
 
 

 
 

 

 فلسفی از منظر صدرالدین دشتکی  معقوالت
 

  علی رحیمی                                     محمدباقر عباسی
  

 چکیده 
شد. هرچند در سخنان پیش از مالصدرا معقوالت به اولی و ثانوی تقسیم می

ثانی منطقی و فلسفی توجه شده بود، ولی   سینا به تمایز میان معقوالتفارابی و ابن

اصطالح »معقول ثانی فلسفی« جعل نشده بود. مالصدرا عالوه بر جعل این اصطالح، 

 این بحث را توسعه داد و آن را تکامل بخشید.

صدرالدین محمد دشتکی که از بزرگان مکتب فلسفی شیراز است، نظر 

صورت بار، بهنوشتار برای اولین  فردی در این بحث اختیار کرده است. اینمنحصربه

ی تفصیلی دیدگاه ایشان درخصوص معقوالت ثانیه را با تکیه بر نسخ خطی حاشیه

قوشچی بررسی کرده است. معناشناسی معقوالت ثانیه، شرح تجرید قدیم وی بر 

انقسام معقوالت به اشتقاقی و غیراشتقاقی، اتحاد خارجی قسمی از معقوالت با 

ی این ی عروض و اتصاف خارجی و ذهنی، ازجملهحوهموضوعات خود، ن

هاست. عالوه بر این، گزارشی که مالصدرا از دیدگاه دشتکی ارائه کرده بررسی

 است، با استناد به سخنان خود دشتکی تأیید شده است. 

ی اصلی تفکر ایشان در این بحث آن است که مصادیق مفاهیم شاخصه

شتق تقسیم کرده و قائل به خارجیت معقوالتی فلسفی را به مفاهیم مشتق و غیرم

که نحو اتحاد با موضوعاتشان شده است، درحالیاشتقاقی چون موجود و ممکن، به

 معقوالتی غیراشتقاقی چون وجود و امکان را اعتباری قلمداد کرده است.

    عروض، .3ی فلسفی، معقوالت ثانیه .2ی منطقی، معقوالت ثانیه .1 های کلیدی:واژه 
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 . مقدمه۱
شوند. در مفاهیم کلی یا همان معقوالت، به دو بخش منطقی و فلسفی تقسیم می

های مهم ی معقوالت فلسفی اهمیت دارد؛ زیرا یکی از رسالتی اسالمی، مطالعهفلسفه 

ی نفس هیم ذهنی که حقایقی محقق در صفحه شناسی است و مفای اسالمی هستیفلسفه 

دهند، لذا داخل در مباحث فلسفی شوند، بخشی از هستی را تشکیل می انسان محسوب می

ی اولی خواهند بود؛ بنابراین بحث از معقوالت ثانیه، از حیث موجودیتشان، از مسائل فلسفه

 (.401، ص: 13رود )شمار میبه

گوید. موضوع فلسفه موجود  ، هر علمی از عوارض ذاتی موضوع خود سخن میدیگرازسوی 

ی فلسفی بما هو موجود است و عوارض ذاتی این موضوع، چیزی جز همان معقوالت ثانیه

( و به تعبیر شهید مطهری، »اساسا فلسفه را این معانى به وجود آورده 3، ص: 17نیست )

 (.390، ص: 41ه داشته باشیم« )توانیم فلسفها نمىاست« و »جز با این

دانیم که حکمت متعالیه اصالت وجود را مبنای حق در نظر گرفته و آن را همچنین می

تثبت کرده است و اوصاف وجود که با آن اتحاد خارجی دارند، از سنخ معقوالت فلسفی 

 هستند. 

پیش آشکار ی فلسفی را بیش از  توجه به مطالب یادشده، اهمیت بحث از معقوالت ثانیه 

 کند.می

اهمیت موضوع سبب شده است که تاکنون مقاالت فراوانی بر مدار بازخوانی آرای  

نظرانی چون شهید مطهری و متفکران، از فارابی گرفته تا مالصدرا و از مالصدرا تا صاحب

 ی معقوالت فلسفی سامان یابد.ی طباطبایی، در زمینهعالمه

هایی است که بررسی نظراتش ز شخصیت صدرالدین محمد دشتکی )سید سند( ا

گذار مکتب شیراز ی برخی محققان، بنیانعقیدهحائزاهمیت است؛ زیرا متفکری است که به

( و چنان جایگاه رفیعی در نزد صاحب حکمت متعالیه دارد که از وی با 11، ص: 42است )

ند، بعض األماجد عناوینی چون بعض اهل التدقیق، صدرالمدققین، السید العظیم، السید الس

؛ 383، ص:  27؛  86، ص:  6و ج  95، ص:  5و ج  59، ص:  1، ج24کند )و بعض األذکیاء یاد می

 (.357، ص: 25؛ 133، ص: 23

(. 370، ص:  2، ج19حاجی سبزواری نیز از وی با عنوان »السید السناد« یاد کرده است )

گذاری، (، شاید وجه این نام490، ص:  2، ج12« در لغت، شتر قوی است )یکی از معانی »سِناد

 (.35، ص: 39نظیر صدرالدین محمد در بحث و تحقیق باشد )قدرت بی
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عالوه بر بزرگی شخصیت دشتکی که به کشف آرای او که بخشی از تاریخ تکامل این 

ت بازخوانی آرای وی را ی مالصدرا به ایشان، اهمیبخشد، اهتمام ویژهبحث است، اهمیت می 

 کند.دوچندان می

تواند میزان تأثیرپذیرفتن یا تأثیرنپذیرفتن مالصدرا از شدن دیدگاه دشتکی میروشن 

 تر کند.آرای سید سند در بحث از معقوالت ثانیه را روشن

ی گزارشی اجمالی از دیدگاه برخی بزرگان درباب معقوالت ما در این نوشتار پس از ارائه

ی ی مرحوم سید سند را با تکیه بر حاشیه ی فلسفی، این قسم از معقوالت در اندیشه ثانیه

 قوشچی، بررسی خواهیم کرد. شرح تجریدقدیم ایشان بر 

با توجه به اینکه این حاشیه تاکنون تصحیح نشده و به چاپ نرسیده است، در بررسی 

 سابقه نیست.بهرو مسبوق ایم، لذا نوشتار پیش دیدگاه ایشان، از نسخ خطی بهره گرفته

هرچند مالصدرا دیدگاه صدرالدین دشتکی درخصوص معقوالت فلسفی را بیان کرده 

شده در این تحقیق قول، اجمالی بوده و شامل برخی تفاصیل طرح است، ولی اواًل این نقل

ه شود و ثانیاً مالصدرا در گزارش خود، نه عبارتی از سید سند ذکر نکرده و نه ارجاع بنمی

 منبع مشخصی داده است.

های این نوشتار است، تحقیق حاضر عالوه بر مستندسازی گزارش مالصدرا که از ویژگی 

ی دشتکی پرداخته است و با تفصیلی بیش از آنچه در کلمات وی بیان شده، به بسط نظریه 

 صرفاً بیانی مستند از گزارش مالصدرا نیست.

مستقل در شرح دیدگاه مرحوم دشتکی  الزم به ذکر است که در برخی آثار، بحثی

کند که به آثار خود درخصوص معقوالت فلسفی ارائه شده است، لکن مؤلف ارجمند اذعان می

ها به تقریر دیدگاه قولسید سند در این مسئله دسترسی نداشته و صرفًا ازطریق برخی نقل

 (.350: ص: 7دشتکی پرداخته است )
 

 شناسی معقوالت . مفهوم۲
ز معقوالت یا همان مفاهیم عقلی، تصورات کلی است. تصور کلی در قبال تصور مراد ا

جزئی که همان تصور حسی، خیالی و وهمی است، قرار دارد. تصور کلی تصوری است که 

 (.188-186، صص: 1، ج40بتواند نمایانگر اشیا یا اشخاص متعددی باشد )

 شوند:ی خود به سه قسم تقسیم مینوبه معقوالت به

، 7کنند ). معقوالت اولیه: همان مفاهیم ماهوی هستند که بر چیستی اشیا داللت می1

(؛ مانند مفهوم انسان که از مصادیقی چون حسن  23، ص: 4اند )( و مستفاد از خارج 30ص: 

 آید.و حسین و امثال آن به دست می
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اند؛ یعنی ابتدا حواس یکی از خصوصیات بارز این مفاهیم آن است که مسبوق به یکی از  

یابد و صورت ی خیال راه میشود، سپس به قوهصورتی حسی از خارج در ذهن ایجاد می

 (.364، ص:  9، ج41آورد )ی عاقله مفهومی کلی از آن به دست مییابد، سپس قوهخیالی می

اند؛ خصوصیت دیگرشان این است که صرفاً این مفاهیم هستند که داخل در مقوالت 

، ص: 11شود )همان، جبودن مینها معقول اول است که متصف به جوهر یا عرضیعنی ت

201.) 

