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 چکیده

گیرد؟ این پرسش مفهوم عدم چگونه در ذهن شکل می
مسئله اصلی این مقاله است. فیلسوفان نوصدرایی معاصر 

گیری این مفهوم را در بیش از گذشتگان چگونگی شکل
ل معقوالت ثانیه فلسفی بررسی قالب تحلیل منشأ حصو

اند. منظور از این فیلسوفان عالوه طباطبایی و کرده
شاگردان مبرز اوست. عالمه طباطبایی حصول مفاهیم 

داند: علم حضوری و تحلیل فلسفی را به دو روش می
حکم در قضایا. رابطه میان این دو خالی از ابهام نیست و 

رده است. ظاهرًا عالمه هر دو را به موازات هم مطرح ک
پسندد، اما شاگردان او به علم او راه دوم را بیشتر می

همین دلیل آن را در حضوری عنایت بیشتری دارند. به
گیرند و چگونگی حصول مفهوم عدم را از پیش می

رسد نظر میکنند. اما بهطریق علم حضوری واکاوی می
راه سراغ های آنان چندان هم موفق نیست و باید بهتالش

بهتری از حصول  دوم رفت. این راه عالوه بر اینکه تبیین
دهد، برای دیگر مفاهیم فلسفی دست میمفهوم عدم به

 آید. کار مینیز بیشتر به

عدم، عالمه  ،یفلسف هیمعقوالت ثان: یدیواژگان کل
 .یزدیمصباح  ،یآمل یجواد ،یاستاد مطهر ،ییطباطبا

Abstract 
How does the concept of nothingness or non-

existence originate in mind? This is the main issue 

of this article. The neo-Sadraeian philosophers 

more seriously than their predecessors have been 

studied this issue through the seeking for the 

mental origination of secondary intelligibles. We 

now want to study their answers to that questions 

critically. Allame Tabatabai explained the 

origination of philosophical concepts in two ways: 

by knowledge by presence and by analyzing the 

element of Judgment in proposition. The 

relationship between these two explanations is 

obscure. It seems that he prefer the second one but 

his pupils pay more attention to reflective 

knowledge. They do their best to analyze the 

origination of concept of nothingness by reducing 

it to knowledge by presence. Nevertheless they 

have confronted some obstacles and this is a sign 

of the truth of the second way which has its 

function for any other philosophical concepts too. 

Keywords: philosophical secondary intelligibles, 

nothingness, Allame tabatabayi, Motahhari, Javadi 

Amoli, Mesbah Yazdi. 
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 مقدمه
همچون  یموارد یفلسف یکل میمفاه انیدر م

و... هست که  تیوجود، عدم، وجوب، امکان، عل
به آنها شده و  یتوجه خاص یدر فلسفه اسالم

 نجایاند. آنچه در انام گرفته «یفلسف یمعقول ثان»
 نیوجود آنهاست. ا ۀدارد پرسش از نحو تیاهم
 یپا ان،یم نیدر ا رند؟یگیمچگونه شکل  میمفاه
 یاز معقوالت ثان یکیعنوان به ،یعدم میمفاه
و  هی. پاشودیم دهیبحث کش نیبه ا زین ،یفلسف

وابسته  زیمعقوالت ن نینحوه حصول ا نییاساس تب
مسئله مصداق داشتن یا  نیهاست. همچنبه همان

مهم  زیدر خارج از ذهن ن میمفاه نینداشتن ا
خاستگاه و  میمفاه نیااست. روشن است که 

 سمیدارند، اما ذهن تحت چه مکان هندر ذ یمنشئ
 نیا یپرسش اصل شود؟یبه آنها نائل م یندیفرآ ای

 انیاست که از م مینوع مفاه نیمقاله بر محور هم
 . میادهیآنها مفهوم عدم را برگز

که از همه  استنیانتخاب مفهوم عدم ا وجه
است و در نحوه تر غامض ینیچننیا میمفاه گرید

موارد  گریاز د شیبه آن ب یعلم حصول یریگشکل
که معقوالت و  استنی. مشکل امیبا چالش مواجه

منشأ  ایمابازاء  دیبا ه،یمعقوالت ثان یحت م،یمفاه
 تواندیعدم نم یدر خارج داشته باشند، ول یانتزاع

بر اصالت  یکه مبتن یافلسفه ژه،یوباشد. به گونهنیا
مسئله مشکل  نیاز همه با ا شیب وجود باشد،

 نیا ریدرگ انینوصدرائ لیدل نیهمخواهد داشت. به
 اند. مسئله بوده

مفهوم عدم از  انینوصدرائ دگاهیاز د ،یکل طوربه
مطلب را  نی. ادیآیدست ممفهوم وجود به

اند و کرده انیب یصورتهر کدام به انینوصدرائ
ذهن از را با توجه به شناخت  میحصول آن مفاه

اند. البته اصل بحث را نموده حیو ادراکات تشر یهست
 یچگونگ بهنسبت  هادگاهیکرده اما د انیمالصدرا ب

 ن،یا رغمیحصول مفهوم عدم متفاوت است. عل

صورت نگرفته  یموضوع پژوهش مستقل نیدرباره ا
به شناخت  یطور کلاند بهاست. در آنچه نگاشته

اقسام معقوالت از  ،یوجود معقول ثان ۀو نحو قتیحق
 هیمشاء، اشراق و حکمت متعال یحکما دگاهید

 یحکما انیم یاسهیمقا زیموارد ن یاند. برخپرداخته
نحوه به کیچیاست. لذا ه یغرب لسوفانیمسلمان و ف

 انینوصدرائ دگاهیمفهوم عدم از د یریگشکل
آراء  سهیمقاله به مقا نیاختصاص ندارد. در ا

 ۀو شاگردانش در نحو ییباطباعالمه ط یهادگاهید
بر اساس  یعنی م؛یپردازیمفهوم عدم م یریگشکل

 ۀنحو توانیچگونه م رمتأخ انینوصدرائ دگاهید
 نمود؟ نییحصول مفهوم عدم را تب

 هیثان معقوالت
سه دسته  یکل میمفاه ،یکل یبندمیتقس کی در
(، هی)معقوالت اول یماهو می: الف: مفاهشوندیم

 یو فلسف یکه خود به دو قسم منطق هیمعقوالت ثان
هستند که  یمیمفاه هی. معقوالت اولشودیم میتقس
در خارج وجود  یعنی اند،یخارج یمابازا یدارا

متعلق به  نفسه،یوجود ف نیدارند؛ اگرچه ا نفسهیف
هم  میدسته از مفاه نیبوده باشد. ا ریغ یو برا ریغ

