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و حل آن در فلسفه مالصدرا  مسئله علم به معدوم
*حسن رهبر

 **عبدالحسين خسروپناه
 چكيده

در دو جايگاه مهم مطرح است: يكي در مباحث الهيات علم به معدوم در تفكر اسالمي

بالمعني االخص كه در باب علم خداوند به امور جزئي پيش از ايجاد اشيا مطرح مي 

و ديگري در مباحث معرفت به شود مي شناسي، در ويژه مسئله وجود ذهني مطرح گردد.

و برخي صوفيه، مانند ابن عربي كه براي اين ميان مالصدرا با رد نظريات معتزله

و ثبوت قائل مي معدومات شيئيت و مركب تقسيم و اند، ابتدا معدوم را به بسيط كند

و اجزاي وجودي قابل حصول مي وي داند؛ اما چنان علم به آنها را به واسطه مقايسه كه

مي اعتراف مي و ظاهراً نظر مشهور باشد. كند اين پاسخ متعلق به خود او نيست

ميمالصدرا سپس همچ كند. وي معتقد ون ديگر مباحث، نظر نهايي خود را نيز مطرح

و ذهن انسان به مي گونه است قدرت عقل تواند حتي امور محال، مانند اي است كه

و ممتنع را نيز تصور كند. البته به عقيده وي صرفاً مي و عنوان آنها معدوم تواند مفهوم

 
و كالم اسالمي دانشگاه ايالم.*  دانشجوي دكتري فلسفه

و انديشه ** و عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ .اسالميدانشيار

18/2/93 تاريخ تأييد:5/12/92تاريخ دريافت:
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و ممتنع را در را تصور كند. مالصدرا وجود معدوم همان نفسِ حصول عنواني آنها

و وجودي غير از آن براي اين مفاهيم قائل نيست. از نظر مالصدرا ذهن مي و ثبوت داند

و ممتنع كه در ذهن حاصل مي و عناويني براي امور امور معدوم شود، صرفاً الفاظ

ص باطل حت الذات است كه حقيقتي غير از اين ندارند. او همين اندازه ثبوت را سبب

و ممتنع مي با حكم در قضاياي مربوط به امور معدوم و اشكاالت وارده بر آن را داند

و شايع قابل پاسخ مي و نيز با تفاوت حمل اولي  داند. اين بيان

علم به معدوم، معدوم بسيط، معدوم مركب، علم به واسطه مقايسه، واژگان كليدي:

 علم به اجزاي وجودي، مالصدرا.

 . مقدمه1
به از مباحث چالشيكي و ممتنع است. طوركلي برانگيز در مسئله علم، علم به امور معدوم

و معلوم. اكنون چالش بر سر معلوم است.  در فرايند علم سه چيز وجو دارد: علم، عالم

مي معلوم همان چيزي است كه متعلق علم ما قرار مي به گيرد؛ اما در بدو امر به نظر رسد

ميطور منطقي بپذيريم  گيرد بايد موجود باشد. به عبارت ديگر هر آنچه متعلق علم ما قرار

كه چنان-كند، قطعاً به نحوي از انحا موجود بوده است. اما هرگاه انسان چيزي را ادراك مي

تعالي انسان امور معدوم مثل شريك باري-تقريباً بيشتر فيلسوفان مسلمان به آن اذعان دارند

مييا اجتماع نقيضين را  اي از وجود ندارند تا متعلق علم گونه امور بهره كند؛ اما اين تصور

به هايي از اين دست را برمي واقع شوند. بنابراين مسئله حاضر پرسش انگيزد: آيا علم

مي معدوم امكان به پذير است؟ ئر صورت امكان، انسان به چه چيزي علم پيدا كند؟ با توجه

و ممتنع در حيطه  و اساساً موجود نيستند، پس متعلق علم در اينكه معدوم وجود نيستند

مي گونه پرسش اين امور چيست؟ اين ترين پرسش در حوزه مورد بحث توان اساسي ها را

و هم در تاريخ قلمداد كرد. در تبيين اين پرسش ها تقريباً هم در تاريخ فلسفه اسالمي

و فيلسوفان در باره نظرياتي را مطرح اين فلسفه غرب، ردپاي اين چالش وجود دارد

و اهميت آن، تبيين فيلسوفان نموده و جايگاه اند. بنابراين پس از بررسي پيشينه اين موضوع

و سپس با تكيه بر آراي  و بررسي خواهيم كرد مسلمان درباره مسئله علم به معدوم را بحث
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و تبيين ديدگاه به نقد ديدگاه مالصدرا ه با مسئله علم به در مواجه مالصدراهاي ديگران

و ممتنع خواهيم پرداخت.  معدوم

با دهد در فلسفه غرب به طور خاص مسئله تا آنجاكه مطالعات نگارنده نشان مي اي

و نحوه آن مطرح نبوده است؛ اما در قرون وسطي مسئله در عنوان علم به معدوم  اي مهم

ع و نحوه وجود مفاهيم كلي درگرفت كه فيلسوفان اين پردازي صر را به نظريهباب كليات

ويژه بحث در اين مورد واداشت. درواقع عالقه به فلسفه بيشتر حول مسائل جدلي، به

(كاپلستون،  ج1388كليات بود ص2، ). باتوجه به اينكه مفاهيم كلي اموري هستند كه 180،

بي حيثيتشان درذهن و بنابراين نحوه ادارك آنها شباهت به بحث ادراك امور بودن است

تواند معدوم نيست، بنابراين گذري اجمالي به نحوه وجود كليات در فلسفه غرب مي

و به نحوي مرتبط با بحث علم به معدوم واقع شود؛ چراكه امور معدوم  اهميت داشته باشد

توانند جزو مفاهيم كلي محسوب گردند. نيز به عنوان اموري كه داراي مصداق نيستند، مي

 سه ديدگاه در باب كليات به وجود آمد: طوركلي در قرون وسطي به

و 430-354( آگوستيني همچونانيگرا واقعالف) اصالت واقع: -1224( آكوئيناس)

ا)1274 كلباورنيبر عاتيند كه اينيوجود وجود،نيدارند، هرچند نظر آنان درباره

د ذهن خداونددراتيكل آگوستين نظر طبق آنهاست.ييارسطواييافالطون دگاهيوابسته به

و هرگونه معرفتيوجود واقع حسيحت،يدارند به خداونديآگاهيمتضمن نوع،يمعرفت

پاينوعقتياست. در حق كهنييصعود از مرتبه معرفت، مانند ادراك، به مراتب باالتر،

منكر وجود ارسطوهمچون ناسيآكوئرأس همه آنها معرفت خداوند است، وجود دارد. 