ی طوسی از آن به »علوم ی منطقی: این قسم از معقوالت که خواجه. معقوالت ثانیه2

(، بلکه معقوالت 23، ص:  4(، مابازاء خارجی ندارد)355، ص:  2، ج32کند )مکتسبة« تعبیر می

، 7گیرند )ی منطقی قرار میاصی که دارند، مصداق معقوالت ثانیهذهنی به اعتبار حیثیات خ

طور مثال مفهوم کلیت هرگز مصداق خارجی ندارد و فقط مفاهیم ذهنی از این (؛ به34ص: 

 گیرند.حیث که قابل صدق بر مصادیق کثیرند، خود، مصداق مفهوم »کلی« قرار می

ی معینی اختصاص یه که به مقوله ویژگی دیگر آنان این است که برخالف معقوالت اول

ی کم و دیگری تحت کیف و دیگری داخل در جوهر است، دارند؛ یعنی مثالً یکی تحت مقوله

ی منطقی اختصاص به گروه خاصی از مقوالت ندارند و اساساً داخل در مقوالت معقوالت ثانیه

مقوالت یا چند مقوله   یی همهاند؛ یعنى در آن واحد، دربارهنیستند و بلکه اعم از مقوالت 

 (.364، ص: 9، ج41کنند )صدق مى

ی فلسفی . معقوالت ثانیه فلسفی: با توجه به اینکه درباب حقیقت معقوالت ثانیه3

شود و در اینجا نظرهایی وجود دارد، بیان نظرات مختلف به صفحات آینده موکول میاختالف

که معقوالت فلسفی مفاهیمی هستند شود که امروزه مشهور است و آن اینتعریفی ارائه می

که هرچند همانند معقوالت اولیه مصادیق خارجی دارند، لکن از حدود ماهوی مصادیق خود 

 (.200، ص: 1، ج40ها هستند )کنند، بلکه حاکی از انحای وجود آنحکایت نمی

 توان به بارزترین خصوصیت هریک از معقوالت بدین نحو اشاره کرددر بیانی مختصر می

که عروض و اتصاف معقوالت اولیه خارجی است؛ عروض و اتصاف معقوالت منطقی، ذهنی 

 (.375-374،صص:22است؛ ولی معقوالت فلسفی عروضشان ذهنی و اتصافشان خارجی است)
 

 . نظریات مختلف درباب حقیقت معقوالت فلسفی۳
فلسفی مباحث متعددی شکل گرفته است، مباحثی چون  یحول معقوالت ثانیه 

 االمر. ی صدق بر نفسچیستی، مالک تمایز از سایر معقوالت، کیفیت حصول و نحوه
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ازآنجاکه بررسی تفصیلی دیدگاه فیلسوفان دیگر در مقاالت مستقلی صورت گرفته است، 

بودن عروض و جیترین بحث، یعنی ذهنی یا خاردر ذکر نظرات مختلف، تکیه بر محوری 

 اتصاف، خواهد بود.

 . نظر فارابی۱.  ۳

(، لکن این 7، ص:  11اند )سینا را مبدع اصطالح معقول ثانی به شمار آوردهبرخی ابن

کرات از معقول اول و معقول ثانی سخن سخنی عجیب است؛ چراکه فارابی در آثار خویش به

( و حتی فصلی 37، ص: 2ان، ج؛ هم351، ص: 1، ج36؛ 91، ص: 35به میان آورده است )

 (.64، ص: 35مجزا را به بحث از معقوالت ثانیه اختصاص داده است )

نویسد: »مفاهیمی که در نفس، از محسوسات شکل  وی در تعریف معقوالت ثانیه می

ها ناند، لواحقی بداگیرند. وقتی در نفس حاصل شدند، از آن جهت که اموری واقع در نفسمی

ی برخی دیگر، نوع به واسطهی برخی از این لواحق، جنس و بهواسطهه بهشود کملحق می

 (.64آیند« )همان، ص: شمار می

بودن هستند، لذا اشیای بنابراین معقوالت ثانیه، اوصاف معقوالت اولیه، از حیث مفهوم 

 شوند.ها متصف نمیخارجی بدان

ض آنان نیز ذهنی خواهد روشن است که وقتی اتصاف معقوالت ثانیه ذهنی باشد، عرو

بود؛ بنابراین معقوالت ثانیه در نزد فارابی، معقوالتی هستند که عروض و اتصافشان ذهنی 

ی منطقی بیان شد. بنابراین به معقوالت ثانیهتر راجع است و این همان مالکی است که پیش

 (.145، ص:  7معقوالت ثانیه در لسان ایشان، همان معقوالت منطقی در اصطالح متأخر است )

ی فلسفی باز نکرده هرچند فارابی در تقسیمات خود عنوانی مستقل برای معقوالت ثانیه 

است، لکن مفاهیم فلسفی چون وجود، وحدت، شیء، تشخص، تقدم و تأخر، علت و معلول، 

ی معقوالت ثانیه که مفاهیم منطقی هستند، ذکر نکرده کمال و نقص و قوه و فعل را در زمره

ی دهد که ایشان متفطن تمایز میان این قسم از معقوالت با معقوالت ثانیهنشان می  است. این

 منطقی بوده است.

سو تفاوت آشکاری که وی میان این دسته از معقوالت و معقوالت ثانیه قائل شده، ازیک

دیگر عبارت است از وحدت بودن این قسم از مفاهیم و ازسویعبارت است از اعتقاد به خارجی

 (.185ها )همان، ص: داقی آنمص

که در سایر موجودات  ( چنان35، ص:  34داند )مثالً وی خداوند متعال را عین وحدت می

نیز مفاهیمی چون هویت، وحدت، تشخص، عینیت، خصوصیت و وجود خاص آن شیء را  

 (.399، ص: 33داند )بیانگر یک چیز می
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ی فلسفی بیان شد، الت ثانیهاگر به مالکی توجه کنیم که پیش از این برای معقو

ای از معقوالت که فارابی آنان را از معقوالت اولیه و ثانوی جدا کرده بود، یابیم که دستهدرمی

سینا نیز دنبال ی فلسفی در اصطالح متأخرند که بعد از وی، در کالم ابنهمان معقوالت ثانیه

معقوالت اولیه و ثانوی، بعد  نیافتن بحثی مستقل در کنارشده است، ولی به دلیل اختصاص

 (.186، ص: 7سینا و تا زمان میرداماد و مالصدرا از آن غفلت شده است )از ابن 

 الرئیس. نظر شیخ۲.  ۳

(. 167، ص: 2سینا در آثار خود از تعبیر معقول اول و معقول ثانی بهره برده است )ابن

ست؛ زیرا موضوع علم منطق را ی منطقی امراد وی از معقوالت ثانیه، همان معقوالت ثانیه

( و از تقسیم معقوالت ثانیه به منطقی و فلسفی چیزی 10، ص: 3شمارد )معقوالت ثانیه می

 (.397، ص: 9، ج41گوید )نمی

سینا وجود ندارد، ولی این بدان معنا ی فلسفی در آثار ابنهرچند عنوان معقوالت ثانیه

ی منطقی تمایز والت اولیه و معقوالت ثانیهنیست که وی میان این قسم از معقوالت و معق

 قائل نشده باشد.