هستند و هم در خارج  یخارج یایوصف اش
: 1381 ،ی)سبزوار شوندیشان مبر موضوععارض 

نام  یمعقول اول ییتر، آن معناساده ری(. به تعب165
 ای یزیبه چ یعقل ای یدارد که بتوان با اشاره حس

حمل کرده و آنها  ایاش ای زیآن را بر آن چ ،ییایاش
 ءیش نیا»کرد و مثالً گفت که  نییرا با آن معنا تب

 ،ی)مطهر «ب است  ءیش نیا»و « الف است 
 (. 119ـ119: 1361

هستند که وصف  یمیمفاه یمنطق یۀثان معقوالت
 یبوده و هرگز قابل حمل بر امور خارج یامور ذهن

معرف، حجت،  ،یجزئ ،یمانند مفهوم کل ستند؛ین
علم منطق. مثاًل  میمفاه ۀهم یطور کلو به هیقض

از آن  یخارج ءیش کی یهرگز وصف برا «یکل»
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. شودیواقع نم است یجهت که خارج
فقط در  قشیاست که مصاد یمفهوم گر،یدعبارتبه

 یۀمعقوالت ثان نیذهن است نه در خارج. بنابرا
است،  یهستند که اتصافشان ذهن یمیمفاه یمنطق

 ینیهستند نه امور ع یذهن میمفاه یوصف برا یعنی
باشد  یو البته هرچه اتصافش ذهن ،یو خارج

 میمفاه نی. لذا اخواهد بود یفقط ذهن زیعروضش ن
و بر موجودات  کنندیصدق م یذهن میهتنها بر مفا

ظرف تحقق  یعنی ستند؛یخارج از ذهن قابل انطباق ن
در  زیذهن است، چنانکه خود آنها ن قشانیمصاد

 نی(. لذا ا164: 1381 ،یذهن موجودند )سبزوار
با خارج ندارند؛  یمیارتباط مستق گونهچیمعقوالت ه

در ظرف ذهن بار  یمنطق میمفاه که بر یآثار یعنی
آثار  نیکنند ا دایپ یاگر فرضاً وجود خارج شود،یم

 (. 261: 1381 ،یبر آنها بار نخواهد شد )کرج
 یهستند که مابازا یمیمفاه یفلسف یۀثان معقوالت

ندارند، بلکه  یو مستقل نفسهیو وجود ف یخارج
هستند  یمیمفاه نهایموجودند به وجود موضوعشان. ا

و  شوندیانتزاع م یاز امور خارج یعقل لیبا تحلکه 
جدا از وجود منشأ انتزاعشان ندارند. مفهوم  یوجود

آتش : »شودیم گفته ی. وقتاندنیعلت و معلول چن
، «حرارت معلول آتش است»و « علت حرارت است

از آتش و حرارت، دو  ریکه در خارج غ ستین نیچن
علت و معلول نام هم وجود داشته باشد به گرید زیچ

. آنچه در خارج است زیکه مجموعًا بشوند چهار چ
که با  یخاص ۀلحاظ رابطهمان آتش است که به

و بر  شودیآن انتزاع م ازحرارت دارد، مفهوم علت 
 یعلت اگرچه وصف برا ن،ی. بنابراگرددیآن حمل م

وجود  کیکه  ستین نیاست، اما چن یآتش خارج
که در خارج عارض و مستقل داشته باشد  نفسهیف

 نیذهن است که ا نیبر آتش شده باشد، بلکه ا
. با کندیو بر آتش حمل م کندیوصف را انتزاع م

بخواهد منطقًا به اصالت  یامر، اگر کس نیتوجه ا
متعلقات  میمفاه نیا یبرا تواندیباشد، نم بندیحس پا

در ذهن  یمیمفاه نیما چن یقائل شود. ول یواقع
. میفهمیرا م یمعان میمفاه ریمانند ساو از آنها  میدار

آنها و ارتباطشان با  شیدایپ ۀنحوبه میلذا ناچار
(. 175ـ176: 1375 ،یاشکور ی)فنا میشیندیب تیواقع

 کیروشن است که عدم  حاتیتوض نیبا توجه به ا
نه همانند معقوالت  رایاست، ز یفلسف یمعقول ثان

نند در خارج دارد و نه ما ینیع یمصداق یاول
 است.  یذهن میوصف مفاه ،یمنطق هیمعقوالت ثان

است که  یفلسف هیمعقوالت ثان یصورت کل نیا
شد. پس از او قاطبه  تیتوسط مالصدرا تثب

تا نوبت  کردندیمطالب را بازگو م نیهم لسوفانیف
نمونه سخنان  یبرا نجای. در ادیرس انیبه نوصدرائ

 یان کسانعنوبه م؛یکنیرا ذکر م یو سبزوار یجیاله
 . اندهمالصدرا بود رویو باواسطه پ واسطهیکه ب

 یجیعبدالرزاق اله دگاهید .5
 ـ1: کندیم میعوارض را به سه دسته تقس یجیاله

ظرف عروض و ظرف اتصافش عالم خارج است، 
که خارج ظرف خودش  یعرض ـ2. یدیمانند سف

 نیظرف اتصاف ا یعنیاست و نه ظرف وجودش؛ 
ندارد،  یخارج است، اما مابازاء خارج زیعوارض ن

مانند خود وجود.  ست،یچون وجودشان در خارج ن
با خارج ندارد، نه ظرف  ینسبت چیکه ه یضعر ـ3

وجودش خارج است و نه ظرف خودش خارج 
مانند  ست،یاست، لذا ظرف اتصافش هم خارج ن

که خارج ظرف عروضش  یزی. هر چتیو جزئ تیکل
 یش عقل باشد، معقول ثاننباشد، بلکه ظرف عروض

از تعقل است.  هیثان ۀدر درج رایاست، ز یاست. ثان
از معقوالت  زیمانند ابوت ن یو اضاف یامور اعتبار

 (. 71: 1425 ،یجی)اله ندیآیبه شمار م هیثان

 یسبزوار یمالهاد دگاهید .7
 یقیدق فیکرده تعر یسع یسبزوار یمالهاد حاج

معقول  فیاو در تعرارائه دهد.  هیاز معقوالت ثان
 یمحمول یمنطق ی: معقول ثاندیگویم یمنطق یثان
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است که اتصاف موضوع به آن و عروض آن بر 
: 1381 ،یموضوع هر دو در ذهن است )سبزوار

 یفلسف یمعقول ثان فیدر تعر نی(. همچن164
است که عروض آن بر موضوع  یمحمول: دیگویم

ع خود در ذهن است، اعم از آنکه اتصاف موضو
 (. 165)همان:  یذهن ایباشد  یبه آن خارج
 یمعناگرفته، به« عارض»مقسم را امر  یسبزوار

 کینسبت به  یاست که در حال وصف یزیچ
 اشقهی. او در تعلشودیموصوف در نظر گرفته م

 ۀاست که در درج یزیآن چ ی: مراد از ثاندیگویم
 در نکهیاست با ا یمعقول ثان تیاول نباشد؛ مثاًل نوع

از  نظرانسان با صرف  یوقت رایچهارم است، ز ۀمرتب
مشخصاتش در نظر گرفته شود، معقول اول است. 