كل قائم به ذاتاتيكل و معتقد بود ز،يمتماياياشانيمنيا تابع ذهن است. با وجوداتيبود

ازيكلمي(مفاه رو انواعنيازا؛وجود دارديواقعييها شباهت كسانشان،يشكلليبه دل (

نتبهميصرف برخوردارند. مفاهياز وجود ذهنشيبيزيچ كجهيمنزله ليانتزاع جوانب

).29-27ص،1374(هاملين، وجود دارنداياش

(مفهوم در مفهومياهيم) به نظر1142-1079( آبالرتريپگرايي):ب) اصالت معني گرا

ااتيباب كل و بر كليمدينكته تأكنيقائل بود زاتيكرد كه به ند.ا تابع ذهنياديتا حد
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كلباور اياشانيمياالشتراك هستند كه به اعتبار آنها به وجود مابهيميواقع مفاهدراتياو

م ميكلريرود كه تصويمشيپتا آنجا آبالرشود.يحكم كهيريتصويعني؛كنديرا طرح

ه نيخاصيءشچيبه اشيا بلكه بنا به فرض وجه مشترك طبقه،ستيمعطوف را نشاناياز

صهمان( دهديم ،29-30.(

ماتيكليانگارتيواقع آبالر كلكيد بود چراكه معتق؛كرديرا رد كي،يمفهوم

هيدرحال؛محمول است نميتيواقعچيكه بر،اطالق كردزيچنيتوان به چنديرا بلكه فقط

ص1377ه،ي(برهدكرتوان اطالقيمزيچكي بر اساس مذهب اصالتني). بنابرا113،

كل بنا آبالركهيمعن وينيعيتينه واقع؛ند كه تنها در ذهن هستندايميمفاهاتينهاد، دارند

 ند.اهيتسماينامكينه صرفاً 

ا همانج) اصالت تسميه: قائالن به اصالت مكتب مشخص است،نيطور كه از اسم

ا تسميه كلنيبر و نام تنها اسماتيباور بودند كه شييها ها ازتين آنها حكاأهستند كه

ا؛الفاظ است اشنياز حتايجهت كه الفاظ دالّ بر تقد بود مبحثمع نوسيليروسيست.

(ااتيكل ن پنجايپنج صدايبندمي) هم جز تقسيساغوجيخمس كه صرفاً با آنهاستيلفظ

باياش عقيمانيرا وسيزيتمام تمايودهيكنند. به ملهيكه به جنس، نوع، جوهرانيمنطق

ك ميدر گفتار آدميلفظيزي، فقط تمااست مقرر شدهتيفيو و اضافه كند كه تنهاياست

ريزيتما صهمان(ستايفرديجوهرهاانيمزيدارد، همان تماتيدر واقعشهيكه ،92-

ا اوكام). 93 كل پرسشنيدر پاسخ به م،ستنديچاتيكه يگفت فقط وجوديدر ابتدا

كلنيذهن در هنگام تفكرند. بنابرانيمضاماييدارند؛ آنها همان معانيمنطق يمفهوم

اشمعرف مضمون ادراك ما از مدرك ،ستينينام امريست. سرخايات است كه معطوف به

ميا بلكه مضمون رابطه اشانياست كه و  سرخ بر قرار است.يجزئيايمفهوم سرخ

د اوكام سويگريبعدها گام كلييگرا مفهوميبه و بر آن شد كه بر افزون ات،يبرداشت

مزينيوجود ذهن،يوجود منطق كيدارند. او هستند متعلّق به ذهنيميمفاهاتيلپنداشت

اشيعيطبيهانيكه جانش مايخود دريكلميشأن مفاهنيا شوند. با وجوديمحسوب

تغشهياند هافتينيريياو كلاييكلچي. ميمتكتيدر جهان وجود ندارد. ذهنانيبه رابطه
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ص1374ن،ي(هامل استيجزئيايو اش ،30-31.(

و كالم اسالمي مسئله علم به معدوم به طور خاص وجود دارد اما در مقابل در فلسفه

توان از زمان معتزله آن را مشاهده كرد. معموالً فيلسوفان مسلمان در برخي مباحث كه مي

و ممتنع اظهار نظر كرده مي اند؛ چنان خود درباره علم به معدوم توان اين نكته را در آثار كه

و از چه بسياري از آنها رهگيري كرد. اما اين كه در چه مباحثي اين مسئله وجود دارد

 دهد. اهميتي برخوردار است، بحث بعدي را تشكيل مي

و اهميت علم به معدومات2  . جايگاه
به طور خاص در دو جايگاه درباره آنانبررسي آثار فيلسوفان مسلمان بيانگر آن است كه

م پردازي پرداخته علم به معدومات به نظريه و اند: يكي در باحث الهيات بالمعني االخص

و هستي ديگري در مباحث معرفت شناسي ادارك. براي تبيين هرچه بيشتر اين شناسي

و اهميت آن به بررسي آنها مي  پردازيم. جايگاه

و اهميت الهياتي مسئله علم به معدوم1-2  . جايگاه
د606- 544( فخرالدين رازي ر بحث علم ) جايگاه اول در مسئله علم به معدومات را

داند. به باور وي كساني كه معتقدند خداوند به جزئيات علم دارد، خداوند به جزئيات مي

اختالف نظر دارند. برخي معتقدند خداوند به جزئيات صرفاً پس از وجوديافتن آنها علم 

و اي ديگر معتقدند خداوند به جزئيات در هنگامي كه هنوز وجود نيافته كند. عده پيدا مي اند

