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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  96، شماره مسلسل 6931 بهار، نهمسال 

 

 

 یزدی مصباح اهللآیت و طباطبایی عالمه دیدگاهبررسی تطبیقی 

 دربارۀ معقول ثانی فلسفی و رابطۀ آن با وجود ربطی
 
 
 
 

 9/8/49تاريخ تأييد:  52/1/49تاريخ دريافت:  

 *سلیمانی امیریعسکری 

 **سیدابوالقاسم حسینی

 اول، معقول: شوندمی تقسیم دسته سه هب نداکلی مفاهیم نوع از که معقوالت

 را فلسففی  ثانی معقول طباطبایی عالمه .فلسفی ثانی معقول و منطقی ثانی معقول
 نقفش  و کفرد   تعریف ستا خارجی اتصافش و ذهنی آن عروض که میومفه به

 یفددی مصفبا   اهللآیفت . شمرد  است برجسته آن به دستیابی در را حضوری علم
 و دانفد مفی  اسفت  وجفود  ةنحو از حاکی که انتداعی مفاهیمی را مفاهیم نوع این

 و سفنشش  برایوی  شمارد.می برجسته را حضوری علم نقش استادش همچون
 را ثانیفه  معقوالت ةدامن ،رهگذر این از ،و است لقای زیادی نقش ذهنی کاووکند

 .دهدمی گسترش

 اسفت،  پذیرفتفه  را رابف   وجفود  خفارجی   ثبفوت  طباطبفایی  عالمه ازآنشاکه

 تفسفیر  غیر  فی وجود نحو بهرا  خارج با فلسفی ةثانی معقوالت ارتباط چگونگی
 اما .نددامی غیر  فی و راب  وجود نحو بهرا  خارج در مفاهیم این تحقق کند.می

 دانسفته،  انتداع منشأ وجود به صرفاً را فلسفی مفاهیم تحقق یددیمصبا  اهللآیت

                                                 
 )ره(. موزشی و پژوهشی امام خمینیآ مؤسسةدانشیار  *

 .قم ة علمیةحوز سهآموختة سطح دانش **
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 ،نیسفت  لقایف  خارج در فلسفی مفاهیم برایف  ضعیف حتی ف  وجودی نحو هیچ
 . دندار قبول خارج در را نسبت و راب  وجود خارجی تحقق ایشان چه

، رابف   وجفود  اتصفا،،  عروض، ،وجود فلسفی، ثانی معقول :کلیدی واژگان

  .، مصبا  یددیعالمه طباطبایی

 
 مقدمه

 معضفالت  از خفارجی  واقف   بفا  ارتباطشان و فلسفی مفاهیم جایگا  و طبیعت

 بفه  ضفمنی  توجه هرچند ف  فارابی ،اسالمی حکمای بین در. است فلسفی مباحث

 اشفار   خارجیت مفاهیم فلسفی جد وجودف به است نمود  وجود مفهوم خارجیت

 مففاهیم  برخفی  دانسفتن  خفارجی  وجفود  عین رهگذر از بتوان شاید .است نکرد 

 (977-979 :9831 اسماعیلی،). برد پی آنها خارجیت به ایشان نظر از فلسفی

- 83و 77 :9837 فنایی، ر.ک.). هستند عرضی یا عرض آنها که گویدمی سیناابن

 طفور  بفه  را آنها همه و خواندمی اعتباری را مفاهیم از دسته این اشراق شیخ (83

 معفروض  با عینیت نحو به حتی – انتداعی منشأ حیثیت هیچ و داندمی ذهنی کلی

 (717 :9831 )اسماعیلی، .نیست قایل خارج در آن برای – خود

 هفیچ  کفه  صففتی  به عینی موجود یک اتصا، که است این عقید  بر مالصدرا

 خفارجی  امفری  موصو،ْ اگر. نیست معقول باشد، نداشته خارج در وجودی نحو

 در ریشفه  صففت  آن الجفرم  ،است خارج عالم در نید صفتی به اتصافش و است

 انضمامی صفات بین ،حیث این از. است وجود از یحظّ دارای و دارد خارج عالم

 تشفکیک  اصفل  مطابق چه ،است مراتبی دارای خارج اما. نیست تفاوتی انتداعی و

 متوس  و ضعیف و قوی و شدید مختلف مراتب دارای حقیقتی هستی وجود، در

 و ملکفات  اعفدام  ،اضفافات  حتفی  چیفد  همفه  کفه  است نحوی بههستی  و است
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 وجود که است اعتقاد براین مالصدرا ،رو همین از .شودمی شامل نید را انتداعیات

 .است راب  وجود سنخ از فلسفی ثانیة معقوالت

خصوص معقفول ثفانی فلسففی و    اهلل مصبا  یددی در عالمه طباطبایی و آیت

 ،مقاله این ما در ،رو. ازایناندد زیادی سخن گفتهردر مواتحقق خارجی آن  ةنحو

 اهللآیفت  و طباطبفایی  عالمفه  دیفدگا   فلسفی از ثانی معقول چیستی تبیین از پس

 بفه  ،انفد کرد  ذکر وجود برای اندیشمند دو این که تقسیماتی بیان و یددی مصبا 

 خفواهیم  متفکفر  دو نظرگفا   از خفارج  بفا  مففاهیم  از دسفته  این ارتباط چگونگی

 .پرداخت
 طباطبایی عالمه دیدگاه از فلسفی ثانی معقول تعریف

 اعتبفاری  و حقیقفی  بفه  ثنایی تقسیم براساس را حصولی علم طباطبایی عالمه

 :دکنمی بندیتقسیم

 ولفی  ،دارد تحقق خارج در هم و ذهن در هم که است مفهومی :حقیقی مفهوم

 .انسان مفهوم مثل ،باشدنمی دارا دارد خارجی وجود که را آثاری آن ذهنی  وجود

 ماهیات مفاهیم این. باشدمی عدم و وجود به نسبت تساوی مفهوم حقیقی ویژگی

 .گیرندمی قرار «هو ما» جواب در که هستند

 براسفاس  مفاهیم از نوع این است غیرحقیقی که مفهومی است :اعتباری مفهوم

 باشفند، مفی  مفا  معلوم که آنشایی از :مفاهیم این .باشندمی نوع سه بر یثنای تقسیم

 داخفل  وجفه هیچ به و باشندمی محض خارجی یا مصادیق، جهت از اما اند.ذهنی

از نفوع دوم   انفد. غیرخفارجی  یفا ، آن ملحقفات  و وجفود  مثل ،شوندنمی ذهن در

 هفیچ  کفه  باشفند مفی  محض ذهنی یا ،عدم مثل ،باشندمی محض بطالن یا مفاهیم

  عدم دوم ةدست ویژگی از .فصل و جنس و کلی مفهوم مثل ،ندارند خارج به راهی

 ،باشفند مفی  ذهنفی  مصفادیقی  از منتدع هرچند ،باشدمی خارجی مصادیق از انتداع



 