 یکه معقول ثان شودیعارضش م تیحال کل نیدر ا
کرد و  سهیعقل انسان را با افرادش مقا یاست. وقت
 تیذات افت،ینسبت به افراد ن یخارج یآن را امر
 یگاه وقتکه معقول سوم است. آن شودیعارضش م

مالحظه  قهیلحقاعقل حمل انسان را بر کثرات متفق
که معقول چهارم  کندیرا انتزاع م تینمود، نوع

 هیثان ۀمانند اصطالح ماد یاست. اصطالح معقول ثان
 ریچهارم، پنجم و غ ۀدر مرتب یگاه نکهیاست، با ا

 (. 164)همان:  ردیقرار بگ تواندیآن م

فالسدفه  دگاهیدانتزاع مفهو  عدد  از د ۀنحو
 ینوصدرائ

 یکیمفهوم عدم  انینوصدرائ دگاهیاز د یکل طوربه
 انیاست، اما در م یفلسف هیاز معقوالت ثان

درباره نحوه انتزاع  یاختالفات یینوصدرا لسوفانیف
 یهاآنها پاسخ گر،یدعبارتآن وجود دارد. به

چگونه ذهن به : »دهندیپرسش م نیبه ا یمتفاوت
 «کند؟یم دایمفهوم عدم دست پ

 ییعالمه طباطبا دگاهید .5
 یمسئله چگونگ نییتب یبرا ییطباطبا عالمه

دو راه را مطرح کرده است:  ه،یحصول معقوالت ثان

دو را  نی. اایحکم در قضا لیو تحل یعلم حضور
 . میکنیذکر م بیبه ترت

 قیمصاد»از راه  یفلسف میراه اول مفاه طبق
 یافتنیدست «یدرون شهود» لهیوسآنها و به «یدرون

 یفلسف هیمنشأ انتزاع معقوالت ثان یعنیهستند، 
مانند جوهر و عرض، علت و معلول، وجود و... 

حس  لیبه نفس است. نفس با تحل یعلم حضور
 ،ینفسان اتیفیو انتزاع خواص و ک دیباطن و تجر

معتقد است  ی. وسازدیفوق را م میاهمف
 یامربوط به قوه یسازو صورت یریگصورت
که از وجود  استنیا الیکار خ ال؛ینام خاست به

را  یعلوم حضور ای سازدیم یوجود ذهن ،یخارج
 یسازصورت نی. اکندیم لیتبد یبه علوم حصول

. بخش اول مربوط به ردیگیدر دو بخش صورت م
است  یخارج اءیاش یحس یهاافتهیاز  یسازمفهوم

 یهاافتهیاز  یسازو بخش دوم مربوط به مفهوم
 الیعمل قوه خ ی. قاعده کلیامور نفسان یحضور

به  اثریذ دهیپد لیاست از تبددر دو بخش عبارت
قوه در هر دو  نی(. ایبه ذهن ی)خارج اثریب دهیپد

دارد و  یمعلوم اتصال وجود تیقسمت با واقع
 ریتصو تیاتصال از آن واقع نیموجب ابه

 ریتصو نیدر ا ءیآن ش قتیحق یعنی دارد؛یبرم
 شودیآن حذف م یآثار خارج یمحفوظ است، ول

 (. 123ـ131: 1362 ،یی)طباطبا
 یحس یهاافتهیاز  الیکه قوه خ یرهایتصو

افراد  یالیخ یهمه از سنخ صور جزئ سازد،یم
و  یماهو یکل میهستند. سپس مفاه یخارج

آنچه در بخش  یعنی رد،یگیشکل م یمعقوالت اول
 یکل میاز مفاهاست عبارت دیآیدست ماول به

آنها. در بخش دوم  یالیخ یجزئ قیو مصاد یماهو
و  یفلسف میما به مفاه ال،یقوه خ تیاز فعال

به حاالت  الی. اتصال قوه خمیرسیم هیمعقوالت ثان
جهت است که نفس خود و حاالت  نیاز ا ینفسان
 یو انواع ادراکات خود را به علم حضور یدرون
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 نینفس است با ا یاز قوا الی. چون قوه خابدییم
 یبرداراتصال دارد، لذا به عکس یدرون یهادهیپد
 یهادهیبه پد قیحقا نیا لیکه همان تبد پردازدیم
 است.  اثریب

انتزاع عدم را  یعالمه چگونگ انیب نیا اما
که  بارنی: نخستدهدیم حیتوض یگریگونه دبه

 یاهیچشم ما بر اندام جهان خارج افتاد، مثالً اول س
 ی. هنگاممیکنیرا ادراک م یدیو پس از آن سف را

 یهنگام م،یدیرس یدیبه سف یکه با حرکت دوم
 یدیبه سف کهنی. هممیرا دار یاهیاست که س

. ذهن افتی میرا در آنجا نخواه یاهیس م،یدیرس
 یکرده و نسبت جادیحکم ا یاهیو س یاهیس انیم

 یول«. است یاهیس نیا یاهیس نیا: »کندیدرست م
 یعنی دهد،یانجام نم یکار یاهیو س یدیسف انیم

مرتبه  نی. چون خود را در اولکندیصادر نم یحکم
ساز و نسبت یپس از تکرر حکم اثبات ای

کار انجام ندادن،  ند،یبیم کندرستمحک
الفعل، خود را کار پنداشته و نبودن نسبت عدم
نسبت  کیحال  نی. در اکندیمحسوب م یاثبات

حال،  نی. مقارن اشودیم دایپ «ستین»نام به یپندار
 نیا یاهیس نیا»درست شده است:  هیدو قض

. «ستین یاهیس نیا یدیسف نیا»و « است یاهیس
آن  یدیسف نیا»سالبه مانند  هیقض درمدرکه  ۀقو
 هیقض نینسبت سلب را به طرف ،«ستین یاهیس
 نیاز طرف کیکار هر  نیهم لهیوسو به دهدیم