شناسیم، از ی فلسفی میرا با نام معقوالت ثانیه هاوی برخی مفاهیم را که ما امروز آن

معقوالت اولیه که مفاهیم ماهوی هستند، جدا کرده است؛ مثالً واحد را مفهومی غیرماهوی 

 (.514، ص: 5ت و از اعراض الزم اشیاست )کند که در حد اشیا داخل نیسمعرفی می

همچنین معقوالت منطقی را امری ذهنی و عارض بر معقوالت اولیه دانسته است، ولی 

آید، آنان را خارجی قلمداد ی فلسفی به میان میوقتی سخن از برخی مصادیق معقوالت ثانیه

یسد: »فإّنا قد بینّا أنّ نوشمارد و می(؛ مثالً وحدت را امری خارجی می204، ص: 7کند )می

(. این عبارت عالوه بر 119، ص: 3« )الواحد ال یتجرّد عن األعیان قائما بنفسه إلّا فی الذهن

دهد که وحدت مابازای مستقلی در خارج ندارد و به وجود دانستن وحدت نشان میخارجی

مالک موضوع خود، موجود است؛ هرچند در ذهن، مفهومی مستقل دارد که این همان 

ی فلسفی در تفسیر متأخر است؛ یعنی مفهومی کلی که عروض ذهنی و اتصاف معقوالت ثانیه

 خارجی دارد.

وی در عبارتی دیگر، با این بیان که وحدت مساوق با وجود است، بر عینیت آن دو تأکید 

کند (. همچنین به اتحاد خارجی دو مفهوم شکل و مثلث حکم می26کرده است )همان، ص:  

 (.3ص: ، 1)

درخصوص وصف وجوب نیز به تحقق خارجی حکم کرده است؛ چراکه وجوب را چیزی   

 (.281، ص: 6داند )جز تأکد وجود نمی
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ی سینا نیز همچون فارابی معقوالت ثانیهتوان گفت ابنبراساس مطالب یادشده می

ا آنچه فارابی کند که بهایی برای آنان اثبات میمنطقی و فلسفی را از هم جدا کرده و ویژگی

سینا با دقت و تفصیل بیشتری مطالب را ذکر کرده بود، مشابه است، با این تفاوت که ابن

 (.234، ص: 7دنبال کرده است )

 . نظر شیخ اشراق۳.  ۳

رود که نزد مشائین مرسوم معقول ثانی در لسان شیخ اشراق به همان معنایی به کار می

شوند و وجود خارجی مفاهیم دیگر عارض میاست؛ یعنی مفاهیمی که فقط در ذهن بر 

 ندارند.

: قسمی که واجد وجود ذهنی و عینی است، مثل کندوی صفات را بر دو قسم تقسیم می

اند، مثل سفیدی؛ و قسمی دیگر از صفات که فقط وجود ذهنی دارند و فاقد وجود عینی

شوند. او پس از این تقسیم، قسم دوم ترتیب، بر انسان و زید حمل مینوعیت و جزئیت که به

 (.346، ص: 1، ج21کند )را معقوالت ثانیه معرفی می

ها در ادامه، مفاهیم فلسفی را به مفاهیمی چون نوعیت و جزئیت ملحق کرده است و آن 

 (.347را همچون جزئیت و امتناع، اموری غیرخارجی شمرده است )همان، ص: 

وی در جایی دیگر، با تعبیر »الصفات کلّها«، صفات را به دو قسم عینی و ذهنی تقسیم 

شمارد که در غیر هریت و لونیت را از قسم دوم میکند و اوصافی چون وجود، امکان، جومی

ی فلسفی، تنها (. بله، از میان تمام معقوالت ثانیه71، ص: 20ذهن هیچ وجودی ندارند )

 (.271-270، صص: 7داند )وصف تشخص را خارجی می

بنابراین وی جز وصف تشخص، تمایزی میان معقوالت فلسفی و معقوالت منطقی قائل 

د وی شناخته شده است، همان معقوالت منطقی در اصطالح فارابی و نیست و آنچه نز

 سیناست؛ یعنی اموری صرفاً ذهنی و فاقد تحقق خارجی.ابن

 . نظر مالصدرا۴.  ۳

سینا معقوالت فلسفی را دارای عروض هرچند پیش از مالصدرا افرادی چون فارابی و ابن

نحو نحو انضمامی و نه بهرجی، نه بهدانستند، لکن هیچ حیثیتی خاذهنی و اتصاف خارجی می

(؛ زیرا معتقد بودند وقتی موصوفی به 398، ص: 7انتزاعی، در ازای این مفاهیم قائل نبودند )

، 24شود، ضرورت ندارد که صفت، در ظرف اتصاف تحقق داشته باشد )یک صفت متصف می

 (.336، ص: 1ج

توان ان دو شیء است، پس نمیپذیرد؛ زیرا اتصاف نسبتی میمالصدرا این سخن را نمی

پذیرفت که در ظرف اتصاف، یکی از دو طرف نسبت تحقق نداشته باشد، پس اگر اتصاف 

خارجی است، باید وصف نیز همچون موصوف تحقق خارجی داشته باشد، هرچند اشیا در 
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 ایی اوصاف بهرهی خاصی از موجودیت دارند، لذا همهاند و هریک بهرهبودن متفاوتموجود 

ی ضعیفی از وجود و تحصل را از وجود دارند، حتی صفات اضافی و اعدام ملکات که مرتبه

 (.336، ص: 1، ج24دارا هستند )

به اصل اجتماع نقیضین امکان ندارد که عدم حظی از وجود داشته باشد، لذا مراد باتوجه

حتمل است ای از وجود دارد، بلکه مصدرا آن نیست که عدم، در همان نیستی خود بهره

مقصود ایشان آن باشد که عدم ملکات، وجودی فرضی و اعتباری دارند؛ یعنی عقل قادر است 

عدم را چیزی فرض کند و سپس به اتصاف شیئی به عدم حکم کند که این وجود فرضی و 

 ای ضعیف از وجود است.اعتباری، مرتبه

به علیت متصف  شماریم، عدم علت رامثالً وقتی عدم علت را علت عدم معلول می

به اعتبار عقل است که عدم علت و عدم معلول را چیزی فرض توجه ایم؛ این کار باکرده

 (.100، ص: 1، ج30کنیم )ی علیت برقرار میکنیم و سپس میان آن دو رابطهمی

لحاظ صدرالمتألهین تأکید دارد که حیثیات مختلفی که منشأ انتزاع اوصاف متعددند، به

توان همان شیء را خالی از آن حیثیت لحاظ کرد، مثالً در ر دارند؛ چراکه میخارج نیز تغای

زید خارجی، دو حیثیت انسانیت و موجودیت تحقق دارد که منشأ انتزاع دو مفهوم انسان و 

توان انسان غیرموجود را  موجود از زید هستند. این دو حیثیت با یکدیگر مغایرند؛ چراکه می

 (.84، ص: 6، ج24توان موجود غیرانسان را لحاظ کرد )میکه در نظر گرفت، چنان

ی اصلی مالصدرا اثبات خارجیت شود که دغدغهبه آنچه بیان شد، روشن میباتوجه

نحو اتحادی اند که بهمفاهیم فلسفی است؛ یعنی این مفاهیم از حیثیاتی خارجی انتزاع شده

با معروض خود وحدت مصداقی دارند؛ حال  یا انضمامی، در معروض خود تحقق دارند و درعین

 (.2، ص: 8یعنی به یک وجود موجودند )

بنابراین مالصدرا یک گام از گذشتگان خود فراتر نهاده و به عروض و اتصاف خارجی 

ی فلسفی قائل شده است، لکن عروض به معنای تحقق حیثیات مختلف، در معقوالت ثانیه

دهایی مستقل و منحاز از معروض خویش؛ زیرا ازای مفاهیم متعدد است، نه به معنای وجو

اگر عروض را عروض اموری مستقل از معروض بدانیم، عروض این مفاهیم، ذهنی خواهند بود 

 (.444، ص: 7)
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 . نظر صدرالدین محمد دشتکی ۴
 . معناشناسی معقول ثانی۱.  ۴

ثانیه را اموری صرفاً ذهنی   مرحوم دشتکی به تبع خواجه نصیرالدین و قوشچی، معقوالت

 شرح تجریدی قدیم وی بر داند که تحقق خارجی ندارند. این امر در مواضعی از حاشیهمی

 کنیم:ها اشاره میقوشچی نمایان است که به برخی از آن 

دلیل   (. قوشچی116، ص:  31. مرحوم خواجه وجود را از معقوالت ثانیه شمرده است )1

دهد: »زیرا وجود در خارج موجود نیست وگرنه  گونه توضیح میمعقول ثانی بودن وجود را این 

یافتند. در عقل است که بود و درنتیجه، موجودات خارجی تسلسل میدارای وجود دیگری می

 (.305، ص: 37« )1شودوجود بر ماهیت عارض می

نیافتن روض ذهنی و تحققدهد که خصوصیت معقول ثانی، ع این عبارت نشان می

 خارجی است.