 

 

 
 

 
 

 ...یزدیمصباح  اهللتیو آ ییعالمه طباطبا دگاهید یقیتطب یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 ایفن دسفته   دیگفر  ویژگفی  شفود. نمی مترتب مصادیق این بر آثار خارجی چراکه

 خفارج  در مصادیقشفان  یفا  اعتباری مفاهیم ،دیگر بیان به باشد.می نداشتن ماهیت

 متحقفق  ذهفن  در مصادیقشان یا شودمی مترتب مصداق بر خارجی آثار و سته

 .باشفند مفی  ذهفن  در نهو  خارج در نه کهاین یا ندارند خارج به راهی و دنباشمی
 (897: 9777طباطبایی، ب )

بیفان   ثانی معقول از سبدواری حاجی که تعریفی قضایا موادبحث از  در ایشان

 فهی  عروضهاا  التی الثانیة الفلسفیة المعقوالت من االمکان و»:: است کرد  ارائه راداشته 

 (33ص)همان:  .«الخارج فی باا واالتصاف الذهن

 :دفرمایمی بحث این خاتمة در عالمه طباطبایی
 صورت به نه البته ،باشندمی موجود خارج در( وجوب و امکان) دو این ،پس

 ،پهس . باشهند مهی  موضوعشان وجود به موجود بلکه جداگانه و مستقل موجودی

 فلسهفه  در که فلسفی مفاهیم بقیة و قدم و حدوث کثرت، و وحدت همانند دو این

 بهه  آن از کهه  هسهتند  وجهود  مطله   برای وجودی نشئو از شودمی بحث آناا از

 (88 :همان). شودمی تعبیر ثانی معقوالت

 معقفوالت  ویژگفی  توانمی ،دیگر عبارات و آمد باال در که عباراتی به توجه با

 مفاهیمی  فلسفی ثانی معقوالت :کرد بیان گونهاین را عالمه دیدگا  از فلسفی ةثانی

 باشفند مفی  ذهنفی  کفه  (833ـ839: 3، ج9877مطهری، ) غیرحقیقی و اعتباری هستند

 از (933: 9777)همـو، افـ    تعمل نوعی باها را آن ذهن و (893: 9777)طباطبایی، ج 

 آنهفا  مصفادیق  ولفی  ،(9777:998همو، ب) کندمی انتداع موضوعاتشان وجود ةنحو

. نیست مستقل و منحاز وجودی آنها خارجی وجود که چند هر ،باشدمی خارجی
 (33)همان: 

 اتصفا،  و عفروض  از صفریحی  تعریفف  بفه  آثفار خفود   در عالمه طباطبفایی 
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ه بف  را واژ  دو ایفن  معنفای  تفوان مفی  آنها از که ددار عباراتی ولی است، نپرداخته

 ثفانی  معقفول  مصادیق دربارة که مباحثی در متعدد عبارات در ایشان. آورد دست

 یامعنف  به موضوعاتشان به مفاهیم این خارجی اتصا، که دفرمایمی ندکمی بحث

 موضوعشفان  وجود به آنها خارجی وجود و نیست منحاز و مستقل وجود داشتن

 منحفاز  وجود» معنای به عالمه دیدگا  از خارجی اتصا، گفت باید ،لذا .باشدمی

 از مفراد  کفه  بفرد  پفی  تفوان می واژ  دو این مقابله با و باشدمی «نداشتن مستقل و

 :باشدمی «داشتن مستقل و منحاز وجود» ذهنی عروض

 و منحهاز  صهورت  بهه  خارج در آن تحق  اشالزمه صفتی به اتصاف هماناه 

 .کنهد مهی  کفایه   موصهوف   وجهود  به آن وجود و تحق  بلکه باشدنمی مستقل

 (06: همان)

 کهه  طرفه دو نسب  از عقل که اس  صورت این به آن وجود نحو اما و ....ه 

 بیفیایهد،  چیهیی  اینکه بدون اس ، برقرار مالزمه بینشان و اس  موضوع دو بین

 بهه  موجهود  خهارج  در صف  آن و کندمی انتیاع اس  آناا برای ناع  که وصفی

 (401همان: ) .باشدنمی منحاز و مستقل وجودی دارای و اس  موضوع  وجود

 در وصفف  به اتصا،الزمة  است شد  تصریح اولی عبارت در که طوریهمان

 کفایفت  موضفوع  وجفود  بفه  بفودن  موجفود  بلکفه  نیست آن مستقل وجود خارج

  .بودن موضوع وجود به موجود یعنی اتصا، ،دیگر بیانی به .کندمی

 هیئفات  از کفه  -آمفد    اضفافه  خفارجی  وجود مورد در که نید دوم عبارت در

 ایعامفه  مففاهیم  از را نسفبی  هفای هیئت این ایشان و (937همان: ) باشدمی نسبی

 معقفوالت  از و (998)همان:  شوندمی انتداع موضوعشان وجود ةنحو از که داندمی

 موضوعش وجود به را وجودش که است کرد  تصریح – دآورمی حساب به ثانیه

 اتصا، نید عبارت این در ،روازاین .نیست لقای آن برای مستقلی وجود و ددانمی
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 گرفته است. نداشتن مستقل وجود معنای به باشدمی خارجی که را اضافه
 یزدی مصباح اهللآیت دیدگاه از فلسفی ثانی معقول تعریف