اين عقيده فرع بر اين مسئله است كه معدوم فخر رازي معدوم اند نيز علم دارد. از نظر 

(فخر رازي، مي ص2001تواند معلوم واقع شود ،486-487.(

مي وي در اثبات اينكه معدوم مي (همان) تواند معلوم واقع شود، دو دليل ارائه :دهد

مي علم به امور آينده: از نظر وي اينكه مثالً-اول داند فردا خورشيد از سمت انسان

به مشرق طلوع مي كند يا از سمت مغرب، نوعي علم به معدوم است؛ چراكه در هنگام علم

و واقع نشده است.  اين موارد هنوز معلوم ما معدوم است

صدور فعل از فاعل مشروط به علم فاعل به فعل است. شرط مقدم بر مشروط-دوم

كه فعلي كه مورد علم يز است امر معدوم معلوم واقع شود؛ چناناست؛ بنابراين منطقاً جا
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و معدوم است.  فاعل واقع شده است، هنوز در مرحله وجود واقع نشده

هاي مسئله علم به معدوم در مباحث معتقد است، يكي از جايگاه فخر رازيكه چنان

م ورد نظر هستيم، الهيات بالمعني االخص است. چون اكنون در مقام بيان جايگاه مسئله

و يا نقد آن به بحث نمي فخر رازيدرباره نظريات  و صرفاً به تبيين جايگاه بحث نشينيم

به-كه مشخص است چنان-پردازيم؛ لذا بنابراين اهميتي كه اين بحث دارد، مي مسئله علم

به معدوم مي اي تواند در نظريات مسئله علم خداوند، جاد، ويژه علم خداوند به اشيا پيش از

و رد يا قبول آن تأثير مستقيم در نظريات برخي فيلسوفان مانند  فخر نيز مهم واقع شود

هاي اين تنها يكي از جايگاه-كه گذشت چنان-يا همكيشان وي داشته باشد. اما رازي

 دهد. بحث علم به معدوم را تشكيل مي

و اهميت معرفت2-2 و ممتنع . جايگاه  شناختي مسئله علم به معدوم
و اهميت معرفت مي جايگاه و ممتنع كه ترين توان گفت اصلي شناختي مسئله علم به معدوم

جايگاه مورد بحث در اين مسئله است، در موضوع وجود ذهني نهفته است. نكته اول اينكه 

و ممتنع را از ادله اصلي در اثبات وجود ذهني مي دانند بسياري از فيلسوفان علم به معدوم

ص1382،(دشتكي شيرازي ،331.(

ن ميمعموالً فيلسوفان مسلمان كنند، اثبات خستين دليلي كه بر اثبات وجود ذهني ارائه

و ممتنع است. به عقيده آنان ما برخي مواقع بر امور  آن از طريق علم انسان به امور معدوم

و ممتنع احكام موجبه صادر مي مي معدوم ا كنيم؛ مثالً جتماع گوييم اجتماع نقيضين غير از

بر گوييم شريك باري ضدين است يا مي تعالي ممتنع است. اينها همه در حالي است كه

اساس قاعده فرعيه، حكم ثبوت چيزي براي چيز ديگر فرع بر ثبوت آن چيز است؛ 

مي درحالي و معدوم در خارج موجود نيستند؛ پس در ذهن كه همه دانيم امور ممتنع

دموجودند. اين استدالل در آثار  ميبيشتر فيلسوفان مسلمان ج يده (سبزواري، ،2شود

ص1369 ،79-121:(

 سه لدى األذهانــــكون بنفء غير الكون في األعيان للشي

و النتزاع الشيــللحكم إيجابا على الم ء ذي العموم عدوم
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 يرىالذي ما كثرا من دون منضماتها العقل ��-&9&:صرف

مي نكته دوم كه در و ممتنع مهم به نظر و اهميت بحث علم به معدوم ،رسد باب جايگاه

بودن اي كه براي نفي اضافي يكي از ادله-معتقد است خواجه نصيركه چنان-اين است كه

مي فخر رازيعلم از منظر  توان به آن استناد كرد، همين مسئله علم به معدومو پيروان وي

و معلوم باشد، ديگر انسان ت؛ چراكه اگر علم صرفاً يك نوع اضافهو ممتنع اس اي بين عالم

و ممتنع وجود خارجي ندارند  و ممتنع را تصور كند؛ زيرا معدوم قادر نخواهد بود معدوم

و ممتنع  و بدين ترتيب علم حاصل شود. بنابراين علم به معدوم كه به عالم اضافه گردد

(طوسي، بودن دليلي بر نفي اضافي ص1405علم است ،295.(

و ممتنع و جايگاه مسئله علم به امور معدوم بنابراين با توجه به آنچه گذشت، اهميت

مي به و مشتاق در حوزه مباحث فلسفي را به خود روشني آشكار و ذهن هر پژوهشگر گردد

و بررسي بپردازد. جلب مي  كند كه درباره اين مسئله به تحقيق

ا3 و ممتنع. تبيين چالش  صلي مسئله علم به معدوم
و مشكل اصلي علم به و ممتنع ابتدا بايد چالش براي دريافتن دقيق مسئله علم به معدوم

و ممتنع را دريافت تا به واسطه آن بتوان رويكردي مناسب براي حل اين مسئله در  معدوم

 پيش گرفت.

و1050(متوفاي مالصدرا يك ) چالش اصلي در مسئله علم به معدوم ممتنع را در قالب

شدن هرچه بيشتر اين استدالل آن را در قالب چند نكته كند. براي روشن استدالل بيان مي

 كنيم: بيان مي

و امور ديگر متمايز بوده است. توضيح1 . هر چيزي كه معلوم واقع شود، قطعاً از اشيا

ا اينكه وقتي انسان چيزي را تصور مي و اشياي ديگر كند، بدان معناست كه آن چيز ز امور

توانست آن شيء خاص را تصور كند؛ لذا اينكه انسان متمايز بوده است، وگرنه انسان نمي

و جزئي را تصور مي  كند به دليل متمايزبودن آن از ديگر امور است. يك شيء خاص

. بر اساس اصول فلسفه صدرايي هر آنچه از ديگري متمايز باشد، قطعاً وجود دارد.2

و مالصدراه بر اين اساس است كه به عقيده اين نكت تمايز صرفاً در امور موجود راه دارد
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 عدم به واسطه اينكه بطالن محض است، تمايزي ندارد.