های قوشچی و حتی مرحوم خواجه  آنجاکه مرحوم دشتکی در مقام نقد و ارزیابی دیدگاهاز 

 شود که نظر ایشان نیز همین بوده است.ای بر این مطلب ندارد، روشن میاست و هیچ حاشیه

کند قسیم می. قوشچی در مقام تعریف معقول ثانی، عوارض ماهیت را به سه قسم ت2

شود که این حسب وجود ذهنیِ ماهیت، بر آن عارض میکه قسم سوم عبارت است از آنچه به

 (.307نامند )همان، ص: قسم از عوارض را معقوالت ثانیه می

بندی وارد نکرده است که این نشان از اینجا نیز مرحوم دشتکی اشکالی به این تقسیم 

 پذیرش آن دارد. 

گوید: »چیزی است  مقام تبیین تفسیر قدما از معقوالت ثانیه می . مرحوم دشتکی در3

شود و در خارج مطابَقی ندارد؛ یعنی مبدأ االمری خویش میکه عارض بر جمیع افراد نفس

آن در خارج موجود نیست، مانند مفهوم شیء که ماهیت مصادیق خویش نیست و شیئیتی 

(. در ادامه به قول بهمنیار استناد 20: ، ص16) «2که مبدأ شیء است، در خارج معدوم است

ی مستند به معقوالت اولی است و حکم آن، گوید: »شیء از معقوالت ثانیهکرده است که می

حکم کلی و جزئی و جنس و نوع است. پس در موجودات، موجودی نیست که شیء باشد، 

 (.286، ص: 9بلکه موجود، یا انسان است یا فلک« )

شود که مراد از عروض آن است که معقول داده است، روشن میبا توضیحی که ایشان 

 ثانی، بیانگر ذات و حقیقت افراد خود نیست و در خارج نیز مطابَقی ندارد.

نویسد: »اگر واجب تعالی نزد حکما فردی از وجود مطلق . ایشان در جای دیگری می4

« 3شدالت ثانیه محسوب نمی بود، وجود در نزد آنان موجود در خارج بود و درنتیجه، از معقو

 (. این عبارت صریح در این است که معقول ثانی وجود خارجی ندارد.13، ص: 15)
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 ی معقول ثانی. وجه تسمیه۲.  ۴

ی دوم از تعقل داند که این مفاهیم در درجه ی معقول ثانی را آن میقوشچی وجه تسمیه 

، 16سازد )و بر آن اشکالی وارد می  پسندد(. دشتکی این بیان را نمی307، ص:  37قرار دارند )

گونه بیان ی معقوالت ثانیه را اینی دیگری، وجه تسمیه (، اما خود دشتکی در حاشیه 45ص:  

اند و فاقد مبدأ شدن آنان به این دلیل است که با عقل انتزاع شدهکند که معقول نامیدهمی

شوند که عارض بر ماهیت میشدن آنان نیز به این سبب است خارجی هستند و ثانی نامیده

 (.21)همان، ص:  4و عارض، همواره تابع معروض و دوم است

 ی اشتقاقی و غیراشتقاقی. معقوالت ثانیه۳.  ۴

کند که مفهوم وجود، امری گونه تقریر میی وجود را اینمالصدرا نظر دشتکی درباره

اطالق ، امری خارجی و قابلحال، مفهوم موجودعیناعتباری و از معقوالت ثانیه است، ولی در

بیان میان »موجود« که مشتق است و »وجود« که مبدأ اشتقاق دیگربر شیء خارجی است؛ به

(. همین امر در سایر مفاهیم فلسفی 350، ص: 7و غیرمشتق است، تمایز قائل شده است )

 (.28، ص: 28نیز جریان دارد )

ی سپس با ذکر مواردی از حاشیه  خصوص را نقل کردهما ابتدا سخنان مالصدرا دراین

 دشتکی، گزارش مالصدرا از دیدگاه دشتکی را مستند به عبارات خود او خواهیم کرد:

ی اتصاف ماهیت به وجود، اقوالی نقل کرده است و در نقل ی نحوه. مالصدرا درباره1

تق موجود نویسد: »و گاهی مناط موجودیت را اتحاد ماهیت با مفهوم مشیکی از این اقوال می

غیره قائل شوند. همچنین نفسه یا فیاند بدون آنکه برای وجود، قیام یا ثبوتی فیقرار داده

 (.11، ص: 26)است حکم تمام مشتقات در نزد این قائل« 

، قائل این قول را سید سند معرفی کرده و بر سخنان مالصدرا حاجی سبزواری در تعلیقه

ی چنین نگاهی آن است که دشتکی، خداوند را موجود افزاید که نتیجه این توضیح را می

 (.396، ص:18داند، نه وجود صرف )صرف می

ظاهر عبارت مالصدرا موهم این اشکال است که اتحاد ماهیت با مفهوم وجود، امری 

دهد که حاصلش آن است که جاعل، ، لذا حکیم سبزواری توضیحی ارائه مینامعقول است

دهد، نه اینکه ماهیت با مفهوم موجود بما هو عنه مفهوم موجود قرار میماهیت را محکی

که خود مالصدرا نیز در جایی دیگر و در تقریری (. چنان396مفهوم متحد شود )همان، ص: 

نویسد: »أن الواجب عین  با واجب متعال دانسته و می تر، فرد خارجی موجود را متحددقیق

مفهوم الموجود بحسب الخارج فإنّ مفهوم الموجود موجود فی الخارج بأفراده و هو بحسب 

 (.87، ص: 6، ج24هذا النحو من الوجود یجوز أن یکون عین الواجب« )
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رده و درصدد الدین منصور دشتکی، فرزند سید سند نیز به این سوءبرداشت اشاره کغیاث

 (.188، ص: 14رفع آن برآمده است )

نویسد: »نه مجعول بالذات، ماهیت . مالصدرا در گزارش دیگری از دیدگاه دشتکی می2

که سید مدقق بدان قائل است، بلکه آنچه است... و نه مفهوم موجود بما هو موجود، چنان

به جعل بسیط تحقق   صادر بالذات و مجعول بنفسه است، همان وجود عینی شیء است که

(. در این عبارت، سید سند را قائل به مجعولیت موجود شمرده و قول 37، ص: 28یابد« )می

 دهد.او را مقابل نظر خود که مجعولیت وجود است، قرار می

توان خداوند متعال را موجود خارجی . مالصدرا در پاسخ به این اشکال که چگونه می3

کند که قوالت ثانیه است، این پاسخ را از سید سند نقل میآنکه وجود از معدانست، حال

بودن وجود با اطالق موجود بر خداوند متعال منافاتی ندارد؛ زیرا خداوند متعال عین »اعتباری 

 (.74، ص: 6، ج24موجود است نه عین وجود« )

روشنی میان وجود و موجود تفاوت قائل شده و موجود را امری در این عبارت نیز به

 خارجی و وجود را امری اعتباری و ذهنی قلمداد کرده است.