 (. 48ـ54: 1364)همو،  نندکیرا طرد م گریهمد
عالمه معتقد است در  ان،یب نیتوجه به ا با
 نیذهن فعال است و ا ،یفلسف هیمعقوالت ثان لیتحص
اند )همو، ذهن تیحاصل فعال یاگونهبه میمفاه

 یبودن ذهن در راستا لی(. اصل دخ151: 1362
مفهوم وجود، در  ژهیوبه ،یفلسف میتحقق مفاه

 نیکه ا شود،یخالصه م ایضاق یدو سو انیم« حکم»
 تیکاشف یعالمه فعل نفس بوده و نوع دهیعقحکم به

 نیاز خارج هم دارد. او معتقد است ذهن با توجه به ا

است،  هیقض نیفعل خود که وجود رابط، قائم به طرف
لحاظ  یو وجود رابط یصورت اضافابتدا آن را به

و  کندیم دیآن را از اضافه تجر یکلکرده، سپس به
 نی. سپس اشودیم تولدم گونهنیا« وجود»مفهوم 

مفهوم با دخالت ذهن )بر اساس صدق منشأ انتزاع آن 
 یخارج قی( بر مصادیبر امور خارج« حکم» یعنی

عالمه معتقد است مفهوم  قتی. در حقکندیصدق م
است انتزاع  یذهن یقتیوجود، چون از حکم که حق

 تیحکا یذهن قتیحق نیشده است، در اصل از هم
منطبق  یخارج قیبر مصاد رااما ذهن آن  کند،یم
مطلب  نی(. مشابه هم59: 1376)همو،  سازدیم

 صادق است.  زیدرباره عدم ن
 تیثیکه ح یمیمفاه: »دیگویم عالمه

نبودن در خارج  ایدر خارج بودن  قشانیمصاد
 ایموجبه  یایکه در قضا یاز حکم ایاست، گو

 ىالت مياما المفاهاند؛ دهسالبه است، انتزاع ش یایقضا
 شبهيف هيف ستيالخارج أو ل ىأنها ف ةيثيح قهايمصاد ةيثيح

الموجبة و  ايالقضا ىف یأن تكون منتزعة من الحكم الذ
 نی(. در ا257: 1362)همو، « السالبة ىعدمه ف

عبارت، عالمه به انتزاع مفهوم وجود از حکم 
 نیهمبه زی: انتزاع مفهوم عدم ندیافزایو م پردازدیم

است.  هیصورت است و اختالف تنها در نوع قض
 یعدم میاو در ادامه درباره مفهوم عدم و مفاه

دهد که مشابه با راه یرا نشان م یراه لیتفصبه
اگر نفس »مفهوم وجود و صفات آن است:  لیتحص

آن را ضبط  افت،یمحسوس دست  اتیماه کیبه 
ه با ک ابدییدست م یدوم تی. سپس به ماهکندیم

و  یاول نیرا ع یآن متفاوت است، چراکه دوم
که هر دو را با  ی. پس هنگامابدییمنطبق بر آن نم

که با  کندیرا نم کمهم حاضر کرد با آنها عمل ح
به هر حال  یانجام داد، ول تیماه نیشیصورت پ

که همان  آوردیشمار مفعل به یآن کار را نوع
سپس به . باشدیسلب حمل است که مقابل حمل م

و آن را سلب محمول از  کندیم یآن نگاه استقالل
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صورت مطلق . سپس آن را بهکندیموضوع تصور م
عدم تصور  رتصوبه تیسلب حمل و درنها

را اعتبار  یآن ضرورتاً خواص ی. سپس براکندیم
اعدام در  زیاعدام و تما انیم زی. مثالً عدم تماکندیم

من  ئا  يلنفس شثم إذا نالت ااضافه به موجودات؛ 
 یأخر ةيالمحسوسة فاختزنته؛ ثم نالت ماه اتيالماه

كما  ها،يمنطبقة عل ىاألول نيع ةيلها، لم تجد الثان نةيمبا
الصورة السابقة؛ فإذا أحضرتهما بعد  ىتجد ذلک ف كانت

الصورة السابقة  ىما كانت تفعله ف هماياإلختزان لم تفعل ف
اعتبرت ذلک فعال   المكررة من الحكم، لكنها ةيالماه ىف

 هيلها و هو سلب الحمل المقابل للحمل ثم نظرت ال
مستقال  مضافا  فتصوره سلب المحمول عن الموضوع، ثم 

، ثم اعتبرت له خواص  ا  مطلق فتصورته سلبا  و عدما 
 ىباالضافة ال زهاياالعدام و تم نيب زياضطرارا  كعدم الم

 (. 258)همان: « الموجودات
 حینظر عالمه توض نییبدر ت یمطهر استاد

به رابطه  توانیکه درباره مفهوم عدم م دهدیم
مسلمان در  لسوفانیتوجه کرد. ف یستیو ن یهست

اند که در را آورده ریتعب نیا شیسخنان خو
جز  عتیطب رایـ ز عتیحرکت، بلکه در سراسر طب

ـ وجود و عدم با هم  ستین یزیحرکت دائم چ
عدم  یقوه، که نوع ندیگویم یاست. گاه ختهیدرآم

است، با فعل که وجود است، متحد است. ذهن 
دو نوع  کندیکه م ییهاقیانسان در احکام و تصد

و « است ستادهیا دیز»مانند  یحکم دارد: حکم اثبات
. نوع اول «ستین ستادهیا دیز»مانند  یحکم سلب

نوع نسبت است در ظرف  کیحکم به وجود 
است از طرف رفع آن نسبت  دومخارج، اما نوع 

حکم به ارتفاع آن  گر،یدعبارتخارج و واقع؛ به
« موجبه هیقض»در  یعنینسبت است از خارج. 