 و دپسندنمی مفاهیم این برای را فلسفی ثانی معقول ةواژ یددی مصبا  اهللآیت

 مففاهیم  آن، جفای ه بف  و .دبفر می کاره ب را اصطال  این قوم با همراهی تنها برای

 (773: 9733)مصباح یزدی، . دبرمی کاره ب را فلسفی

 حمفل  قابل مفاهیمی داند:دوگونه می را کلی مفاهیمایشان  ،بندیدسته یک در

و  گرددمی حملو دیگران  حسین و حسن بر که انسان مفهوم مانند ،عینی امور بر

 ذهنفی  هفای صفورت  و مففاهیم  بفر  تنها که ،عینی امور بر حمل مفاهیمی غیرقابل

 .جدئی و کلی مفهوم مانند ،گرددمی حمل

 دوبفر   را شفوند مفی  حمفل  خفارجی  ءاشیا بر که مفاهیمی  تقسیم، این پی در

 خفاص  مفوارد  از خودکفار  طفور ه بآنها را  ذهن که مفاهیمی :دکنمی تقسیم دسته

 نیازمنفد  بلکفه  باشفد، نمی خودکار طوره ب آنها انتداع که مفاهیمی و کندمی انتداع

 .است یکدیگر با ءاشیا مقایسة و ذهنی کندوکاو

 مفاهیم گردندمی انتداع خودکار و شوندمی خارجی ءاشیا بر حمل که مفاهیمی

 ءاشفیا  بفر  حمفل  کفه  مففاهیمی  و .درخت و انسان مفهوم مانند ماهوی نام دارند،

 ماننفد  گوینفد،  فلسففی  مفاهیم را گردندمی داعانت ذهنی کندوکاو با ،شد  خارجی

 شوندنمی خارجی ءاشیا بر حمل که مفاهیمی از دسته آن و .معلول و علت مفهوم

 نامنفد، مفی  منطقی مفاهیم را شوندحمل می ذهنی هایصورت و مفاهیم بر تنها و

 .جدئی و کلی مانند

 ماهیفت  از حاکی که ددانمی مفاهیمی را ماهوی مفاهیم آیت اهلل مصبا  یددی

 از  فلسففی  مففاهیم  ،بفرعکس  (771و 733: 9، ج9838مصباح یزدی،) .است خاصی

 .کنندمی حکایت آنها ماهوی حدود نه ءاشیا وجود انحاء
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 کفار هبف  گانفه سفه  مفاهیم تعاریف در را اتصا، و عروض ةواژ چند هر ایشان

 یفددی آیت اهلل مصفبا   ندد اتصا، :ددهمی ارائه ةواژ دو از خاصی تفسیر ،دبرمی

 یفا  خارجیفت  معنفای  بفه  آن ذهنیفت  یفا  خارجیت و است حمل مطلق معنای به

 واقف    در محمول و موضوع حمل، این در آنکه از اعم ،است حمل مطابَق ذهنیت

 مابفازاء  معنای به را ذهنی عروض ایشانو  .نباشند یا باشند مغایر یکدیگر با خود

 بفه  را خارجی عروض مقابل، در ،و کردن حکایت وجود ةنحو از و نداشتن عینی

ـ 911)همـان: . نفد کمی تفسیر بودن وجود حد از حاکی و داشتن عینی مابازاء  733ـ

 (717و

 طباطبایی عالمه دیدگاه از وجود بندیتقسیم

 نفسفه  ففی  وجود که موجودی کند:بندی میدسته قسم دو به را موجود عالمه

 را بنفدی تقسفیم  ایفن  ایشفان  ازآنشاکفه  .دارد غیر  فی وجود که موجودی و دارد

 کفه  خارجیفه  قضفایای  از بنفدی تقسفیم  این اثبات برای د،دانمی خارج به مربوط

 اجداء تمام انطباق رهگذر از و جسته کمک است خارج در آن محمول و موضوع

 وجفود  از قسفم  دو ایفن  خارجی وجود اثبات به ذهن از خارج بر قضایا نوع این

 دو هسفت  خفارج  در اینکفه  و بنفدی تقسیم این اثبات برای ایشان. است پرداخته

 طفور  بفه  برهفان  تقریفر  .کار برد  اسفت به است دیگری ضمن در یکی که برهان

 :(87: 9777)مصباح یزدی، ب  است قرار بدین خالصه

 و موضفوع  از یفک  هفر  کفه  داریفم  خارجیفة  صادقة مرکبة هلیات :اول مقدمه

  .دارند خود به خاص وجودی ،بود  خارج بر منطبق آنها محمول

 کفه  نسبت یا راب  وجود نام به هست چیدی مرکبه هلیات این در :دوم مقدمه

 بفین  ربف   حیثیفت  جد حیثیتی که است مفهومی و آن است حرفیه معانی سنخ از

 .تحقق این امر وجدانی است و نداردمحمول  مفهوم و موضوع مفهوم
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 موضفوع  مفهوم بر عالو  ف  دیگری شئ وجود طباطبایی عالمه ،فوق ةمقدم در

 در و اسفت  نمود  معرفی وجدانی امری را مذکور قضایای در ف  محمول مفهوم و

گونفه  اسفت کفه ایفن    کرد  اقامه مفهوم این بودن حرفی اثبات برای برهانی ،ادامه

 (:83)همان: شود ارائه می

 این اگر است، مفاهیم سایر با ارتباطبی و جدا مستقل و اسمی مفهوم هر چون

 محمفول  و موضفوع  بفه  ارتباطبی و مستقل ،باشد اسمی مفاهیم سنخ از هم راب 

 بفه  کفه  باشفد  مسفتقل  مفهوم دو شامل قضیه اینکه جای به ،نتیشه در .بود خواهد

 از برید  و ارتباط بدون مستقل مفهوم سه شامل اند،شد  مرتب  هم به راب  ةوسیل

 بفرای  ،اسفت  مفرتب   و پیوسته مفاهیم فرض قضیه فرض چون و .بود خواهد هم

احتیاج  دیگر راب  دو به( راب  و ومحمول موضوع) مستقل مفهوم سه این ارتباط

 و مسفتقل  مففاهیم  اگفر  نید راب  دو این .کنیممیکالم  نقل راب  دو این به. داریم

 یفک  جفای  بفه  مشفددا  و شوندنمی مذکور مفهوم سه پیوند موجب ،باشند اسمی

 چهفار  به آنها ارتباط برای که هستیم مواجه ارتباطبی و مسقل مفهوم پنج با قضیه

 در کفه  بینفیم مفی  کفرد  نقل کفالم   راب  چهار این بهدوبار   .نیازمندیم دیگر راب 