. مالصدرا نظر دشتکی درخصوص تفاوت میان وجود و موجود در تحقق خارجی را 4

و معتقدند که ماهیت  دهد که برخی، ثبوت ذهنی و عینی وجود را منکرندگونه شرح می این

با مفهوم موجود متحد است ]نه با مفهوم وجود[ و موجود، همچون سایر مشتقات، امر بسیطی 

شود و »موجود« در ذهن یا است که در فارسی از آن به »هست« و مرادفات آن تعبیر می

اند، ه(. ازآنجاکه »موجود« را امری بسیط قلمداد کرد44، ص:  1خارج مبدائی ندارد« )همان، ج

دانند، بلکه وجود، مفهومی است اعتباری که هیچ مصداق وجود را مبدأ اشتقاق موجود نمی

حقیقی ندارد، نه در ذهن و نه در خارج همانند عدم العلة که مفهومی اعتباری است و هیچ 

 توان مصداقی فرضی و اعتباری برای آن لحاظ کرد.مصداق حقیقی ندارد و صرفًا می

کند که مالک صدق مشتق بر ی سید سند بیان میمقام تبیین نظریه. مالصدرا در 5

شیئی آن است که مشتق با آن شیء متحد شود، نه آنکه مبدأ اشتقاق، قائم به آن شیء باشد، 

مثالً صدق کاتب، به اتحاد فردی از افراد انسان با کاتب منوط است، نه اینکه کتابت قائم به 

هومی بسیط دارد و مثاًل کاتب به معنای »دبیر« است، نه انسان شده باشد؛ زیرا مشتق، مف

کند، لذا که ابیض، معنایی بیش از »سفید« افاده نمیفردی که کتابت بر او قائم باشد، چنان 

 (.28، ص: 28صدق »سفید«، به آن منوط نیست که »سفیدی« به شیئی قائم باشد )

ی مرحوم ذکر مواردی از حاشیه پس از بیان موارد فوق، نوبت به آن رسیده است که با 

ی سید سند دچار خطا نشده است؛ این موارد دشتکی اثبات کنیم که مالصدرا در نقل نظریه

 اند از:عبارت
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. حاِل وجود نسبت به موجود، عکس حالِ حرکت نسبت به متحرک است؛ چراکه 1

ه و درخصوص حرکت، آنچه در خارج تحقق دارد، نفس حرکت است که بر شیء عارض شد

ساز انتزاع مفهوم متحرک شده است، برخالف وجود که آنچه در خارج تحقق دارد، زمینه 

شود. پس وجود امری ساز انتزاع مفهوم وجود میموجود است و همین موجود است که زمینه 

 (.46، ص: 16) 5خالف موجود که امری عینی و خارجی استانتزاعی و اعتباری است، به

آید که چه تفاوتی میان ماهیت وجود، این سؤال پیش می با نفی تحقق خارجی از

دهد: »إمتیاز الماهیّة الموجودة عن گونه پاسخ میموجوده و معدومه وجود دارد؟ دشتکی این

المعدومة بأنّ األولی عین الموجود و یصحّ حمله علیها بخالف الثانیة«. یعنی ماهیت موجود 

توان خالف ماهیت معدوم که نمیآن حمل کرد، به  توان موجود را برای است که میگونه به

 موجود را بر آن حمل کرد.

گوید آنچه در خارج موجود است، »کثیر من حیث هو ی عدد، دشتکی می. درباره2

توان الکثیر« است، ولی »کثرت« که همان عدد است، از عوارض تحلیلی کثیر است و لذا می

 (.82مان، ص: )ه 6ای تعین در خارج داردگفت که نحوه

شود االمر بر هیچ چیز عارض نمیداند که در نفس. سید سند امکان را امری انتزاعی می3

(؛ 98)همان، ص:  7ی عروض وصف امکان نیستواسطه بودن، بهو اتصاف شیئی به ممکن

کند. این عبارت درخصوص چراکه مشتق، معنای بسیطی دارد و بر مبدأ اشتقاق داللت نمی

ن مشتق و مبدأ اشتقاق صراحت دارد؛ چراکه ایشان تحقق ممکن را پذیرفته ولی اختالف میا

 برد.تحقق امکان را زیرسؤال می

دانند . قوشچی معتقد است که حکما ذات واجب تعالی را فرد خاصی از وجود مطلق می4

که کند (. دشتکی این ادعا را ناتمام دانسته و در تعلیل نادرستی آن بیان می116، ص: 38)

آید که وجود، در خارج موجود باشد و اگر واجب متعال فردی از وجود مطلق باشد، الزم می

آنکه معقول ثانی است، پس حق آن تواند از معقوالت ثانیه باشد، حالدرنتیجه، وجود نمی 

است که واجب متعال فردی از موجود است، نه وجود. تفاوت آن با موجودات دیگر نیز در آن 

(. این عبارت نیز در برقراری تمایز میان وجود  13، ص:  15)  8تعال ماهیت ندارداست واجب م

 و موجود صراحت دارد. 

(. قوشچی اشکال 116، ص: 31. مرحوم خواجه وجود را معقول ثانی دانسته است )5

که معتقد به حالیتوانید حکم به معقول ثانی بودن وجود کنید درکرده است که چگونه می

(. این سخن حاکی از آن است که ازنظر 306، ص: 37الوجود هستید )اجبوجود خارجی و

 قوشچی، معقول ثانی فاقد عینیت خارجی است.
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فرماید اشکال قوشچی در صورتی وارد است که قائل شویم واجب دشتکی در پاسخ می

متعال عین وجود به معنای مصدری یا حاصل مصدر است، اما اگر معتقد شویم که واجب 

معنای موجودو عین وجود به معنای موجود است، میان عینیت واجب متعال با وجود بهمتعال  

 (.45،ص:16معقول ثانی بودن وجود به معنای مصدر یا اسم مصدر وجود، منافاتی نخواهد بود)

وضوح میان مفهوم مشتق و مبدأ اشتقاق تفاوت قائل شده است، مضاف این عبارت نیز به

ین داللت دارد که در نگاه دشتکی، صرفًا مبدأ اشتقاقی که وجود خارجی روشنی بر ابر اینکه به

 شود، نه مفهوم مشتق که در خارج محقق است.ندارد، از معقوالت ثانیه شمرده می

کند: عارضی که بالفعل بر شیء عارض . دشتکی عارض شیء را به دو قسم تقسیم می6

ل عقلی به دست آمده و عروض بالفعلی شده است، مانند حرکت و نور؛ و عارضی که با تحلی

)همان، ص:  10در کار نیست، مانند امکان و وجود که عروضشان به اعتبار تحلیل عقل است

اند، اموری انتزاعی و ذهنی (. در این عبارت نیز مفاهیم وجود و امکان که مبدأ اشتقاق 98

 شوند.اند که عارض بر چیزی نمیقلمداد شده

دهند که گزارش مالصدرا از دیدگاه دشتکی، کامالً با کلمات عبارات فوق نشان می

 دشتکی موافق است.

 . اتحاد خارجی مفاهیم مشتق فلسفی با موضوعات خویش۴.  ۴

توان نحو مشتق لحاظ شوند، میگفتیم که در نگاه مرحوم دشتکی، مفاهیم فلسفی اگر به

حکم کرد، ولی مبدأ اشتقاق این مفاهیم که همان معقوالت ثانیه به  هابه تحقق خارجی آن

روند، وجود خارجی ندارند. حال سخن در این است که مفاهیم مشتق فلسفی شمار می

وجودی منحاز و مستقل از موضوعاتشان ندارند، بلکه با موضوعات خودشان اتحاد مصداقی 

توان به این مطالب استناد تقادی داشتند، میدارند. برای اثبات اینکه مرحوم دشتکی چنین اع 

 کرد:

ها برقرار االمر شیء واحدی هستند و علیتی میان آن. »ممکن و موجود، در نفس1

نیست؛ بله هنگامی که عقل، آن شیء واحد را به ممکن و موجود تفصیل داده و آن دو را به 

(. بنابراین تغایر 81، ص: 15) «11کنددو اعتبار اخذ کند، به تقدم یکی بر دیگری حکم می

ها اتحاد لحاظ خارجی، میان آنممکن و موجود، در ظرف ذهن و صرفاً مفهومی است، ولی به

 برقرار است. 