مي3 مي . بنا بر مقدماتي كه گفته شد، شود، توان نتيجه گرفت هر چيزي كه معلوم واقع

اي از وجود كه بهره شت؛ درحاليتوان چيزي را معلوم پندا يقيناً موجود است. بنابراين نمي

 نداشته باشد.

مي4 هر معلومي«توان به صورت يك قضيه اين چنين گفت: . نتيجه مورد نظر را

». هيچ غيرموجودي معلوم نيست«عكس نقيض اين قضيه عبارت است از: ». موجود است

چبنابراين بايد اذعان كنيم در صورتي كه انسان به  يز يقيناً بايد چيزي علم داشته باشد، آن

 موجود باشد.

مي اين نكته را در قالب يك استدالل اين مالصدرا (مالصدرا، گون بيان ج1981كند ،1م،

«238ص هر آنچه معلوم واقع گردد بايد متمايز از ديگري باشد. هر متمايز از ديگري ):

شود: آنچه موجود است. پس هر معلومي موجود است؛ لذا به عكس نقيض نتيجه مي

 ». وجود نيست، معلوم نخواهد بودم

چالش اصلي اين بحث در اينجاست كه ما به برخي از امور علم مالصدرااما به عقيده

مي پيدا مي و ممتنع محسوب گردند؛ مانند علم به عدم كنيم كه درواقع از امور معدوم

چ شريك باري يا عدم اجتماع نقيضين. بنابراين با اين پرسش مواجه مي گونه شويم كه

(همان). مي و علم به آن را جمع كرد؟  توان بين اين دو امر، يعني عدم وجود شيء

 . مواجهه برخي متفكران مسلمان با چالش علم به معدوم4
در تبيين مسئله علم به معدوم شايسته است نظريات مالصدراپيش از پرداختن به رويكرد

سي كنيم تا هم نوع نگاه آنها را نقد باب علم به معدوم را برر برخي متفكران اسالمي در

 مالصدرادر اين مسئله بيش از پيش روشن گردد. صدرالمتألهينكنيم هم نوآوري نظر 

مي به و علم به آن نظريه طوركلي در آثار خود از دو گروه نام پردازي برد كه درباره معدوم

ي كرده و آن اينكه اند. رويكرد هر دو گروه در مواجهه با مسئله علم به معدوم ك چيز است

اي از وجود نداردو ديگر فيلسوفان مسلمان كه معتقدند معدوم بهره مالصدرابر خالف نظر

بهو بطالن محض است، بر اين باورند كه معدوم به طوركلي ثبوت دارد؛ البته اين ثبوت
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و به عقيده برخي ديگر ثبوت ذهني است. خالصه اين عقيده برخي ثبوت خارجي است

مينظ و نيستي محض ريات منجر بدان شود كه از نظر آنان اساساً معدوم شيئيت دارد

 نيست.

 استدالل كساني كه به شيئيت معدوم معتقدند، به قرار زير است:

 شود؛ الف) معدوم چيزي است كه از آن خبر داده مي

 شود شيء است؛ب) هر چيزي كه از آن خبر داده مي

 است؛ج) پس معدوم شيء

ترين دليل بر مدعاي مورد نظر مبني بر شيئيت معدوم است اين استدالل اصلي

[بي ص(مالصدرا، ).25تا]،

مي مالصدرااما بر اساس آنچه دهد كساني كه معتقدند از نظريات اين متفكران گزارش

و كساني كه  و ثبوت آنها يك نوع ثبوت خارجي است، معتزله اند معدومات ثبوت دارند

و شاگرد عربي الدين ابن محياند، برخي از صوفيه همچون معدومات ثبوت ذهني قائل براي

(مالصدرا، صدرالدين قونويوي ص1422هستند ،381.(

و اما اينكه چرا معتزله به ثبوت معدوم معتقدند بدان دليل است كه به باور آنها بين وجود

ص رفاً هر آنچه موجود است، ثبوت ثبوت تفاوت وجود دارد. به عبارت ديگر از نظر آنان

و همين ثبوت است بهره،ندارد؛ بلكه معدوم نيز با اينكه وجود نيافته است اي از ثبوت دارد

و علم به آن در حين عدم مي با استناد بر اصالت مالصدراشود. كه سبب تصور معدوم

و اعتباريت ماهيت اين نظر معتزله را مردود مي و معتقد است وجود هرگونه ثبوت داند

و تا  و اساساً همه صفات ماهيات مبتني بر وجود آنهاست و فرع بر وجود است مبتني

و ثبوتي نيستن (همو، وجود نيابند داراي هيچ صفت ج1981د ص2، ،288.(

و عربي ابنبرخي صوفيه كه در رأس آنها مالصدرااز سوي ديگر با توجه به گزارش

دا صدرالدين قونويشاگرد وي ميقرار برند، به اعيان رند، از اموري كه در حال عدم به سر

و معتقدند اين اعيان ثابته نه موجودند نه معدوم؛ اما داراي ثبوت ثابته تعبير مي ند. اينا كنند

در؛خواهند آمد اعيان نه وجود دارند نه به وجود و و ديدن هستند با اين همه قابل رؤيت
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(همو، ص1354عين حال موجود نيستند ،91.(

شد كه پيش چنان-اما اين سخن را نيز شبيه سخن معتزله تفسير مالصدرا-تر اشاره

و بنابراين نمي مي و معتقد است هرگونه ثبوت فرع بر وجود است كه كند توان براي اموري

كه معدوم مي عربي ابناند شد از اعيان ثابته براي تعبير آنها استفاده (همان، كند، ثبوت قائل

.)289ص

و اعتباريت ماهيت، هرگونه ثبوت براي هر امري، مبتني بنابراين بر اساس اصالت وجود

و تا چيزي به دايره وجود وارد نشود، نمي توان براي آن ثبوتي قائل شد؛ بر وجود آن است