 ،ترتیفب  همفین  بفه  و بود خواهیم روروب مستقل مفهوم هنُ با بودن مستقل صورت

 ،باشفند  مسفتقل  و اسمی مفاهیمی رواب ْ اگر که بینیممی ،نتیشه در. دهیممی ادامه

 نهایفت بفی  قضفیه  یفک  تشفکیل  و محمفول  و موضوع مفهوم دو بین ارتباط برای

 وقتفی  کفه  بود خواهد معنا این به زیرا ،است محال این و .است الزم دیگر مفهوم

 را محمفول  و موضفوع  ،واق  در ،کنیممی تصور را تقییدی مرکب یا قضیه یک ما

 کنفیم می تصور بالفعل و یکشا – هستند دو آن بین که – دیگر مفهوم نهایتبی با

 دو وسفیلة  به طر، دو از که ،است بالفعل ذهنی اشیاء نهایتبی تحقق آن والزمة
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 بالفعفل  ءاشفیا  ففرض  .انفد شفد   محفدود ( محمفول  و موضوع) دیگر ذهنی ءشی

 در ،(عینفی  خفوا   و باشفند  ذهنفی  ءاشفیا  آن خفوا  ) حفد  دو به محدود نهایتبی

  .است محال، بود  محدود نامحدود فرض ،حقیقت
 گیرینتیجه

 بفر  منطبفق  ءاجفدا  تمفام  با صادقه خارجیة مرکبة هلیات : ونتیشه سوم مقدمه

 محمفول  و موضفوع  از یفک  هفر  که گونههمان ،قضیه این در یعنی ،هستند خارج

 محمول و موضوع بین نسبت دارند، خود به خاص مصداقی و اندخارج بر منطبق

 خفود  بفه  خاص مصداقی و است خارج بر منطبق نید [است قضیه دیگر جدء که]

 خفارج  بفر  قضفیه  بفودن  منطبفق  و بودن خارجی کهآنچنان ،دیگر عبارت به .دارد

 در نفد امستقل و اسمی مفهومی که محمول و موضوع از یک هر که کندمی اقتضا

 راب که  کندمی اقتضا ،همچنین باشند، داشته مستقل وجودی و مصداقنید  خارج

 نیفد  خارج در است محمول و موضوع و مفهوم به الرب عین و حرفی مفهومی که

 .باشد داشته محمول و موضوع وجود به الرب عین وجودی و مصداق

 بنفدی دسفته  غیفر   ففی  و نفسه فی به را موجود اینکه از پس طباطبایی،عالمه 

 فی وجود به را نفسی وجود ،دانست خارج به مربوط ای که آن رابندیدسته ،کرد

  گونه بیان کرد:این را هریک از ومراد کرد بندیتقسیم لغیر  و لنفسه نفسه

 عفدم  طرد خودش ماهیت از صرفاً وجودش که موجودی: فنفسه نفسه فی وجود

 .ششر و انسان همانند ،جوهری تامه انواع مثل ،کندمی

 ییءشف  از خفود  ماهیت از عدم طرد عین در که موجودی :فغیره نفسه فی وجود

 دیگفر  ءشفی  آن ماهیت به نسبت دیگری از عدم طرد این ؛کندمی عدمطرد  دیگر

 الزمة چراکه ،است ءشی آن ذات و ماهیت بر دزای که است عدمی بلکه ،باشدنمی

 ایفن  و باشفد  داشته ماهیت دو واحد موجود که است این ءشی آن ماهیت از طرد
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 خفود  ماهیفت  از اینکفه  عین در ،لغیر  نفسه فی وجود ،دیگر بیان به. است محال

 خودش، موضوع از جوهری یا عرضی نقص کردنبرطر، با ، کندمی نفی را عدم

 .کندمی نفی نید را باشدمی موضوعش ذات بر دزای که عدمی

 خفارج  در وجفودی  چنین تحقق بر دلیلی نوعیه هایصورت و اعراض وجود

 ،و کننفد مفی  نففی  را عفدم  خفود  ماهیفت  از اینکفه  بر عالو  ،دو هر است، چراکه

 از را نقصفی  آینفد، مفی  حسفاب  بفه  ءاشفیا  بفین  در خارج عالم در یئشی ،روازاین

 در کفه  طفور همفان باشفد   عرضی نقصی خوا  کنند،می طر، بر نید خود موضوع

 ةمفاد  از نوعیه هایصورت کهباشد  جوهری خوا  نقصیو  شودمی دید  اعراض

 .بخشندمی تکامل را خود ةمادکرد ، بدان سبب،  نفی خود

 از دسفته  دو بفین  ایشفان  کفه  اسفت  این آیدبرمی ایشان بیانات صریح از آنچه

 را رابف   یا غیر  فی وجود و گذاشته فرق رابطی وجود و راب  وجود یعنی وجود

 نفسه فی وجود از قسمی را رابطی وجود ولی است، داد  قرار نفسی وجود قسیم

 نیسفت،  لقایف  ماهیت هیچ راب  وجود برایایشان  ،روازاین   است.آورد شمار به

 ،رابف   وجفود  بفرای  و اسفت  داشفتن  مسفتقل  مفهوم  داشتن ماهیت الزمة چراکه

 و بفودن  موجفود  جد نفسیتی وجود از نوع این برای ،پس .نیست مستقل مفهومی

 و اسفت  موجفود  قضفیه  طفرفین  در رب »بلکه  ،نیست طرفین وجود به بودن قائم

 دو هر عین اینکه بدون نیست آنها از خارج که معنا این به ،باشدمی دو آن به قائم

یـزدی،  )مصـباح  «.نیست نهاآ از منفصل و باشد یکی جدء یا عین یا دو هر جدء یا

 ناعتی وجودی چند هر ،اندشمرد  مستقل را رابطی وجود مقابل، در (83: 9777ب

 .باشدمی اشنفسی وجود عین اشناعتی وجود و دارد

 دت ایا   بای   تفااتت  عالمه طباطبایي عبارت صریح ،شد بیان که طوریهمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 96، شماره مسلسل 6931سال نهم، بهار 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 گفات  بتاوان  شاید شعبارات از برخي گذاشت  هم کنار با اما .است تجود از نحو

 رابا   نحو به رابطي تجود ،خارج در که دبشو مطلب ای  به ملتزم باید ایشان که

 داشاته  مساتق   ت همساان  تجودی خود موضوع کنار در اینکه نه ،شودمي محقق

 ت موضاوع  مساتق   تجود یکي که داشت نخواهیم تجود سه خارج در ،لذا باشد.