الوجود بالذات، موجود صرف است، گوید واجب. مالصدرا در مقام بیان نظر دشتکی می2

ه ماهیت و موجودی که بر الوجود، شیء موجود است؛ به آن معنا که قابلیت دارد بولی ممکن

 (.80، ص: 6، ج24) شود، تحلیل ذهنی شودآن حمل می
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طور که قبالً به این نکته اشاره آید: اول اینکه هماناز این عبارات دو نکته به دست می

توان دو شد، خداوند متعال موجود صرف است، نه وجود صرف؛ و دیگر آنکه از ممکنات می

دو مفهوم صرفاً در تحلیل ذهنی با یکدیگر  را انتزاع کرد؛ اینمفهوم ذهنی موجود و ماهیت 

 فرماید: »قابل ألن یحلّله الذهن« )همان(.لحاظ خارجی اتحاد دارند، لذا میمغایرند، ولی به

ازآنجاکه موجود و ممکن هر دو وصف شیء خارجی هستند، اتحاد این دو وصف فقط در 

 سر خواهد بود.ی اتحاد آن دو با موضوع خودشان میسایه

گونه گزارش داده است که . مالصدرا دیدگاه دشتکی درخصوص جعل ماهیت را این3

ای با مفهوم موجود و معدوم ندارد و جاعل، ماهیت را با مفهوم ماهیت، قبل از جعل، رابطه

( اینجا نیز سخن از اتحاد ماهیت با موجود است، نه 396، ص: 18کند )موجود متحد می

 ود.اتحاد با وج

 . عروض و اتصاف معقوالت ثانیه۵.  ۴

ی عروض و اتصاف معقوالت ثانیه را تفصیالً اگر بخواهیم دیدگاه دشتکی درخصوص نحوه 

 و با تکیه بر تفصیل معقوالت اشتقاقی و غیراشتقاقی بیان کنیم، باید بگوییم:

ان شد، به آنچه در معناشناسی معقوالت ثانیه بیتوجه مفاهیم فلسفی غیراشتقاقی: با

هستند،   مفاهیم فلسفی غیراشتقاقی، همچون وجود و امکان، از مصادیق حقیقی معقوالت ثانیه

گیرند؛ زیرا گفته ولی مفاهیم اشتقاقی، همچون موجود و ممکن، تحت معقوالت ثانیه قرار نمی 

 که مفاهیم اشتقاقی تحقق خارجی دارند.شد که معقوالت ثانیه خارجیت ندارند، درحالی

رحال مفاهیم فلسفی غیرمشتق، یعنی همان مبادی اشتقاق، عروض خارجی ندارند؛ هبه

اند. چراکه در دیدگاه دشتکی، این مفاهیم تحقق خارجی ندارند و اموری صرفاً ذهنی و اعتباری

 این امر با عباراتی که پیش از این گذشت به اثبات رسید.

آن است که عروض و ثبوت یک دلیل ایشان در نفی خارجیت از معقوالت غیراشتقاقی 

، 10گونه ثبوتی ندارد )شیء بر دیگری، فرع ثبوت مثبت له بوده و ماهیت، قبل از وجود هیچ

 (.421، ص: 1ج

االمر به وجود متصف باشد، دور یا نویسد: اگر ماهیت در نفسخصوص میایشان دراین 

شیء به وصفی، فرع  آید؛ چه اتصاف ذهنی باشد، چه خارجی؛ زیرا اتصافتسلسل الزم می

وجود موصوف است؛ پس باید ماهیت، وجود دیگری داشته باشد و نقل کالم به آن وجود 

 (.46، ص:16) 12آیدکنیم و درنتیجه، دور یا تسلسل الزم میمی

اند، ی طباطبایی دلیل اینکه بعضی حکما تحقق ذهنی و خارجی وجود را نفی کردهعالمه

، این قول را اسفار( حکیم سبزواری در تعلیقات  22، ص:  29همین شبهه معرفی کرده است )

 (.43، ص: 1، ج24به سید سند نسبت داده است )
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یابد، برای نفی خارجیت سایر ی وجود جریان میبه اینکه دلیل فوق صرفًا دربارهباتوجه

ری به کلماتی که ایشان در بحث دیگتوجه معقوالت ثانیه باید دلیل دیگری در میان باشد. با

 توان دلیلی بر نفی خارجی جمیع مفاهیم فلسفی غیراشتقاقی به دست آورد.اند، میایراد کرده

اند؛ زیرا قضایایی چون »زید انسان فی الخارج« وی معتقد طبایع نوعیه اموری خارجی

 13صادق است و اگر انسان در خارج تحقق نداشت، حکم به اتحاد زید با آن امکان نداشت

 (.107، ص: 16)

دهد و آن این عبارت مالکی کلی برای تشخیص اموری عینی از امور ذهنی به دست می

 اینکه هر حمل شایع صادقی بیانگر تحقق خارجی محمول خویش است.

حاصل تطبیق این معیار کلی بر محل بحث آن است که »موجود و ممکن« اموری عینی 

توان گفت: »االنسان موجود فی الخارج« و »االنسان ممکن فی الخارج« هستند؛ چراکه می

توان گفت: »االنسان وجود فی خالف »وجود و امکان« که تحقق خارجی ندارند؛ زیرا نمیبه

 فی الخارج«.  الخارج« و »االنسان امکان

ازآنجاکه خود سید چنین مطلبی را دلیل مبنای مختار خود معرفی نکرده است، دلیلیت 

به اینکه ایشان در  شود؛ هرچند که باتوجه مطلب فوق صرفاً در حد یک احتمال مطرح می

گر این نظریه تواند توجیه اند، دلیل اول نمیتمام مفاهیم فلسفی به چنین تفصیلی قائل شده

، لذا این احتمال که دلیل دوم نیز در اتخاذ این نظریه دخیل بوده باشد، چندان بعید باشد

 نیست.

نسبت به عروض ذهنی معقوالت غیراشتقاقی، مرحوم دشتکی درخصوص »وجود«،  

دلیلی بر نفی عروض اقامه کرده است و آن اینکه »عقل اگرچه در تحلیل خود، ماهیت را 

کن هرگاه بخواهد ماهیت را معروض وجود قرار دهد و متصف کند، لیخالی از وجود لحاظ می

بیند به آن کند، ماهیت را در ظرف ذهن نیز قبل از آنکه وجودی بدان ملحق کند، موجود می

(؛ یعنی معروض قرار دادن ماهیت، بدون تصور آن میسر نیست 422-421، صص: 1، ج10)

توان تصور کرد که ظرف ذهن نیز نمیو تا ماهیت تصور شد، وجود ذهنی یافته است، لذا در 

 وجود، عارض بر ماهیت شود.

ی غیراشتقاقی، دلیلی بر نفی عروض ذهنی وجود ندارد؛ اما در سایر معقوالت ثانیه

ی غیراشتقاقی، آن هم در غیر بنابراین در دیدگاه دشتکی عروض ذهنی معقوالت ثانیه

 ها پذیرفتنی نیست.از آنیک »وجود«، پذیرفتنی است، ولی عروض خارجی در هیچ

مفاهیم فلسفی اشتقاقی: دلیل اولی که برای نفی عروض خارجی معقوالت غیراشتقاقی 

بیان شد، در معقوالت اشتقاقی نیز جریان دارد، لکن گفته شد که این دلیل، مختص به وجود 
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، تواند عروض خارجی »وجود« و »موجود« را نفی کند )هماناست؛ یعنی این دلیل فقط می

 (، ولی در سایر مفاهیم مشتق فلسفی جریان ندارد.421ص: 

کند آن است که عروض چیزی اهلل جوادی آملی از دشتکی نقل میدلیل دیگری که آیت

که در ظرف خارج، موجود با بر چیزی، مستلزم مغایرت میان آن دو شیء است، درحالی

 (.421، ص: 1جماهیات متحد است؛ بنابراین عروض، امری محال است )همان، 

به اینکه گفتیم در دیدگاه دشتکی تمام معقوالت فلسفی اشتقاقی با موضوعات توجهبا

 شود.ها میی آن خویش اتحاد مصداقی دارند، این دلیل شامل همه

کند که اما نسبت به عروض ذهنی مفاهیم فلسفی اشتقاقی، مرحوم دشتکی اذعان می

نه موجودیت که معنای مصدری بوده و مأخوذ  مفهوم البشرط وجود، یعنی همان موجود،

به ( و باتوجه 422شود )همان، ص: بشرط ال است، در ظرف ذهن بر ماهیت عارض می

توان گفت که نظر ایشان در جمیع  نداشتن مفاهیم فلسفی از حیث عروض ذهنی، میتفاوت

 مفاهیم فلسفی مشتق، عروض ذهنی است.

باب مفاهیم فلسفی در این حالت ]یعنی در حالت توان گفت دیدگاه او دربنابراین می

(؛ اتصافی که در آن، 355، ص: 7بودن اتصاف است )بودن عروض و خارجیاشتقاقی[، ذهنی

 وصف با موصوف خود متحد است.

