگر یافت نمیحد در عالم عین دارند که چنین ارت خاصی با مصداق وا 
بلکه مفهومی ارتباطی و ربطی میان موضوع   نیستلذا مفهوم حمل اتحاد، عینیت و این همانی  

شود موضوع همان محمول است و این همانی  و محمول است. به عبارت دیگر زمانی که گفته می
وجود موضوع با یک الیه از وجود محمول در ارتباط است. مثاًل زمانی  وجود دارد، درواقع یک الیه از  

شود مفهوم کلی اسب با اسب حسی متحد است یعنی اسب کلی بر اسب حسی حمل  که گفته می
شود و ضرورتًا حمل به معنای اتحاد کامل این دو با یکدیگر نیست بلکه یک الیه از اسب کلی با  می 
خاص دارد که میان سایر امور چنین ارتباطی وجود ندارد که بایستی    ای از اسب حسی ارتباطیالیه

بندی نمود. البته نوع ارتباط این دو مورد با یکدیگر سنخ چنین ارتباطاتی را در ادراکات انسانی تقسیم
گردد به تفصیل مشخص نیست بلکه تنها اجمااًل ارتباطی میان اسب حسی با اسب عقلی مشاهده می

توان برای میشود. از آنجا که چنین ارتباطی بدیهی است نیگر چنین امری یافت نمیکه در موارد د
 آن علتی بیان نمود.

دانستن حمل امر صحیحی نخواهد بود بلکه ارتباط خاص   در چنین حالتی است که اتحادی 
ادراکی  های  گردد در حالی که مالصدرا به جای آن که حمل را ارتباط الیهجایگزین این همانی می

:  1981صدرا،  مال)حسی، خیالی و عقلی بداند در برخی عبارات قائل به اتحاد ماهوی میان آنها است  
 رسد. که قابل دفاع به نظر نمی (1/292

 

 نتیجه. 6
ای حتی توسط  تغییراتی بنیادین را در فلسفه ایجاد نمود که لوازم چنین نظریه  وجود  تاصالمبنای  

لوازم   از  یکی  نشد.  دنبال  به  وجود  تاصالمالصدرا  تقسیم معقوالت  اصل  در  تغییراتی است که   ،
  ت عقول اولی برگرفته از مبنای اصالپذیرد. تقسیم معقوالت به ممعقوالت اولی و ثانی صورت می

و التزام به لوازم آن تمام ادراکات حسی،    وجود  ت اصالگی است که با طرح نظریه  زد ماهیه و حس
مندی از وجود دارای حقیقت هستند و بر اساس نظریه انتزاع مفاهیم کلی خیالی و عقلی به میزان بهره 

ما دارای  نیز  کلی  ادراکات  خارجی  حقایق  نمیاز  و  هستند  عقل  عالم  در  ازا  از  به  هیچیک  توان 
 ازا باشد. ت را تنها دارای منشأ انتزاع دانست بدون آن که دارای مابهمعقوال

شود؛ ماهیت  تقسیم معمول معقوالت به معقول اولی و ثانی کنار زده می  وجود  تاصالبر اساس  
نیز جایگاهی سست خواهد داشت. عالوه بر این تقسیم امور به واقعی و اعتباری صحیح نخواهد بود 

مند هستند واقعی هستند با توجه به این نکته که هر یک در موطن ه از وجود بهره چرا که تمام اموری ک
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ازایی در عالم حس نیز برای  اند و نیاز نیست برای واقعی دانستن ادراکات کلی حتمًا مابهخود واقعی
  ت اصالآن لحاظ نمود. نادرستی تقسیم امور به ذاتی و عرضی از دیگر ثمرات پایبندی به لوازم مبنای  

است چرا که چنین تقسیمی مبتنی بر اصالت ماهیت و لحاظ نمودن ظرف تقرر ماهوی است   وجود
ماهیت در حقیقت هویتی کارکردگرایانه دارد نه واقع نما. ثمره    وجود  تاصالدر حالی که بر مبنای  
  بندی معقوالت اشکال به تقسیم مرکبات به مرکب حقیقی و اعتباری است کهدیگر چالش در تقسیم 

تمام ترکیبات حقیقی است و به عبارت دقیقتر ترکیبی انضمامی وجود ندارد   وجود  تاصالبر مبنای  
کند که بر  بلکه عالم هستی مملو از وجودات بسیط است. آخرین ثمره نیز در مالک حمل بروز می

توان ملک حمل را اتحاد دانست بلکه مالک حمل ارتباط میان وجودات و  نمی  وجود  تاصالمبنای  
 ادراکات وجودی با یکدیگر است. 
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