 آن باه  نسبت تجودش که راب  نامه ب سوم تجود عرض ت مستق  تجود دیگری

 کاه  موضاوع  تجاود  :ناداریم  بیشتر تجود دت خارج در بلکه .است ترضعیف دت

 ذه  تلي .رابطي نه ،باشدمي راب  تجود نحو به که عرض تجود ت است مستق 

 رابا   ت محماو   ت موضاوع  مستق  مفهوم دت :کندمي انتزاع مفهوم سه دت ای  از

 منطباق  خاارج  بار  را قضایه  ایا   تقتاي  ،«است عالم زید» ةقضی در مثالً .آنها بی 

 خاود  تجود به علم اما ،است عالم ت دارد تجود زیدی خارج در بینیممي کنیممي

 ماا  ذه  تقتي ،حا . است زید به رب  عی  که است ذاتي یعني ،است محقق زید

 زیاد  بارای  صافتي  علام  اینکه لحاظ با ت زید مفهوم کند،مي تصور را تجود ای 

 راب  تجود ،زید به صفت ای  بودن رب  عی  لحاظ با ت علم مستق  مفهوم است،

 در ،پا   .شاود ماي  تعبیار  اسات  به آن از فارسي در که کندمي انتزاع را آنها بی 

 ت مساتق   مفهاوم  دت ذه  در ت راب  تجود یک ت داریم نفسي تجود یک خارج

 تجاود   صافات  از آنها محمو  که يقضایای در سخ  ای  .داریم راب  مفهوم یک

 .است جاری نیز باشدمي تجوبت  ممک  مانند

 درات  هاای دیادگا   برخاي  باا  ماا  اساتههار  ایا   که است الزم نکته ای  تذکر

 ت داندمي مبهم نفسه في را مفهوم عالمه طباطبایي اینکه جمله، ازباشدمي تعارض

 اسات  شاد   منتازع  آن از کاه  تجاودی  تااب   را مفهاوم  اساتقال   عدم ت استقال 

 سازگار( رابطي) لغیر  نفسه في تجود بودنِ راب  تجود با سخ  ای  ت شماردمي
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 به شاید .بود خواهد تجود نوع ای  داشت  غیرمستق  مفهومِ آن الزمة چه ،نیست

 حیثیات  دت خارجي راب  تجود که کرد رف  را ناسازگاری ای  بتوان صورت ای 

 انتازاع  رابا   مفهاوم  آن ،دیگر حیث از ت مستق  مفهومِ آن ،حیث یک از که دارد

 . شودمي
 یزدی مصباح اهللآیت دیدگاه از وجود بندیتقسیم

 بفه  بندیتقسیم یک در را وجود ،پیشین فالسفة همچون یددی،مصبا  اهللآیت

 این ف  عالمه برخال، ف  ایشان ،البته .ندکمی بندیدسته غیرمستقل و مستقل وجود

 دنشفو مفی  تصفور  مسفتقالً  که مفاهیمی و ددانمی مفاهیم به مربوط را بندیتقسیم

 «محمفولی  وجفود » دارند را شدن واق  محمول قابلیت کهشاازآن و «اسمی وجود»

 و جملفه  ضمن در باید و نیستند تصور قابل مستقل طورهب که مفاهیمی و دناممی

 «رابف  » یفا  «ربطفی  وجفود » را شفوند  تصور اسمی مفهوم دو بین راب  صورتهب

 (733: 9838یزدی،)مصباح .دناممی

 اضافی معانی و حرفی یامعن قبیل از را وجود از نوع این یددیاهلل مصبا آیت

 نفد دامی خاص معنای به را وجود نوع این بر وجود واژ  اطالق ایشان. شماردمی

 لفظفی  اشفتراک  مالصفدرا  همچفون  را اسفمی  وجفود  و وجود این بین اشتراک و

 کفه  است وجودی محمولی وجود چراکه ،دارند هم با نوعی تفاوت که دشمارمی

 ایویژگی چنین راب  وجود ولی دارد. خارجی وجود و است شدنیتصور مستقالً

 لفظفی  وجفود  از نوع دو این بین اشتراک ،پس .باشدنمی محقق خارج در و ندارد

  )همان( .دبود معتقد عالمه مرحوم که طوریهمان معنوی، نه ،است

 دارد وجفود  یفددی مصبا  اهللآیت و طباطبایی عالمه بین که اختالفاتی از یکی

 نسفبت  و رابف   وجود یددی،مصبا  اهللآیت دیدگا  براساس. است لهمسئ این در

 کفه  اسفت  بفاور  ایفن  بر ایشان. باشدنمی محقق خارج در محمول و موضوع بین
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 خفارجی  ثبفوت  بفر  دلیلفی  تواندنمی خارج در محمول و موضوع خارجی وجود

ف هرچند بفه نحفو وجفود     محمول و موضوع که طوریهمان باشد، آنها بین راب 

 ومحمفول  موضفوع  بفین  رابف    کفه  چیدی نهایت و اند.محقق خارج درعیف ف  ض

 مصفداق  در محمفول  و موضفوع  کفه  است این باشد داشته داللت آن بر تواندمی

یـزدی،  )مصـباح . باشدمی خارجی ثبوت از اعم مصداقی اتحاد بر داللت و ندمتحد

9733 :33) 