 هیقض»نسبت و در  کیبه تحقق  شودیحکم م
 به عدم تحقق آن نسبت.  شودیحکم م« سالبه

که  استنیموجبه و سالبه در ا هیقض تفاوت
 تیدر خارج حکا هیجابیموجبه از نسبت ا هیقض

و مطابق نداشتن  یسالبه از نابود هی، و قض کندیم

هر دو از  نکهیدر خارج؛ نه ا هیجابیهمان نسبت ا
 یکنند. اعتبار اصل تیحکا ینسبت خارج ینوع

سالبه است و  هیهمان است که در قض« عدم»مفهوم 
وجود است  ضیاعتبار است که نق نیبه هم «عدم»

 دهینام «لیعدم بد»عدم است که اصطالحاً  نیو هم
 یتیخارج گونهچیاعتبار، ه نی. عدم به اشودیم

 یندارد، مصداق یتیاالمرنفس گونهچیندارد، ه
 یعنیزمان ندارد؛  یاعتبار نشده است، حت شیبرا

 تاس یزیبلکه ظرف چ ستیعدم ن نیزمان ظرف ا
عنوان سلب بر او وارد شده است. مثاًل که عدم به

امروز  ،«ستین ستادهیامروز ا دیز: »مییاگر بگو
. عدم «ستین»است نه ظرف  «ستادهیا دیز»ظرف 

 نکهیو سلب است؛ ا یاعتبار همان نف نیبه ا
اجتماع  یعنی ستین زیجا نیضیاجتماع نق ندیگویم
. ستین زیجا یاثبات و نف ایو سلب  جابیا

 یعنی یهست رونیاعتبار، ذهن در ب نیا حسببه
را از  یو نسبت ستادهیا یصورت ناظر از فوق هستبه

را از آن  یو دامن هست بردیم رونیو واقع ب یهست
 . ندیبیاو نم یبرا یمصداق چیو ه کندیپاک م
« مجاز» یدارد که نوع زین یگریعدم اعتبار د یول

و  یرا از خارج نف یزیاست. ذهن پس از آنکه چ
 یتیاالمرمصداق و نفس زیآن چ یسلب کرد و برا

و سلب  ینف که نفس کندیاعتبار م نیچن د،یند
 یعنیو اثبات نشسته است؛  جابیا یجابه

خاص را در خارج  ءیش کیوجود  کهیهنگام
مقابل آن وجود را که در واقع جز  ۀنقط ند،یبینم

 ست،ین یزیبودن خارج از آن وجود، چ یخال
وجود را پر کرده است  یکه جا یامر کیعنوان به

در  ءیعدم آن ش کندیو فرض م کندیاعتبار م
اعتبار است که خارج، هم  نیرج است. به اخا

 نیرا. بد یستیو هم ن دهدیرا در خود جا م یهست
که  ابدییم تیخارج یمانند هست زین یستیصورت ن

 یو مجاز یاعتبار فرض نی. به اشودیالبته اعتبار م
زمان و مکان  کند،یم دایاالمر پنفس« عدم»است که 
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د احکام وجود مانن یو احکام شودیاعتبار م شیبرا
 دیز: »مییگویاعتبار است که م نی. به اکندیم دایپ

معدوم در  دیز: »مییگویم ای« معدوم است در خارج
 نیپس فرق است ب«. در آن مکان است ایزمان  نیا

 دیز»و مفهوم « در خارج ستیموجود ن دیز»مفهوم 
همان  «ینف»اول  هیدر قض«. معدوم است در خارج

وجود است از  یدارد که نف خود را یمفهوم اصل
مفهوم  کیمانند « عدم»دوم  هیدر قض یخارج، ول

 دایپ« السلب بطر»مثبت حمل شده است و مفهوم 
اعتبار هر مرتبه از مراتب وجود  نیکرده است. در ا

شمرده  گرید ۀاعتباراً و مجازاً مصداق عدم مرتب
 یاست که عدم مصداق واقع یهیبد رایز شود،یم

 اءیاش ریوجودات سا زیعدم هر چ ندارد، مصداق
راسم »از وجود  یااست و به اصطالح هر مرتبه

که  شودیمعلوم م نیابرااست. بن گریمرتبه د« عدم
ندارد و  یاالمرنفس گونهچیه یعدم به اعتبار اصل

و به آن  شودیآن اعتبار نم یبرا یتیخارج گونهچیه
وم به اعتبار د یوجود است ول ضیاعتبار است که نق

مصداق  یاالمر دارد و وجودات خارجمجازاً نفس
 نیو راسم آن هستند و به ا شوندیعدم اعتبار م نیا
 شودیاعتبار م یواقع ءیش کیمجازاً « عدم» عتبارا

 (. 78ـ82: 1375 ،یی)طباطبا

   یاستاد مطهر دگاهی. د7
 یۀمعقوالت ثان شیدایاز پ کهیهنگام یمطهر استاد
 دیغالبًا از انتزاع و تجر کند،یصحبت م یفلسف

 دیتجر نیا تیاما چندان به ماه د،یگویسخن م
از همه به وجود  شیاو ب نه،یزم نی. در اپردازدینم

و درک مفهوم وجود را به همان نحو  رابط پرداخته
 . داندیم کندر خارج، مم «رهیغیف»و « رابط»

منزله به ایمطرح کردن وجود رابط قضا دیشا
ذکر مفهوم  لیدلتنها به ،یفلسف میمفاهمنشأ انتزاع 

 استنیاساس مقصودش ا نیوجود بوده است. بر ا
و « رابط»نحو در ابتدا به زین گرید یفلسف میکه مفاه

و در ضمن موضوعات خود درک  «رهیغیف»
 ی. سپس ذهن، آنها را از صورت ذهنشوندیم
صورت مستقل در جدا کرده و به وضوعاتشانم
 هیمسبوق بودن معقوالت ثان ب،یترت نی. بدآوردیم

 ابد،ییم یروشن ریتفس یبه معقوالت اول یفلسف
از  ماً یمستق میمفاه نیچراکه از نظر او، انتزاع ا

نحو و در ابتدا منوط به درک آن به ستیخارج ن
آن است که  یو در ضمن موضوع خارج رهیغیف

مستلزم تقدم ادراک  ،یاز مفهوم فلسف یادراک نیچن
 یماهو یآن )که معقول اول و مفهومموضوع 

به همان »درک وجود رابط  رایاست( خواهد بود، ز
وابسته به درک طرف ربط آن )موضوع « نحو رابط

 (. 299ـ367: 1383 ،یآن( است )مطهر
و  یوجود را مفهوم اسم یاستاد مطهر ازآنجاکه

 یحرف یکه از مفهوم رابط و معنا داندینفسه م یف
از  اسیهمان قتبع عدم هم بهحاصل شده است، بال

 یاسم یسالبه به معنا هیدر قض یحرف یمعنا لیتبد
 حاصل شده است. 