بودن داراي ثبوت خارجي يا ذهني بدانيم، بر اساس لذا اينكه امري را در حين معدوم

 مالً مردود است.اصالت وجود، كا

شد هيچ مالصدرابنابراين بر اساس مباني تواند تبيين نمي،يك از نظرياتي كه مطرح

و ممتنع را ارائه دهد. و روشني از مسئله علم به معدوم  درست

آن5 و پاسخ  . تبيين صدرايي مسئله علم به معدوم
نظ صدرالمتألهين و ارائه و ممتنع ر خود در مورد آن ابتدا براي تشريح مسئله علم به معدوم

و مركب مي و ممتنعات بسيط و پس از آن بر اساس نحوه به تفكيك ميان معدومات پردازد

و سرانجام به نظر نهايي خود درباره وجود آنها به پاسخ هر يك از اين موارد مي پردازد

و ممتنع مي ر نحوه علم به معدوم ميپردازد. بنابراين ما نيز در اينجا اين رويكرد كنيما دنبال

و  ارائه دهيم. اما پيش از شروع مالصدرااز نظريه درستيتا بر اساس آن تبيين روشن

 نمايد. بحث، ذكر يك نكته مهم ضروري مي

و علم به ممتنع1-5  . تبيين نحوه علم به معدوم
ك مالصدرااگرچه منطقاً معدوم اعم از ممتنع است، بايد رويكرد رد را در اين مسئله بررسي

و علم به ممتنع تفاوتي قائل است يا نه؟  از پيش مالصدراكه آيا وي بين علم به معدوم

پردازد. از نظر وي، ورود به بحث علم به معدوم، به تحليل مباحث درباره ممتنع بالذات مي

تواند ممتنع بالذات گونه كه عقل قادر نيست حقيقت واجب بالذات را تصور كند، نمي همان

ك و شرافت آن قابل تصور را تصور و مجد ند. حقيقت واجب بالذات به دليل غايت عظمت
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و ممتنع بالذات به دليل نبودن در بي صقعنيست و گنجد در تصور نميبودنش هويت وجود

ج1981(همو،  ص1، ،236.(

كهاي اين نكته الوجود در بحث ممتنع بالذات كه در برابر واجب صدرالمتألهيناست

ميمي بالذات قرار به گيرد، بدان اشاره كند؛ اما پس از ذكر اين نكته، در بحث نحوه علم

و اگرچه ابتدا به نظر مي و ممتنع قائل نيست و ممتنع، تفاوتي بين معدوم رسد نظر معدوم

مي چراكه مثال-به معدوم ممتنع دارد معدوم همگيزند هايي كه براي تبيين علم به معدوم

اج ممتنع و يا شريك بارياند، مانند اما درنهايت معتقد-تماع نقيضين يا اجتماع ضدين

و عقلي نيز همچون معدوم، ممتنع است؛  و مفاهيم كلي است علم انسان به معدوم غيرممتنع

و اسم هايي هستند، با اين تفاوت كه برخي عناوين به اين نحو كه علم به آنها صرفاً عناوين

و برخي عناوي (همو، براي امور موجودند ص1363ن براي امور معدوم ،41.(

بحث اصالت وجود است كه در اين مسئله نيز مالصدرازيربناي اين تفكر در فلسفه

را مالصدراظاهر گشته است.  چون براي امر غيرموجود شأنيتي قائل نيست، تصور آن

و اسم مي صرفاً عناوين مي هايي و داند كه عقل آنها را جعل و فاقد هرگونه و كند جود

و ثبوت آنها صرفاً همين ثبوت عنواني آنها در ذهن است. وي  و تنها هستي ثبوتي هستند

» في انّ الممتنع او المعدوم كيف يعلم«بحث علم به معدوم را در فصلي مستقل با عنوان 

كه چنان-كند كه در ادامه به صورت مفصل بدان خواهيم پرداخت. بنابراين بررسي مي

ش پيش مي صدرا-دتر اشاره و مركب تفكيك قائل بر صرفاً بين معدوم بسيط و ابتدا شود

و ممتنع مي و سرانجام نظر نهايي خود اساس نظر مشهور به چگونگي علم به معدوم پردازد

 دارد. را ابراز مي

و مركب2-5  . تقسيم معدوم به بسيط
به براي توضيح هرچه دقيق مالصدرا به تر مسئله، معدوم را و مركب تقسيم طوركلي بسيط

مي مي تواند بسيط باشد؛ مانند عدم ضداهللا يا عدم شريك خداوند كند. به عقيده وي معدوم

و يا مي مثالً متضادين-لتواند مركب باشد؛ مانند عدم اجتماع دو امر متقاب يا عدم مثل او،

ج1981(مالصدرا،  ص1، ،238.(
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دن معدوم را خود آن امر معدومبو مالك بسيط يا مركب مالصدرارسد به نظر مي

تعالي كه فقط داند؛ لذا اگر معدوم يك طرف وجودي داشته باشد؛ مانند شريك باري مي

و شريك او شامل وجود نمي و اگر وجود خداوند امري وجودي است گردد، بسيط است

هر دو طرف امري وجودي باشند، مركب است؛ مانند اجتماع دو امر متضاد كه هر دو طرف 

مييم - بندي جنبه اعتباري دارد توان گفت اين نوع تقسيم توانند وجودي باشند. اگرچه

د مالصدراچراكه بر مبناي خود سخن و تفكيك وجود ندارداساساً زيرا-ر عدم، تمايز

معدوم چيزي نيست كه بتوان آن را از چيز ديگر تفكيك كرد يا براي آنها اوصافي را 

(همو،  ص1354برگزيد اما وي ظاهراً در اينجا با توجه به جنبه وجودي طرفين امور)؛11،

كه در ادامه خواهيم چنان-بندي را انجام داده است. با اين وجود معدوم اين نوع تقسيم

بندي را در جهت تشريح نحوه علم به هر يك از معدومات اين نوع تقسيم مالصدرا-ديد

 برد. بسيط يا مركب به كار مي

 به معدومات در فلسفه صدرالمتألهين . نحوه علم3-5
مي مالصدرا به دو رويكرد را در پاسخ به نحوه علم به معدوم در پيش گيرد. يكي پاسخ