 . ارزیابی۶.  ۴

در مبنای صدرالدین دشتکی مواضعی از نظر وجود دارد که در قالب نکات زیر ارائه 

 شود:می

نامید؟ مفهوم ممکن، ارجی به امکان متصف نیست، چگونه آن را ممکن می. اگر شیء خ1

مفید معنایی وصفی است و امکان ندارد شیئی به وصفی متصف نباشد ولی مفهومی که مفید 

اتصاف توان در اتصاف و عدمباشد؛ بنابراین نمی حملمعنای وصفی است، بر آن شیء قابل

 ل شد.میان مشتق و مبدأ اشتقاق تمایز قائ

توان مفاهیم مشتق . اگر ماهیت خارجی به مبادی مشتقات متصف نباشد، چگونه می2

پذیر است؛ زیرا در غیر لحاظ حیثتی خاص امکانرا از آن انتزاع کرد؟ انتزاع هر مفهومی به

آید که بتوان هر مفهومی را از هر شیئی انتزاع کرد، پس اگر مفهوم ممکن صورت الزم می  این

تواند به آن از یک شیء انتزاع شود، باید حتماً حیثیت خاصی لحاظ شود، لذا میو امثال 

 شود، به مبدأ اشتقاق نیز متصف شود.اعتبار همان حیثیتی که متصف به مشتق می

. دلیلی که ایشان برای نفی اتصاف خارجی و ذهنی ماهیت به وجود اقامه کرده، ناتمام 3

عیت مبتنی است که مفاد آن، ثبوت شیء لشیء است، ی فراست؛ زیرا این دلیل بر قاعده
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ی که در حمل وجود بر ماهیت، ثبوت شیء داریم، نه ثبوت شیء لشیء؛ لذا قاعدهدرحالی

 (.202، ص: 25یابد )فرعیت اصالً در هلیات بسیطه جریان نمی

 یابی تفصیل میان معقوالت مشتق و غیرمشتق، دلیلی احتمالی بیان شد،. در مقام علت4

گوییم اگر چنین دلیلی مدنظر ایشان بوده، با این اشکال مواجه است که صحت حمل  حال می

نبودن حمل در غیرمشتقات به این دلیل است که قضیه، مرکب از در مفاهیم مشتق و صحیح

ی موضوع و محمول و نسبت میان آن دو است. وقتی عرف بخواهد بین دو شیء رابطه

کند که در آن، در ناحیه محمول، از الفاظ ای استفاده میقالب زبانیهمانی برقرار کند، از این

طلبد. این بحثی لفظی و اعتباری شود، یا از لفظ ذو و امثال آن استمداد میمشتق استفاده می

 توان آن را مبنای اثبات امری تکوینی و حقیقی قرار داد.است و نمی

ویید؟ طبق استدالل یادشده، ازآنجاکه گمضاف بر اینکه در »االنسان ذو امکان« چه می

این حمل صحیح است، باید حکم کنید که انسان امکان دارد و این صریح در تحقق خارجی 

 امکان است.

. پاسخی که ایشان در وجه تمایز میان ماهیت موجود و ماهیت معدوم بیان کردند، 5

توان گفت و می پذیرفتنی نیست؛ زیرا حاصلش این است که ماهیت موجود، موجود است

که توان گفت موجود است؛ درحالیموجود است، ولی ماهیت معدوم، موجود نیست و نمی

سؤال در این است که چرا با اینکه وجود امری اعتباری است، میان ماهیت موجود و معدوم 

تفاوت وجود دارد؟ چه چیزی باعث شده است که موجود را بتوان بر ماهیتی حمل کرد و بر 

تواند فارق میان ماهیت یگری نتوان حمل کرد؟ ازآنجاکه وجود اعتباری است، نمیماهیت د

موجود و معدوم باشد؛ پس تفاوت میان آن دو در چیست؟ لذا این پاسخ، مصادره به مطلوب 

 است.

. ممکن است کسی اشکال کند که مرحوم دشتکی، خود، به خارجیت وصف وحدت 6

»إن تلک األفراد ]افراد طبیعت نوعیه[ أمور متکثّرة فی گوید: اذعان کرده است؛ آنجا که می

(. ایشان 107، ص: 16الواقع و کان وصفها بالوحدة وصفا لها بحال متعلّقها الّذی هو النوع« )

شوند و ازآنجاکه افراد طبیعت  پذیرند که افراد طبیعت نوعیه به وصف وحدت متصف میمی

 باید تحقق خارجی داشته باشد. نوعیه تحقق خارجی دارند، پس وصف وحدت نیز

گونه که در عبارت ایشان آمده، این اتصاف، لکن پاسخ این اشکال روشن است؛ زیرا همان

مجازی و به حال متعلق موصوف است. اتصاف حقیقی نیست تا سخن از خارجیت وصف 

شود، طبیعت نوعیه است که موطن وحدت به میان آید. آنچه حقیقتاً متصف به وحدت می

 ذهن است، لذا وصف وحدت نیز ذهنی خواهد بود. آن
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 گیرینتیجه.  ۵

سینا به تمایز میان معقوالت . هرچند قبل از مرحوم دشتکی، بزرگانی چون فارابی و ابن1

شده بودند  ی منطقی متفطنی فلسفی، بدون جعل اصطالحی خاص، و معقوالت ثانیهثانیه

نشدن این مسئله با عنوانی خاص و احکام خاصی برای این دو قسم بیان کرده بودند، ولی طرح

و در قالب بحثی مجزا، سبب غفلت افرادی چون سهروردی و دیگران از این بحث شد و راهی 

دانستن معقوالت فلسفی در پیش گرفته بودند، سینا برای خارجیکه فارابی و پس از او ابن

بتر باقی ماند و سهرودی به عقب بازگشت و معقوالت فلسفی را ذهنی قلمداد کرد. در کلمات ا

شود، لذا ایشان که سردمدار مکتب شیراز بود، دشتکی نیز این بازگشت به عقب دیده می

درستی ای ارائه کند و آن را بهیافتهنتوانست درخصوص مفاهیم فلسفی دیدگاه منقح و سامان

 نطقی متمایز کند.از معقوالت م

. در دیدگاه دشتکی معقول ثانی مفید همان معنایی است که در حکمت متعالیه از  2

 شود؛ یعنی مفاهیمی که عروض و اتصافشان ذهنی است.ی منطقی اراده میمعقوالت ثانیه

ی فلسفی بهره گیرد، به مصادیق این . دشتکی بدون اینکه از اصطالح معقوالت ثانیه3

ی منطقی قائل شده است؛ بدین ها و معقوالت ثانیهکرده و تمایزی میان آن  مفاهیم توجه

نحو که مفاهیم فلسفی مشتق را دارای اتصاف خارجی دانسته، ولی درباب مبدأ اشتقاق این 

 کند. مفاهیم، اتصاف خارجی را نفی می

 . آنچه در دیدگاه دشتکی جزو معقوالت ثانیه است، همان مبادی اشتقاق مفاهیم4

که در منظر او، حالیفلسفی است؛ چراکه گفتیم وی به خارجیت مفاهیم مشتق قائل است در

 معقول ثانی فاقد خارجیت است.

کند، . وی برای این تفصیل دلیل مقبولی بیان نکرده است. تنها دلیلی که ذکر می5

یه مرکبه افتراق میان مفاد هلیه بسیطه و هلدرخصوص وجود است که آن هم از غفلت در عدم

 سامان یافته است. 

. به هر روی، توجه دشتکی و تفطن او به تمایزی که میان این قسم از معقوالت با 6

دانستن مفاهیم فلسفی و جلو برای خارجی ی منطقی وجود دارد، گامی روبهمعقوالت ثانیه

م معقوالت طرح تقسیمی است که بعدها مالصدرا آن را به تکامل رسانده و آن را در قالب تقسی

 ثانیه به منطقی و فلسفی بیان کرده است.
 

 هایادداشت 

. »ألنه لیس بموجود فی الخارج و إلّا لکان له وجود آخر موجود فی الخارج أیضا و تسلسلت الموجودات  1

 الخارجیّة و عارض للماهیّة عند وجودها فی العقل«.
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عارضا لجمیع أفراده الواقعه فی نفس األمر و ال  . »هو ]معقول ثانی[ علی ما فسّره القدماء ما یکون 2

یکون له مطابق فی الخارج أی ال یکون مبدأه موجودا فیه، کمفهوم الشیء فإنّه ال یکون ماهیّة لشیء 

 من أفراده و الشیئیّة الّتی هی مبدأها معدومة فی الخارج«. 