 ساتیو مقا قیرا حاصل تعم یفلسف میمفاه او
وجود  یاز انحا یو حاک یعقل التیو تحل

که  یماهو میبرخالف مفاه دانند،یموجودات م
آنهاست )همان:  یاز حدود ماهو یحاک
در  قیاز تعم یناش میمفاه نیا لی(. تحص376ـ378
و انتزاع از آنهاست که نحوه  یماهو میمفاه

 هیحرف یوجود معان لیقبوجودشان در خارج، از 
 لیتبد یاسم یبه معن یاست که در ذهن گاه

مستقل  ،یمعان یصورت که بعض نیبه ا شود؛یم
در  رمستقلیغ ،یمعان یهستند و بعض تیدر مفهوم

رابطه  میمفاه گونهنیا تیکه اصالً واقع تندیمفهوم
است که آن یحرف یمعان نیا تیبودن است. خاص

و  هیقض کی ،یاسم یمعن وشدن آنها به د مهیبا ضم
 یمعان نیاگر ا ی. ولسازندیما م یفکر برا کی

مستقل در نظر گرفته شوند  یصورت معنبه یحرف
 یکه معن ی. اما وقتدهندیرا از دست م تیآن خاص
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باز  یعنی رند؛یگیها قرار مبطهشدند طرف را یاسم
رابطه برقرار  گرید یو معان اءیو اش هانیا انیم
که ذهن  کندیم جادیامکان را ا نین امر ای. اشودیم

 نیشود. در ا قیو امور عم میمفاه انیدر روابط م
« رابط یوجودها» یفلسف میمفاه یمحک فیتوص

 ینظر با نقد آقا نی(. اما ا299ـ314هستند )همان: 
 مواجه شده است.  یآمل یجواد

   یآمل یاستاد جواد دگاهی. د9
که  شودیم ادآوری یدرباره نظر مطهر یجواد استاد
 میفقط محدود به مفاه یفلسف میمفاه ۀگستر

موارد را هم  نیو ا ستین یحرف یبرخاسته از معان
موجود،  رینظ یعقل ییهامحمول ـ1: شودیشامل م

 نیا یذهن ینتزاعا یمباد ـ2واجب، ممکن؛ 
 ـ3مفهوم وجود، وجوب و امکان؛  ریمحموالت نظ

 یبرخ ـ4 ت؛یوانیو ح تیانسان رینظ یمصدر عیطبا
 ـ5 شوند؛یدوم تعقل م ۀکه در مرتب تیاز لوازم ماه

بارز  تیها و اضافات. او خصوصاز نسبت یبعض
 نیکه در ع داندیم نیرا ا یفلسف هیمعقوالت ثان

اعم از آنکه در  ،یمعقوالت اول ،ینبود فرد خارج
متصف  میمفاه نیذهن باشند، به ا ایخارج 

 (. 412ـ414: 1375 ،یآمل ی)جواد شوندیم
 یمحک ،ینظر مطهر حیدر تصح یآمل یجواد

و  داندیرابط م یرا وجودها یفلسف هیمعقوالت ثان
 رینظ ی: اول معقوالتکندیم میآنها را به دو دسته تقس
 اند،یهر چند فاقد فرد خارج وجود و وحدت که

دوم،  ۀبرخوردارند. دست یخارج قیاما از مصاد
نکه فاقد یمفهوم امکان که عالوه بر ا رینظ یمیمفاه

محرومند؛  زین یاز مصداق خارج اند،یفرد خارج
دسته از  نیبا آنکه متصف به ا یخارج یایاش یعنی

 میدسته از مفاه نیا یاما در ازا شوندیم میمفاه
 چیه شود،ینم افتی یفرد چیطور که ههمان

)همان:  ستیهم در کار ن یمصداق خارج
 میمفاه لبردن به حصو یپ یبرا نی(. بنابرا459ـ461

 . میعدم را بدان فیمبدأ تعر دیامر با یابتدا ،یعدم
 یمطلق و ندار یستیاست با ن یمساو عدم

 نیهماز وجود ندارد و به یابهره چیمحض و ه
آن راه ندارد و  قیمصاد انیم زیتماجهت است که 

(. 7: 1386)همو،  شودیهم به آن منسوب نم تیعل
از  ینیشیبه ادراک پ ازین زین یعدم میحصول مفاه

 ماشاره کرد که تما توانیم نیاصل عدم دارد. همچن
که در بقعه عدم و در کتم بطالن و  یامور

از آن  شوند،یاست، فرض م یستیکده نظلمت
وم هستند، فاقد کثرت است و معدوم جهت که معد

 یزیاعم از خارج و ذهن که باشد، چ یدر هر ظرف
مسئله  نیو در ا ستین ءیجز همان بطالن و الش

به  یزیو اگر تما ستیعدم و معدوم ن انیم یتفاوت
است  یمتعلق به امور قتیدر حق ابد،ییم اهعدم ر

 زایو استناد هرگونه امت شودیکه عدم به آنها اضافه م
 (. 8ـ9است )همان:  یمعدوم، مجاز ایبه عدم و 
 نیمعتقد است در خارج بودن ع یجواد استاد

ذات وجود است و محال است به ذهن آمده و با 
 ریپذلیامر هرگز تبد نیدرک شود. ا یعلم حصول

تبدل همان انقالب محال است.  نیا رایز ست،ین
است و  یشناخت آن فقط با علم شهود نیبنابرا

قابل ادراک  یسازصورت ای یریگبا صورتهرگز 
 یهست قتی. حال چگونه ذهن از حقودنخواهد ب
ذات اوست مفهوم وجود را  نیبودن ع یکه خارج
همسان  یهست قتیحق نکهیبا ا کند،یانتزاع م

که معقول اول باشد و از راه حس  ستین تیماه
چگونه مفهوم وجود و موجود از  ابد؟یبه ذهن راه 

 د؟یآیاند که هرگز به ذهن نمشده انتزاع یزیچ
 (.111ـ112: 1387)همو، 
 ،ییراه اول عالمه طباطبا یآمل ینظر جواد از

است. نفس  هیعرفان و حکمت متعال یروش اصل
از اصل وجود آگاه  شیخو ی هست قتیبا شهود حق

مشهود مفهوم  تیو سپس از آن واقع شودیم
 یمرس ریراه مس نی. اکندیرا انتزاع م یهست
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 هست.  زیمالصدرا ن
 شیخو یایکه ذهن در قضا استنیدوم ا راه
 رایز کند،یم جادیموضوع و محمول را ا نیرابط ب
ربط  جادینفس است که همان ا یفعل  علم ق،یتصد

 قیتصد هیباشد، و آنچه به ناح هیدو طرف قض نیب
 هیربط است، و آنچه به ناح جادیا نیهم گردد،یبرم
همان ربط موجود شده  شودیمرتبط نم هیقض

حکم  نیچن دیز امیمثالً ذهن درباره ق باشد؛یم
 کی« است» نیو ا« است ستادهیا دیز: »کندیم

نموده،  جادیکه نفس آن را ا باشدیوجود رابط م
و انتزاع و توسعه که  میو تعم دیگاه ذهن در تجرآن