و ديگري پاسخ ابداعي روش مشهور كه ظاهراً ديگران نيز اين طريق را در پيش گرفته اند

را متمايز از علم به رود. وي علم به معدوم بسيط خود وي كه نظر نهايي او نيز به شمار مي

مي معدوم مركب مي و نحوه تصور اين دو نوع را از همديگر متمايز  سازد. داند

 . معرفت به واسطه مقايسه1-3-5
معتقد است علم به معدومات بسيط از طريق مقايسه آن با امر موجود حاصل مالصدرا

حد شود؛ چنان مي و كه اگر خدا را با هر چيزي مقايسه كنيم، در هيچ ي نسبتي با او ندارد

مي لذا او را بي و مانند و شريك دانيم؛ لذا به عقيده وي اگر انسان نتواند از طريق مثل

مقايسه يك امر با امري متضاد يا متماثل يا متجانس خود كسب معرفت كند، قادر نخواهد 

ان از حكم صادر كند كه شريك خداوند محال است؛ چراكه بسياري مواقع انس-مثالً-بود

وطريق امر متضاد يا متشابه به چيز ديگر عل ميم (همو، شناخت پيدا ج1981كند ،1،

).238ص
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مي مطهريگونه كه شهيد همان دهد، مقايسه از اعمال مخصوص ذهن است. نيز توضيح

(تبديل و وي معتقد است اين عمل پس از عمل تخيل كردن علم حضوري به علم حصولي)

د ميپس از سپردن حداقل بهو صورت به قوه حافظه انجام عقيده وي، هرچند در گيرد.

عمل مقايسه وجود دو صورت شرط نيست؛ زيرا ممكن است يك چيز را با خودش 

و مقايسه كرد؛ ولي مي سنجيد دو قدرت ذهن به اين عمل وقتي پيدا شود كه حداقل

باه تواندميصورت پيش خود حاضر داشته باشد. ذهن در اثر قوه سنجش  ر دو چيز را

و سياهي-يكديگر و سياهي-يا يك چيز، خودش را با خودش-مثل سفيدي -مثل سياهي

و نظر به خارج و چون در اين مرحله مقايسه بين دو مفهوم است و تطبيق كند بسنجد

و دو مفهوم بسيط را با يكديگر-به اصطالح حمل اولي است نه حمل شايع-نيست

ب مقايسه مي مي-چه ايجابي يا سلبي-الواسطه حكمكنيم، ذهن كند؛ يعني در تصديق صادر

و از اينجا معلوم مي به شود كه اولين تصديق خود احتياج به حد وسط ندارد هايي كه ذهن

و آنها دست مي و نه عالم خارج؛ يعني حمل اولي است يابد، مربوط به عالم مفاهيم است

[بي (مطهري، ص نه حمل شايع ).58تا]،

 . معرفت به واسطه اجزاي وجودي2-3-5
معرفت به امور معدوم مركب به واسطه علم به اجزاي وجودي آنها مالصدرابه باور

و سفيدي، به اين نحو انجام امكان پذير است؛ مثالً علم به عدم اجتماع ضدين، مانند سياهي

مي مي و سپس سفيدي را تصور و سپس اجتماع گيرد كه ابتدا سياهي بين آن دو را كه كنيم

مي امري وجودي است، ادراك مي و حكم صادر كنيم كه اين اجتماع سياهي وسفيدي كنيم

(مالصدرا،  ج1981غير قابل حصول است ص1م، ،238.(

با-معتقد است صدرالمتألهينكه چنان-بنابراين علم به معدوم بسيط به واسطه مقايسه

م امور وجودي حاصل مي و علم به معدوم ركب به واسطه اجزاي وجودي آن اكتساب شود

ص مي (همان، ).239شود

او مالصدرااما و ابداعي معتقد است اين پاسخ به مسئله علم به معدوم نظر نهايي

مي» هذا ما قيل في هذا المقام«نيست. وي با عبارت   كند كه آنچه بيان كرده است، اذعان
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 اند. پاسخي بوده است كه ديگران مطرح كرده

و نهايي مالصدرا3-3-5  . نظر ابداعي
و ممتنع بر اساس نظر مشهور، صدرالمتألهين پس از پاسخ به مسئله چالش علم به معدوم

و ارائه پاسخ نهايي خود مي در به تبيين پردازد. اما پيش از ورود به رويكرد ايشان

و روشنپاسخگويي به مسئله مورد بحث، بايد نكاتي را به عنوان مقدمات بحث براي  شدن

 ارائه دهيم. مالصدرافهم بهتر پاسخ 

و وجود ذهني در فلسفه مالصدرا1-3-3-5  . تفاوت ذهن
از مالصدرا و وجود ذهني تفاوت وجود دارد. ذهن به عنوان يكي معتقد است بين ذهن

درغيرحصول علوم قواي نفس كه آمادگي  خود را دارد، امري خارجي است؛ حاصل

ر درحالي ميكه آنچه و مطابق با خارج است، وجود ذهنيا از خارج در آن حاصل شود

ج مي (همان، ص3گوييم كه داراي ترتب آثار همانند وجود خارجي نيست ،515.(

مي صدرالمتألهينبدين ترتيب را ذهن را ظرفي و استعداد حصول علوم داند كه قوه

و اداركي داراست. به عبارت ديگر او معتقد است انسان در آغاز تولد  فاقد هرگونه علم

مي است؛ چنان بطُونِ أُمهاتكُم التَعلَمونَ شَيئاً«كند: كه قرآن كريم اشاره (نحل:» أَخْرَجكُم منْ