 سفبدواری  حاجی و مالصدرا همچون یپیشینیان بندیدسته یددیمصبا  استاد

و وجود  نگریسته قبول ةدید به را لغیر  و لنفسه دستة دو به نفسه فی وجود برای

نفسه لنفسه را به وجودی که برای تحققش نیازی به محل و موضفوع نفدارد و   فی

وجود فی نفسه لغیر  را به وجودی که نیازمند محل و موضوع برای تحقق اسفت  

تعریف کرد  است. ایشان وجود فی نفسه لنفسه را وجفود مسفتقل و وجفود ففی     

 دوم قسفم  کفه  ایفن بفاور اسفت   نامد و بر فسه لغیر  را وجود رابطی یا ناعتی مین

 عرضفی  عنفوان  منشأ است دیگر ءشی وجود و آن بین که وجودی اتحاد سببهب

 . است دیگر موجود برای

 ایفن  دشفمار برمفی  قسفم  دو این برای یددیاهلل مصبا آیت که هاییویژگی از

 رابطفی  وجفود  و ندارد تحقق برای موضوع و محل به نیاز مستقل وجود که است

 که نوعیه صور مثل و موضوع به نیاز که اعراض مثل ،ددار موضوع و محل به نیاز

 موجفود  بفرای  عرضی عنوان انتداع منشأ ناعتی وجود ،همچنین .دارند ماد  به نیاز

 طرد نه و کندمی ناعتی وجود این ماهیت  از عدم طرد نه عنوان این و است دیگر

 عفدم  طرد دیگر موجود برای عرضی وصفی از بلکه ،دیگر موجود ماهیت از عدم

 سیا  صفت این و شودمی جسم برای سیا  صفت انتراع منشأ سیاهی ،مثالً .کندمی

 وصفف  بلکفه  کنفد نمفی  طفرد  را عدمی جسم ماهیت از نه و سیاهی ماهیت از نه
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 .کندمی طرد جسم از را عرضی

 مساتق   تجاود  اقساام  از لغیر  ت لنفسه قسم دت هر ،شد گفته که طوریهمان

 لنفساه  تجاود  شود مي اطالق آنها بر تشکیک نحو به بودن مستق  تلي باشندمي

 في تجود به نسبت نیز لغیر  تجود ت باشدمي لغیر  تجود به نسبت استقالالً اشدّ

 .باشدمي استقال  دارای ا ندارد استقاللي هیچ کها  غیر 

 ،یازدی مصابا   اهللآیات  دیادگا   از ،نسبت ت راب  تجود عیني تحقق مورد در

ا حتي به  خارج در نسبت برای ثبوتي هرچند ایشان که است الزم نکته ای  تذکر

 خارج در انتزاع منشأ تجود به «نسبت» که است معتقد نیست  قاییف ا  عنحو ض

 :کرد ارائه شواهدی توانمي مطلب ای  بر .است موجود

 برای عرضي عنوانت  صفت انتزاع منشأ را رابطي تجودیزدی استاد مصبا . 1

 انتازاع  منشأ تجود به صفات ای  داند. پ ،مي – دارد خارجي تجود که -جسم 

 مفااهیم  از صافات  ای  ایشان معتقد است که دیگر، طرفي از اند.محقق خارج در

 که اندفلسفي مفاهیم از دیگر، ای  صفات تعبیر به ندارند. ماهیت ت نیستند ماهوی

 را فلسافي  مفاهیم هایتیژگي از یکي ایشان چراکه آیند،مي حساببه هانسبت از

 خاارج  در را هانسبت ایشان گفت: باید نتیجه، در داند.مي سنجينسبت ت مقایسه

 (38)همان:  .داندمي محقق انتزاع منشأ تجود به

 بفاور  ایفن  بفر  ف  که در قسمت بعد خواهد آمدچنانف  یددیاهلل مصبا آیت. 4

 طرففی  از اسفت.  محقفق  خفارج  در انتداع منشأ وجود به فلسفی مفاهیم که است

 بایفد  ،روازاین است. برشمرد  فلسفی مفاهیم اقسام از یکی را اضافهایشان  ،دیگر

 .نددامی محقق انتداع منشأ وجود به خارج در را نسبت ایشان :گفت

 طباطبایی عالمه دیدگاه از خارج با فلسفی ثانی معقول ارتباط چگونگی

 مففاهیمی  را فلسففی  ثانیفة  معقفوالت  طباطبایی عالمه ،شد گفته که طورهمان
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 ثیتیح یا ،وجود مفهوم مثل ،است خارجی مصداقشان حیثیت که دانست اعتباری

عالمه بفر ایفن    ،دیگر بیان به .عدم مثل ،نیست خارج در که است این انمصداقش

 اتصافشفان  و ذهنی عروضشان که باشندای میمعانی ثانیه معقوالت باور است که

 عفروض  مالصفدرا  همچون ،اسفار بر خود حاشیة در ، ایشان،البته است. خارجی

 خواهد مورد این در بیشتر توضیح زودیبه که ،دانست خارجینید  را صفات این

 .آمد

 خفارج  در را آن کفه  رابف   وجفود  مفورد  در دیدگا  و تعریف این در دقت با

 ارائفه  ثانیفه  معقفوالت  اقسفام  وجود ةنحو از که شواهدی برخی و نددامی قمحقّ

 در هسفتند  ءاشفیا  صففات  که را ثانیه معقوالت ایشان که شودمی فهمید  شود،می

شفمارد. بفه   می راب  وجود نحو به را تحقق این چگونگی و داندمی محقق خارج

 وجفود  خفارج  در فلسففی  ثانیه معقوالت که است اعتقاد این بر دیگر، ایشان بیان

 .ندارند وجودی استقاللی هیچ و دارند غیر  فی

 تغاایر  باه  ،معااني  ایا   خارجیت بر عالت  ،مالصدرا همچون عالمه طباطبایي

 ثباوت  بار  چند شواهدی امااست.  معتقد تغایر عی  در مصداقي اتحاد ت خارجي

 باا  صافات  ایا   خاارجي  تغاایر  ت رابا   تجاود  نحاو  به ثانیه معقوالت خارجي

 اند:اتحاد تجودی آنها با موصوفشان، ارائه کرد با  ،خارج در موصوفشان

 :  استعالمه طباطبایی بر سخن مالصدرا حاشیه دارد. مالصدرا فرمود. 4

 اسرت  وجرود  از ایهبهرر  یک، هر برای و اندمتفاوت موجودیت در اشیا، بله، 

 آثرار  کره  اسرت  وجرود  از ایمرتبه صفتی هر برای پس، نیست. دیگری برای که

 و هرا ملکره  عدم و هااضافه حتی شود.می مترتب صفت آن بر مرتبه آن به مختص

 و دارنرد  وجرود  از ضعیفی بهرة صفات این پس، طورند.همین نیز استعدادها و قوه

 داشرته  وجرود  موصوفشران  در صفات این که شودمی متصف آنها به شیء زمانی
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 (663ه660: 4، ج 4608)صدرالدین شیرازی،  .باشند

 نویسد:می سخن این ییدأت در عالمه

 گذشرت پیش از این  .نیست آن در شکی که است صریح حق حرف همان این

 در و قضریه  طررفین  وجرود  به (اتصافی نسبت) وجود رابط که امر این الزمة که

 محقرق  رابط تحقق ظرف در هم با طرفین که است این است موجود قضیه طرفین

 یرا  باشرد  خارجی دیگری و ذهنی قضیه طرفین از یکی که ندارد معنا پس، باشند.