 یحرف یمعنا نیبا تحول خود ذهن همراه است ا
 یعنی یاسم یبه معنا د،باشیم« است»را که 

 دهدیسپس آن را توسعه م کند،یم لیتبد« هست»
 . کندیجامع آن را انتزاع م یو معنا
 ابهامیاست، اما راه دوم ب میمستق یاول راه راه

و  یمفهوم تصور نیتریهیاوالً بد رایز ست،ین
معنا، همانا مفهوم وجود است، و ذهن در  نیتریاول

 یبا مفهوم هست یزیچمقام تصور، قبل از هر 
همانا اصل  قیتصد نیتریهیبد اً،یآشناست. ثان

وجود است،  یامتناع تناقض است که از احکام اول
حکم مزبور در  نی. بنابراستین ریپذوجود عدم رایز

از عوارض الموجود المطلق شناخته  یفلسفه اول
به طارد بودن وجود نسبت  قیشده و قبل از تصد

هر  یلثاً، وجود محمولبه عدم مطرح است. ثا
ذهن معلوم  یآن برا یقبل از وجود ربط یزیچ

 فدو طر یو وجود محمول یگاه که هستاست. آن
که موضوع آن  هیطرف قض کیکم دست ای هیقض

است.  ستادهیا دیز شودیباشد، معلوم شد، گفته م
 یو هست« است»قبل از « هست»همواره  نیبنابرا

 نیبود. بنابرا شناخته شده خواهد یاز است شیپ
 یحرف یمعنا لیاز تبد یگفت مفهوم هست توانینم

 دهمانن یوجود محمول یاسم یوجود رابط به معنا
)بنا بر  یفلسف یمعقول ثان میاز مفاه یاریبس

هم  میمفاه ریاحتمال( حاصل شده است. سا
حرف به اسم  لیکه از تبد ستیوضوح روشن نبه

 (. 112ـ114: 1387انتزاع شده باشند )همو، 
اگر بتوان  یحت یآمل یآنکه، از نظر جواد جهینت

 یفلسف هیاز معقوالت ثان یبرخ یراه دوم را برا
لذا  ست؛یدر مورد مفهوم وجود صادق ن رفت،یپذ
 . ستیچندان مناسب ن زیمفهوم عدم ن یتبع، برابه

 یزدیاستاد مصباح  دگاهی. د9
آن را  یهاتینقش ذهن و فعال یزدیمصباح  استاد

مهم و  اریبس یفلسف هیر ادراک معقوالت ثاند
 نیذهن را در ا یهاتی. او فعالداندیم یاساس

امور مختلف  انیم یسنجو نسبت سهیمقا نه،یزم
 میاز منشأ انتزاع مفاه یبخش بیترت نیدانسته و بد

. ندیبیم یذهن اتیثیو ح هاتیرا در فعال یفلسف
 ینیکامالً ع قیآنها را از مصاد تیحکا نیهمچن

که  استنیا یدر واقع نظر و ن،ی. با وجود اداندیم
از راه علم  یفلسف هیحصول معقوالت ثان یچگونگ
و  میمفاه نیا یدرون اتینفس به واقع یحضور

 نیبر ا سه،یمقا ژهیوذهن، به یهاتیاعمال فعال
طرح  نی. اصل اردیگیصورت م یحضور اتیواقع

سپس عالمه شروع شده و  یها و آرااز عبارت
 (. 489: 1389 ،یلیشده است )اسماع یریگیپ

 یفلسف میدسته از مفاه کینظر مصباح  از
 یکندوکاو ذهن ازمندیهستند که انتزاع آنها ن یمیمفاه

است؛ مانند مفهوم علت و  گریکدیبا  ایاش ۀسیو مقا
از  یکیکه وجود  یزیدو چ ۀسیمعلول که بعد از مقا

 نیتوجه به ااست. با  یگریآنها متوقف بر وجود د
مالحظات  نیچن اگر. شودیانتزاع م میرابطه آن مفاه

به  میمفاه گونهنیدر کار نباشد هرگز ا یساتیو مقا
شود و  دهی. اگر هزاران بار آتش ددیآیدست نم

 نیب یهزاران بار حرارت احساس شود، ول نیهمچن
 یگریاز د یکی شیدایو پ ردیانجام نگ یاسهیآنها مقا

ع نشود، هرگز مفهوم علت و معلول مورد توجه واق
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 ی(. و177: 1378 ،یزدی)مصباح  دیآیدست نمبه
ذهن را در ادراک  ،ییاطبایاز عالمه ط یرویپبه

 نینه منفعل؛ او ا داندیفعال م ،یفلسف میمفاه
 ریتفس یسنجو نسبت سهیرا بارها به مقا تیفعال

در انتزاع  سهیضرورت مقا قت،ی. در حقکندیم
مشخصه معرف  کی ،یو دگاهیاز د یسففل میمفاه

دانسته شده است )همو،  یفلسف هیمعقوالت ثان
 (. 389: 1415؛ همو، 185ـ182: 1366
 نیمفهوم وجود از ا ینظر استاد مصباح، حت از

 میبودن مفاه یی. راز دوتاستیقاعده مستثنا ن
مفهوم وجود که در قبال مفهوم عدم  یحت ،یفلسف

است. در باب  «سهیزوم مقال» نیهم رد،یگیقرار م
ندارد  تیئیرا که ش یزیچ توانیحصول مفهوم نم

 دیبا انیب نیبه ادارک متصل نمود، لذا در ا ماًیمستق
از تحصل  یابهره چیگفت از معدوم مطلق که ه

 توانیم یزیاز چ رایخبر داد؛ ز توانیندارد، نم
داشته باشد و عدم و معدوم  تیئیخبر داد که ش

 یامر هم شامل خبر سلب نیندارد. ا یتیئیمطلق ش
(. 271: 1386)همو،  یجابیاست و هم شامل خبر ا

و حصول  یدماذعان داشت که امور ع دیالبته با
آن تنها در موازات وجود قابل تصور است.  یمعان

 ینیع یازانه تنها مابه یفلسف هیمعقوالت ثان
ندارند،  یعرض ای یجوهر نفسهیوجود ف یمعنابه

 نیندارند. ا زین ینیصداق و مطابق کامالً عبلکه م
 نیو به هم اندیمنشأ انتزاع خارج یدارا میمفاه

 نیرا به ا یخارج یایاش توانیاعتبار است که م
 متصف کرد.  میمفاه

 لسوفانیاستاد مصباح، هر چند همچون ف نیبنابرا
 یمنشأ انتزاع خارج یفلسف میمفاه یبرا ییصدرا