و حقايق مختلف را ادارك 78 ). اما اين ظرف در طول حيات، علوم مختلف را كسب

ا مالصدراكند. بنابراين از نظر مي و استعدادي ميذهن، ظرف شود برايز نفس محسوب

(همو،  ص1363تحصيل معارف ،137-138.(

و آن اينكه بين و وجود ذهني نتيجه ديگري را در بر دارد موجود«اما تفاوت بين ذهن

نيز تفاوت هست. بنابراين از نظر وي چنين نيست كه هر آنچه» موجود در ذهن«و» ذهني

و در ذهن موجود باشد، وجودش ذهني نيز باشد؛ و شجاعت در انسان قادر مثالً قدرت

و نفس همان ذهن نيز هست. لذا صفت ذهن  و از صفات نفس آنهاست شجاع وجود دارد

در آنها موجود است، اما ذهني نيست؛ به اين معني كه مقابل وجود اصلي خارجي قرار 

و شجاعت شجاع با وجود اصيل خود در ذهن موج وگيرد. لذا قدرت قادر جود ودند نه با

(همو،  ج1981ذهني ص4، ،251.(
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مي مالصدراحاصل سخن اينكه بر اساس مقدماتي كه دارد بايد گفت چنين نيست بيان

و لذا آن را نحوه كنيمكه هرگاه چيزي در ذهن حاصل شود، بايد به مثابه وجود ذهني تلقي 

و چنين نتيجه بگيريم كه هر آنچه در ذهن حاصل ديگري از وجود خارجي اشيا بپنداريم

مي مي را شود، بايد از خارج انتزاع شده باشد؛ بلكه به عكس، گاهي توان در ذهن اموري

 تصور كرد كه منشأ انتزاع آن خارج نباشد.

و آن اينكه ذهن كه ظرفي براي كسب علوم اما اكنون پرسش ديگري مطرح مي شود

 است، صرفاً انفعالي است يا خير؟

ا مالصدرابه باور ميذهن صرفاً از نفعالي نيست، بلكه فعال است. اين نتيجه را توان

و ماهيت معتقد-مثالً-كه برخي نظريات وي استنباط كرد؛ چنان در بحث مغايرت وجود

و ماهيت باهم متحدند، اما ذهن قادر است در عالم خود  است اگرچه در عالم خارج وجود

الوجودي باشد، ديگر وجود امر واجبآنها را از هم تفكيك كند يا معتقد است اگر در عالم 

ج (همان، و ماهيت تفكيك نمايد ص1ماهيتي ندارد كه ذهن بتواند آن را به وجود ،103.(

مي مالصدراكه چنان-بنابراين كه-دارد اذعان ذهن صرفاً يك ظرف منفعل نيست

م و معارف باشد، بلكه افزون بر اين امري است فعال كه ثالً محلي براي اجتماع علوم

و تمايز نهد. مي  تواند بين امور تفكيك

و فاعليت نفس در ايجاد صور2-3-3-5 و قواي ادراكي  . وحدت نفس
در چالش علم به معدوم بايد مالصدرايكي ديگر از مسائلي كه به عنوان مقدمه پاسخ

و تماماًكند مالحظه شود، اين نكته است كه به عقيده او آنچه انسان ادراك مي اسطه نفس به

و ذهن همگي ابزار نفس و قواي اداركي ازقبيل عقل و پراكندگي قوا نشانه اين است اند

در مستقل از نفس نيست كه اين قوا و تصورات اند، بلكه آنچه واقع مدرِك در همه ادراكات

ج (همان، ص8است، خود نفس ناطقه انسان است ،221.(

ا بنابراين اگرچه ممكن است به اعتباري قواي نواع گوناگون تقسيم اداركي انسان را به

واقع تفاوتي ميان اين ادراكات به لحاظ فاعليت ادراكي وجود ندارد؛ چراكه كنيم، اما در

و اداركات خود نفس است. لذا اگر در امري عقل را مدرك  فاعل ادراك در همه تصورات
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و ناميم، اين اختالف چنداو در امري ديگر فعاليت ذهن را مدرك مي ن حقيقي نيست

 مدرك در همه اين امور، حقيقت نفس انسان است.

كه مالصدرااز سوي ديگر معتقد است خداوند نفس انسان را چنان خلق كرده است

و قدرت بر ايجاد صور مختلف را داراست. به اعتقاد وي، نفس از سنخ عالم  فعال است

و عالم قدرت است ص1360(همو، ملكوت ،25.(

و ادراكات، نفس صدرالمتألهينبه باور حاصل اينكه مدرك اصلي در همه تصورات

و قدرتي كه بر ايجاد صور دارد، مي تواند ناطقه انسان است كه با توجه به نحوه وجود خود

ا درامور مختلف را و قواي ادراكي مختلف و ابزاري در دستان دراك كند واقع تحت امر او

و مدرك اصلي خود نفس  و فاعل و تفاوت برخي قوا در برخي اوست انسان است

 كند. ادراكات اشكالي در فاعليت نفس ايجاد نمي

با توجه به مقدماتي كه بيان شد، بايد دو نكته را به عنوان پاسخ به برخي اشكاالتي كه

 كنيم: بيان شد يا ممكن است بيان شود، اشاره مي

و درنتيجه تف و وجود ذهني و موجود در اوالً با توجه به تفاوت ذهن اوت موجود ذهني

و وجود آنها در ذهن به  و ممتنع ذهن، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه تصور معدوم

و به عبارتي موجود ذهني معني وجود ذهني به بودن آنها بودن آنها نيست كه اين اشكال

-گذشتكه چنان-وجود آيد كه آنچه در ذهن است بايد ريشه در خارج داشته باشد، بلكه

و به عبارتي موجود ذهني مي توان موجودي در ذهن داشت كه ريشه در خارج نداشته باشد

و وجود آن در ذهن به  و وجود ذهني به معناي مورد نظر نداشته باشد؛ لذا تصور معدوم

 گردد. مثابه وجود ذهني تلقي نمي

و تصور امور مختلف استفاده ثانياً اگر در برخي موارد از واژگان متفاوت در ادارك

و هر يك به صورت جداگانه عمل گردد، به اين معني نيست كه آنها كامالً مستقل مي اند

شد چنان-كنند، بلكه مي مي-كه گفته و مدرك واقعي خود همگي تحت نفس قرار گيرند

و يا نفس ادراك كرده  نفس است. بنابراين تفاوتي وجود ندارد كه بگوييم ذهن يا عقل

 است.
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و ممتنع4-3-5  . پاسخ نهايي مالصدرا در چالش علم به معدوم
مي صدرالمتألهين تواند هر چيزي را حتي امور محال مانند معدوم مطلق، معتقد است انسان