 (668: 4)همان، ج  .باشد مجازی دیگری و حقیقی یکی

 اتصفافیه  نسفبت  کفه  ،رابف   وجود که است این آیدبرمی عبارت این از چهآن

 اتحفاد  صفورت هبف  فف  نیفد  طفرفین  آن، بفر  عالو  ،و است قمحقّ خارج در است،

 .اندقمحقّ خارج در تغایرف رغمبه وجودی

 در اا  انتزاعاي  چاه  ت باشاند  انضامامي  چه ا  صفات ،عالمه دیدگا  اساس بر

 که طوریهمان :گوییممي عالمه کالم ای  تبیی  در ،پ  .دارند راب  تجود خارج

 ،تغاایر  رغام به تلي اند،قمحقّ خارج در نیز صفات د،دار ثبوت  خارج در اتصاف

 .دارند تجودی اتحاد صفت ت موصوف

 اتحااد  عای   در تغایر که شد خواهد بیان دیگر شواهدی در است ذکر به الزم

 .باشدمي راب  تجود نحو به تحقق همان تجودی

 فرمفود   شفد   امکان خارجی تحقق مورد در که اشکالی به پاسخ در ایشان. 4

 :است

 موجودی صورت به خارج در صف   تحقّ مستلیم خارج در صفتی به اتصاف

 کفایه   آن بهرای  موصهوف  وجهود  به  بودن موجود بلکه ،نیس  منحاز و مستقلّ

 اتصهاف  و ذهن در آناا عروض که اس  فلسفی ثانیه معقوالت از امکان. کندمی

 موضوعاتشهان  وجهود  بهه  خهارج  در کهه  حهالی  در ،باشهد مهی  خهارج  در آناا به
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 (06: 4141ییدی، ب)مصباح ند.موجود

 غیرر  از منحاز وجود آن برای که است مفهومی معنای به اعتباری مفهوم» .6

 اعتبراری  ماننرد  اسرت،  منحاز وجود دارای حقیقی مفهوم مقابل، در. نباشد خودش

 فی که جوهر برخالف است، موجود اضافه طرفین وجود به که اضافه مقولة بودن

 (640 :همان) «.است موجود نفسه

 کره  است گونهاین اضافه وجود نحوة اما ... است موجود خارج در اضافه». 4

 نراعتی  وصفی دارد وجود مالزمة متکرر و نسبت آنها بین که موضوع دو از ذهن

 موجرود  موضوعش وجود به اضافه پس، کند.می انتزاع چیزی کردن اضافه بدون

 (401 :همان) «.نیست مستقلی مابازاء خارج در آن برای و است

  کهه ایهن  نهه  ،اس  موجود موضوع  وجود به خارج در امکان .سوم امر». 5

 وجهود  اینکهه  نهه  و باشهد  نداشته خارج در صورتی که باشد عقلی اعتبارصرف 

 عقلهی  اعتبهار  انهد گفتهه  که فالسفه برخی برخالف ،باشد داشته خارج در مستقلی

 دارای انهد گفته که دیگر برخی برخالف و ندارد خارج در صورتی و اس  محض

 (55: همان) «.اس  خارج در مستقل وجود

 منحهاز  و مسهتقل  وجهود  نهه  ،البته خارج در( وجوب و امکان) دو این ».... 0

 مطله   بهرای  وجودی نشئو از دو این ،پس .موجودند موضوعشان وجود به بلکه

 (88 :همان) «.کثرت و وحدت مانند، باشندمی وجود

 ذکفر  و دارد وجود مورد این در دیگری که شواهد و شد ذکر که شواهدی در

 وجفود  ةالزمف  و ددار اعتفرا،  خارج در صفت وجود به آنها ةهم در عالمه نشد،

 اسفت  باور این بر ایشان چون ،طرفی از .است تغایر خارج در صفات این داشتن

 وجفود  بفه  بلکفه  ،باشفد نمفی  منحفاز  وجفودی  بفا  صففات  این خارجی  وجود که

 موضفوع  با تغایر نحو به صفات این خارجی تحقق ةنحو ،پس است موضوعشان

 وجود مورد در که ییهابحث به توجه با و. باشدمی موضوعشان با اتحاد عین در



 

 

 

 
 

 
 

 ...یزدیمصباح  اهللتیو آ ییعالمه طباطبا دگاهید یقیتطب یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 .است مستقلّ وجود مقابل در ، وجود راب داشتیم عالمه دیدگا  از راب  و مستقلّ

 با ،بنابراین .باشدمی راب  وجود دیگری از عبارت موضوع وجود به موجود ،پس

 اینکفه  و دارد غیفر   ففی  وجود درخارج راب  وجود که مطالب این ضمیمه کردن

 و مسفتقل  وجفودی  اینکه بدون و هستند موضوع وجود به موجود ثانیه معقوالت

 فلسففی  ةثانی معقوالت که گیریممی نتیشه اند،قمحقّ خارج در باشند داشته منحاز

 .ندامحقق راب  وجود به خارج در
 یزدی مصباح اهللآیت دیدگاه از فلسفی ۀثانی معقوالت ارتباط چگونگی

 مفااهیمي  را فلسفي مفاهیم یزدیمصبا  اهللآیت که شد اشار  مقاله ابتدای در

 مفاهیم ای  ایشان. آیدمي دست به چیز دت بی  ذهني مقایسة با که دانسته انتزاعي

 تجاود  باه  ت حکایات دارد  خارج در ءاشیا تجود ةنحو از که داندمي مفاهیمي را

 که دارند خارج در تاحدی تجود مفاهیم ای  .دشومي محقق درخارج انتزاع منشأ

 .ستا کثیری مفاهیم مصداق

 چاون  به ای  معنا نیسات کاه   خارج با فلسفي مفاهیم ارتباط از دیدگا  ایشان،

 ارتباط چگونگي ،پ  دارند، تحقق انتزاع منشأ تجود به خارج در فلسفي مفاهیم

 رابا   تجاود  نحاو  باه  مفااهیم  از دسته ای  خارجي ثبوت ت خارج با مفاهیم ای 

 خاارج  در را رابا   خاارجي  تجود ا  طباطبایي عالمه برخالفا  ایشان ،باشدمي

 دانساته  فلسافي  ت منطقي مباحث خل  را آن بودن خارجي به اعتقاد ت کرد  نفي

 اتصااف  ایشان خارج، با فلسفي مفاهیم ارتباط چگونگي مورد در ،رتازای  است.