ود موجودا فی الخارج عندهم فال  . »لو کان الواجب تعالی فردا للوجود المطلق عند الحکما، کان الوج 3

 یکون من العمقوالت الثانیّة«.

. »کأنّه سمّی معقوال بناء علی أنّه أمر ینتزعه العقل، ال مبدأ له فی الخارج، و ثانیا ألنّه عارض ال محالة  4

 و العارض تابع المعروض و ثانیة«. 

رکة بالقیاس الی المتحرّک فإنّ  . »و إعلم أنّ حال الوجود بالقیاس الی الموجود عکس حال مثل الح5

عروض الحرکة للشیء فی نفس األمر منشأ لکونه متحرّکا و لصحّة حمل المتحرّک علیه و کون الشیء  

 موجودا و صحّة حمل الموجود علیه منشأ إنتزاع الوجود عنه«. 

ود فی األعیان  . »أنّ العدد من العوارض التحلیلیّة لألمور العینیّة فإنّ الکثیر من حیث هو کثیر موج 6

 بال إرتیاب و تحلیله بإعتبار ما ینتهی الی الکثرة و هی العدد، فیکون للعدد نحو تعیّن فی األعیان«.

. »األمکان أمر إنتزاعی ال عروض له للشیء فی نفس األمر و الممکن لیس ممکنا بعروض االمکان  7

 له«.

کان الوجود موجودا فی الخارج عندهم   . »لو کان الواجب تعالی فردا للوجود المطلق عند الحکماء،8

فال یکون من المعقوالت الثانیة، کما زعم الشارح، فکیف نقل آنفا عن الشیخ و الفارابی أنّ الوجود لیس  

بموجود، بل من المعقوالت الثانیة. و الحقّ أنّه تعالی لیس فردا للوجود، بل هو فرد للموجود لکن لیس  

 له ماهیّة اصال«.  

عم الشارح« اشاره به دیدگاه قوشچی دارد که معتقد است وجود عینیت خارجی دارد و عبارت »کما ز

 لذا از معقوالت ثانیه نیست.

. »هذا إنّما یلزم إذا قالوا بکون الواجب نفس الوجود بالمعنی المصدری أو الحاصل بالمصدر کما حسبه  9

ا نقلناه عن الشفاء، فال ینافی کون  الشارح، أمّا إذا قالوا بکونه نفس الوجود بمعنی الموجود حسب م 

 الوجود بأحد المعنیین األوّلین من المعقوالت الثانیّة، کما ال یخفی«. 

. »عارض الشیء قسمان: أحدهما ما یکون عارضا له بالفعل کالحرکة و الضوء، و الثانی ما ینتزعه  10

 مکان«. العقل عن الشیء و یحلّل الشیء الیه ضربا من التحلیل، کالوجود و اال

. »الممکن و الموجود فی نفس األمر شیء واحد، ال علّیّة بینهما فیها اصال. نعم، إذا فصّله العقل الی  11

 الممکن و الموجود و أخذه بإعتبارین، یحکم بتقدّم أحدهما علی اآلخر«.

تّصاف أو  . »لو کان إتصاف الماهیّة بالوجود فی نفس األمر، یلزم الدور أو التسلسل ذهنیّا کان اال12

خارجیّا؛ ألنّ إتّصاف الشیء بصفة فرع لوجود الموصوف، فیکون للماهیّة وجود آخر و ننقل الکالم الیه،  

 فإمّا أن یدور أو یتسلسل«.

. »الحقّ انها موجودة فیه... و کفاک تنبیها علی وجودها فیه صدق قولک: »زید انسان فی الخارج«  13

القضیّة هو ما یفهم من لفظ االنسان، کما أطبق به المنطقیّون، فإذا لم  فإنّ المراد بالمحمول فی تلک 

یکن ذلک المفهوم موجودا فی الخارج، لم یصحّ أنّ زیدا هو ذلک المفهوم فیه؛ ألنّ ما ال یکون موجودا  



 راز فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شی    112

فی الخارج، یمتنع أن یکون شیء عینه فیه بالضرروة، فهو إذن موجود فی الخارج و ال شک أنه طبیعة 

 ة فیکون الطبیعة النوعیّة موجودة فیه و هو المطلوب«.  نوعیّ

 منابع

 .ه، قم: نشر البالغ االشارات و التنبیهات(، 1375) ،عبداهللبنسینا، حسین. ابن1

 االعالم االسالمی.  هبیروت: مکتب التعلیقات،(، 1404) ،. ــــــــــــــــــــــ2

 اهلل المرعشی.تآی هقم: مکتب الشفاء )االلهیات(،(، 1404) ،ـــــــــــــــــــــ. ـ3

 اهلل المرعشی.تآی ه، قم: مکتبالشفاء )المنطق((، 1404) ،ـــــــــــــــــــــ. ـ4

، تهران: انتشارات من الغرق فی بحر الضالالت هالنجا(، 1379) ،ـــــــــــــــــــــ. ـ5

 دانشگاه تهران.

 ، قم: انتشارات بیدار.المباحثات(، 1371) ،ـــــــــــــــــــــ. ـ6

، قم: مؤسسه آموزشی معقول ثانی فلسفی در فلسفه اسالمی(، 1389) ،. اسماعیلی، مسعود7

 و پژوهشی امام خمینی.

، شماره ذهن(، »معقول ثانی فلسفی در فلسفه صدرالمتألهین«، 1388) ،. ـــــــــــــــ8

 .54-17، صص40

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ، التحصیل(، 1375) ،. بهمنیار9

، قم: مرکز نشر 1، جرحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه(، 1386) ،. جوادی آملی، عبداهلل10

 اسراء. 

، شماره حکمت اسراء(، »معقول ثانی در اندیشه حکما«، 1388) ،. جوادی آملی، مرتضی11

 .94-65، صص 2

، بیروت: دار هو صحاح العربی هتاج اللغ -الصحاحق(، 1410) ،. جوهری، اسماعیل بن حماد12

 العلم للمالیین.

، تقویم االیمان و شرحه کشف الحقائق(،  1376)  ،. داماد حسینی، محمدباقر و احمد علوی13

 مؤسسه مطالعات اسالمی.تهران: 

 تهران: نشر میراث مکتوب. اشراق هیاکل النور، (،1382) ،الدین منصور. دشتکی، غیاث14
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، علی شرح التجرید الجدید هالقدیم  هحاشی(،  10)حدود قرن    ،. دشتکی، صدرالدین محمد15

 ، تهران: کتابخانه مجلس شورای اسالمی.1755ی نسخه: شماره

، مشهد: 118شماره نسخه:    ،شرح التجرید الجدید  هحاشیتا(،  )بی  ،ــــــ. ــــــــــــــــ16

 کتابخانه آستان قدس رضوی.

مقاالت و ی معقول ثانی فلسفی«، (، »نقد نظریه مالصدرا درباره1382) ،. روضاتی، محمد17
 .168-161، صص74، شمارههابررسی

، تصحیح و تعلیق: سید هالشواهد الربوبیالتعلیقات علی (، 1360) ،. سبزواری، هادی18

 الدین آشتیانی، مشهد: المرکز الجامعی للنشر.جالل

زاده آملی، تهران: حسن حسن ، تصحیح و تعلیقشرح المنظومه(، 1372) ،. ـــــــــــــ19

 نشر ناب. 

تحقیقات ، تهران: مؤسسه مطالعات و حکمه االشراق (، 1373) ،. سهروردی، شهاب الدین20

 فرهنگی.

، تصحیح و مقدمه: هانرى مجموعه مصنفات شیخ اشراق (، 1375) ،. ــــــــــــــــــــ21

 ، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.کربن و سید حسین نصر و نجفقلى حبیبى

 ، قم: انتشارات دار الفکر.هالحکم هترجمه و شرح بدای(، 1393) ،. شیروانی، علی22

، قم: انتشارات علی الهیات الشفاء هالحاشیتا(، )بی ،ابراهیمبن. صدرالدین شیرازی، محمد23

 بیدار.

 ، هاالربع هفى االسفار العقلی هالمتعالی هالحکم(، 1981) ،. ــــــــــــــــــــــــــــــــ24
 بیروت: دار احیاء التراث. 

، قم: انتشارات دفتر سه رساله فلسفی(، 1387) ،. ــــــــــــــــــــــــــــــــ25

 تبلیغات اسالمی.
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