و اجتماع نقيضين يا شريك باري و قدرت اين مجهول مطلق را تعالي را تصور كند كار

و عنو ميداراست؛ اما اين تصور صرفاً به لحاظ مفهوم شود اني است كه بر اين امور اطالق

شد كه پيش چنان-چراكه؛نه حقيقت آنها اي از وجود ندارند؛ لذا امور معدوم بهره-تر بيان

و عنوان آنچه تصور مي (همو، شود، تنها مفهوم ج1981ي است براي برخي امور ،1،

).239ص

مي مالصدراكه چنان د بيان و عناوين و كند، وجود اين مفاهيم رواقع مانند مفاهيم كلي

از عقلي، به اين و نحوه ديگري گونه است كه وجود آنها همان حصول آنها در ذهن است

و چيزي  وجود را دارا نيستند، بلكه همه هستي آنها همان نفسِ حصول آنها در ذهن است

و عناويني براي برخي امور نيستند؛ با اين تفاوت كه برخي از آنها عناوي و جز حكايت ن

و حقيقي و عناويني براي امور باطل الفاظي براي امور موجود و برخي ديگر الفاظ الذاتي اند

(همو،  و ممتنع ص1363مانند امور معدوم ،41.(

مي مالصدرااما و آن اينكه برخي در پاسخ به اشكال مهمي كه در اينجا مطرح شود

دا قضايا ايجابي و ممتنع و موضوع آنها اين امور معدوم اند كه حكايت از امور معدوم رند

كه بنا به قاعده فرعيه ابتدا بايد موضوع اين قضايا ثبوت داشته باشد تا بتوان است؛ درحالي

و ثانياً گويد اوالً اين قضاياي ايجابي به نحو هليات غيربتي احكامي بر آنها صادر كرد، مي اند

مي ايندرستي سببآنچه  كه،شود گونه قضايا چون اين امور معدوم به لحاظ اين است

و عنوان در ذهن وجود دارند مي واجد بهره،مفهوم و سبب صحت چنين اي از ثبوت شوند

و عناوين درواقع عناويني براي قضايايي مي و از سويي با توجه به اينكه اين مفاهيم شود

ح،اند الذات امور باطل ميمنشأ امتناع (همو، كم براي آنها ج1981گردد ص1، ،139.(

و سپس آن را عنواني مالصدرابنابراين به عقيده انسان قادر است مفهومي را تصور كند

و اخبار آن حكم كند؛ لذا به اعتبار براي امري باطل و سپس به عدم حكم الذات قرار دهد

و عدم اخبار آن اثبات مي گردد؛ چراكه همين مفهوم عنواني در ذهن، صحت حكم به امتناع
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مي صحت حكم شود كه آن، فردي براي مفهوم ممكني است كه در ذهن به اين اعتبار لحاظ

و اخبار آن به لحاظ اين است كه آن مفهوم حاصل گشته است. از سويي امتناع حكم

و عنواني براي در و نفس مفهوم معدوم و عنواني براي ممتنعات واقع نفس مفهوم ممتنع

(همو،  ص1387معدومات است ،253.(

و مالصدران همچني و حمل شايع را يكي ديگر از معيارهاي صدق تفاوت حمل اولي

به داند؛ چنان عدم صدق برخي از احكام براي مفهوم معدوم يا ممتنع مي كه برخي از احكام

و به حمل شايع صدق نمي حمل اولي بر آنها صدق مي كند؛ مانند حكم به اخبار معدوم كند

صادق است؛ يعني ممكن است برخي احكام به حمل مطلق. همچنين عكس اين امر نيز

(همو،  ج1981شايع صادق باشد، اما به حمل اولي بر آنها صدق نكند ص1، ،239-240.(

 گيري نتيجه
 آيد: با توجه به مباحثي كه در اين نوشتار مطرح شد، نتايج زير به دست مي

مر مالصدرا- و ميابتدا بر اساس نظر مشهور، معدوم را به بسيط و كب تقسيم كند

و از طريق علم به امور  معتقد است علم به معدوم بسيط به واسطه مقايسه با امور موجود

و علم به معدوم مركب به واسطه اجزاي  و متشابه قابل حصول است و متماثل متضاد

و سپس سفيدي را تصور  وجودي آنها قابل حصول است؛ به اين نحو كه ابتدا مثالً سياهي

ميكنيم مي و حكم صادر، سپس اجتماع بين آن دو را كه امري وجودي است، ادراك كنيم

 كنيم كه اين اجتماع غير قابل حاصل است. مي

در مالصدرا- مي سپس نظر نهايي خود را و ممتنع بيان دارد. باب مسئله علم به معدوم

و مم تنع را تصور به باور وي انسان قادر است همه چيز، حتي امور محال، مانند معدوم

و عنوان اين امور است. ايشان نحوه وجود مفهوم  كند؛ البته اين تصور صرفاً تصور مفهوم

و عناوين آنها در ذهن مي و ممتنع را همان نفس حصول مفاهيم از معدوم و ثبوتي غير داند

و بر خالف ديگر نظريه در اين نحوه ثبوت براي آنها قائل نيست ب پردازان ه باب مسئله علم

و ثبوت،معدوم و لذا وجود و برخي صوفيه كه براي معدومات شيئيت مانند معتزله

و الفاظ آنها در ذهن قائل و عناوين و صرفاً وجود مفاهيم و ممتنع را تنها اند، وجود معدوم
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و همين اندازه ثبوت را سبب صحت حكم در قضاياي مربوط به آنهاو نفس مي داند

مي الصدرامداند. لذا اين بيان مي توان تا حدي مشابه نظر برخي متفكران قرون وسطي را

كه» اصالت تسميه«باب نحوه وجود مفاهيم كلي دانست؛ چراكه آنان با طرح نظريه در

را نظريه و نظريه اصالت واقع بود، وجود مفاهيم كلي اي در تقابل با نظريه اصالت معني

و عناويني براي برخي امور مي صرفاً نوعي الفاظ  كردند. تلقي
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