 منشاأ  تجاود  باه  اماا  ،ناد داماي  خارج در را صفات ای  خود ثبوت ت مفاهیم ای 

 مفااهیم  ایا   انتزاع منشأ که هست خارج در تاحدی تجود که معنا ای  به ،انتزاع

 حتاي  ا   تجاودی  صفاتْ ای  خود اما .ذهني کندتکات ت مقاسیه با ،البته ،شودمي

 بیاان  باه  .موجودناد  انتازاع  أمنش تجود به صرفاً بلکه ،ندارند خارج درا  ضعیف
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 .صفات خود تجود ظرف نه ،است اتصاف تثبو ظرف خارجْ ،دیگر

 :توان ارائه کردمي شواهدی لهمسئ ای  بر

 نسبت طرفی  از غیر که شودمي رتش  نیز نسبي مقوالت سایر در دقت با». 1

 ندارد، تجود «خارجي نسبت» نامبه دیگری عیني امر اندمفاهیم ای  انتزاع منشأ که

 ت. آید پدید موضوع برای هم خاصي هیئت نسبت، اثر در کهای  به برسد چه

 آنها برای بازا عیني ما تجود دلی  مفاهیم گونهای  به خارجي اشیاء اتصاف

 .«است منوا  همی  به فلسفي ثانیة معقوالت همة در امر کهچنان نیست،
 (739: 7، ج9838یزدی، )مصباح

 منشأ جز ت است انتزاعي مفاهیم از فع  ت قو  مفهوم دانستیم، کهچنان ».... 2

 است ایرابطه تاق  در قو  بی  رابطة پ ، ندارد. عیني دیگری مابازاء انتزاعشان

 (733: 7)همان، ج «.رتندشمارميبه مفاهیم ای  انتزاع منشأ که دت تجودی بی 

 دیدگا  از که است رتش  دیگر، شواهدی ت شد ذکر که شواهدی به توجه با

 ایجداگانه تجود ت هستند انتزاع منشأ تجود به موجود فلسفي مفاهیم ایشان،

 ا خارجي تجود عدم ت .راب  چهت  مستق  چه ،نیست خارج در مفاهیم ای  برای

 خارجي تجود نفي بر مبني اهلل مصبا  یزدیاز دیدگا  آیت ا راب  نحو به حتي

 .تأثیر پذیرفته است راب 
 گیرینتیجه

 و غیرحقیقی اعتباری، مفاهیمی فلسفی ثانی معقوالت ،عالمه طباطبایی از منظر

 ولفی  ،کندمی انتداع موضوعاتشان وجود ةنحو تعمل از نوعی با که ذهن اندذهنی

 و منحفاز  وجفودی  آنهفا  خفارجی  وجود چند هر ،دنباشمی خارجی آنها مصادیق

 عروض آنها ذهنی و اتصافشان خارجی است. ،به بیانی دیگر .باشدنمی مستقل
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 نفسفه  فی وجود که موجودی قسم دو به را موجود بندیتقسیم یک درایشان 

 این ایشان که جاآن از .ندکمی بندیدسته دارد غیر  فی وجود که موجودی و دارد

 قضفایای  از بنفدی تقسفیم  این اثبات برای ند،دامی خارج به مربوط را بندیتقسیم

 رهگفذر  از و جسفته  کمفک  اسفت  خفارج  در آن محمفول  و موضوع که خارجیه

 دو این خارجی وجود اثبات به ذهن از خارج بر قضایا نوع این اجداء تمام انطباق

 خارج در اینکه و بندیتقسیم این اثبات برای ایشان. است پرداخته وجود از قسم

 .است برد  کارهب است دیگری ضمن در یکی که برهان دو باشدمی

 در را آن کفه  رابف   وجفود  مفورد  در عالمفه  دیدگا  و تعریف این در دقت با

 ثانیفه  معقفوالت  اقسفام  وجود ةنحو از که شواهدی برخی و نددامی محقق خارج

 هسفتند  ءاشیا صفات که را ثانیه معقوالت ایشان که شودمی فهمید  شود،می ارائه

  شمارد،می راب  وجود نحو به را تحقق این چگونگی و داندمی محقق خارج در

 بفر  حمفل  که باشندمی مفاهیم فلسفی مفاهیمی ،اهلل مصبا  یددیاز منظر آیت

 نفه  ءاشفیا  وجفود  انحفاء  از گشته و انتداع ذهنی کندوکاو با و شد  خارجی ءاشیا

 وجفود  یفددی، مصبا  اهللآیت دیدگا  براساس ند.کمی حکایت آنها ماهوی حدود

 ایشفان دربفارة   .اشفد بنمفی  محقق خارج در محمول و موضوع بین نسبت و راب 

 مففاهیم  این اتصا، بر این باور است که خارج با فلسفی مفاهیم ارتباط چگونگی

 وجود که معنا این به است، انتداع منشأ وجود به اما خارج در صفات این ثبوت و

 مففاهیم  ایفن  انتفداع  منشأبا مقایسه و کندوکاو ذهنی  که هست خارج در واحدی

 بلکفه  ندارنفد  خفارج  در ف   ضعیف حتی ف  وجودی صفاتْ خود این اما .شودمی

 اتصفا،  تثبفو  ظفر،  خارجْ ،دیگر بیان به .موجودند انتداع منشأ وجود به صرفاً

 .صفات خود وجود ظر، نه ،است
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