 نیا داند،یم یرا خارج قائل است و اتصاف آنها
 یخارج تیموجود یبه معنا گاهچیاتصاف را ه

نحو )هر چند به میمفاه نیا یدر ازا یخارج یتیثیح
ذهن  عتباروجود رابط( که کاماًل مستقل از لحاظ و ا

منشأ انتزاع  لیدلبه یباشد ندانسته است. البته و

امور، صدق آنها بر  نیا یقائل شدن برا یخارج
 یو ب،یترت نینکرده است. بد یرا نف یامور خارج

دو واژه  ریو تفس یفلسف هیمعقوالت ثان فیدر تعر
 نیباور است که حمل ا نیعروض و اتصاف، بر ا

از  یوجود بخش لیدلبهتنها  ،یبر امور خارج میمفاه
است )همو،  زیانتزاعشان در خارج، جا یمنشأها
 (. 21: 1415؛ همو، 216ـ218: 1378

 یشنهادیبا اشکال بر شمول راه پ مصباح استاد
در ذهن، بر  یفلسف میعالمه درباره حصول مفاه

 نی: التزام به ادیگویم یفلسف هیهمه معقوالت ثان
 یبرا رایدشوار است، ز یفلسف میمفاه رینظر در سا

 یکه به حمل اول ستین ییمثال نزد نفس وجودها
آنکه، عالمه  حیعلت و معلول باشند. توض عیو شا
 یفلسف یتحقق هر معقول ثان یچگونگ یررسدر ب

در درون نفس است که به  یزیدنبال چدر ذهن، به
 عی)از لحاظ مفهوم( و به حمل شا یحمل اول

 یآن معقول فلسف نیلحاظ تحققش در نفس( ع)به
و « حکم»مفهوم وجود را منتزع از  یباشد؛ مثالً و

که افزون بر آنکه در  داندیم «ایوجود رابط قضا»
و هم  یون ذهن و نفس است، هم به حمل اولدر

هم از نسبت و  رایاست، ز« وجود» ع،یبه حمل شا
 جهیو در نت کندیم تیحکا یوجودات رابط خارج

است، و هم در نفس  «یوجود مفهوم»خود  ینوعبه
حاضر  یوجود خارج ینوع نیتحقق دارد و بنابرا

 یم فلسفیمفاه گرید ۀدربار یهست. ول زیدر نفس ن
که هم  افتیدر درون نفس  یزیچ توانینم

باشد و هم مفهوماً.  یکی یمصداقاً با آن معقول ثان
 تیفینکته عالمه که در ک نیا رشیبا پذ یو

 یزیدنبال چبه دیمعقوالت در ذهن، با نیحصول ا
را با آن  زیدر درون خود نفس بود، اتحاد آن چ

. داندیالزم م عیتنها در حمل شا یمعقول ثان
چون علت  یاز نظر او انتزاع مفهوم گر،یدرتعبابه

در خود نفس  یزیو معلول، تنها محتاج تحقق چ
داشته  یواقع تیو معلول تیاست که حالت عل
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باشد.  زین یمفهوم تیو معلول تیعل نکهیباشد، نه ا
از مقدمات حصول  یکی یو ب،یترت نیبد

 ینفس به امور یرا علم حضور یمعقوالت فلسف
 یقیکه آن امور مصداق حق داندیخود م دروندر 

گفت از نظر  دی. پس باشودیآن معقوالت شمرده م
 ینفسان قیبه مصاد یاو نفس پس از علم حضور

آن  انیم یسنجو نسبت سهیبا مقا م،یمفاه نیا
که در علم  یابر اساس همان رابطه ق،یمصاد

 یفلسف میبه مفاه تواندیاند، مداشته یحضور
 (. 389: 1415)همو،  ابدیدست 

 شیدایدرباره پ گرید یمصباح در جا استاد
مطرح  لیتفصمفهوم عدم در ذهن، نظر خود را به

معتقد است  ی(. و211ـ212: 1374)همو،  کندیم
مواجه  یلیسلب تحص کیذهن انسان در ابتدا با 

به  یلیسلب تحص نیکردن ا لیاست، سپس با تبد
ثاًل . مابدییبه مفهوم عدم دست م یعدول جابیا

و عمر را  دیذهن انسان ابتدا ز ،«یکور» فهومدر م
دنبال آن و به کندیهستند درک م یینایب یکه دارا

است،  نایب دیز: »بنددیدر ذهن نقش م هیقض نیا
. میخوریسپس به خالد  کور برم«. است نایعمرو ب

خواه انسان و برخورد، ذهن بدون دل نیدر ا
 ملعبه دیز خالد و نیب یاسهیضرروتاً، مقا

 دیذهن آنچه را که در ز سه،یمقا نی. در اآوردیم
 افتنین نی. اابدییبود در خالد نم افتهی ییناینام ببه

است که در ذهن به  یلیهمان مفاد سلب تحص
است که  نینه چن»که  بنددینقش م هیقض نیشکل ا
 یینایخالد ب» ای «ستین نایخالد ب» ای« است نایخالد ب
 هیحرف یدو از معان رو سلب ه بجایا«. ندارد

در ذهن ابتدا  یعدم واقع مییبگو دیهستند، پس با
. در شودیمنعکس م یحرف یمعنا کیصورت به
در خارج  یطور که عدم واقعمرحله همان نیا

ندارد، ذهن  یتیو موجود تیئیو ش ستین یزیچ
 کند؛یاعتبار نم یتیو موجود تیئیآن ش یبرا زین
 یواقع معد یلیتحصدر مرحله سلب  یعنی

مرحله،  نی. در اشودیطور که هست درک مهمان
نحو  چیو ه شودیو مطلق نم یبه نسب میعدم تقس

مرحله، ذهن از  نی. پس از استیدر عدم ن یزیمم
و به  سازدیم یمفهوم اسم کی یمفهوم حرف نیا

را در ظرف اعتبار  یلیسلب تحص نیا یزبان منطق
 نیچن هن: »کندیم یعدول جابیبه ا لیخود تبد

را  «ستین»و « است نه نیچن»صورت را به« است
دارد »صورت را به« ندارد»و « نه هست»صورت به
است که  نینه چن» هیقض یجاو به کندیاعتبار م« نه

 هیقض ای «ستین نایخالد ب» هیبا قض« است نایخالد ب
 نیا ی. معناشودیم نیگزیجا« ندارد یینایخالد ب»

 یینایکرده که نبودن ب فرضت که ذهن اساعتبار آن
 یجاو خالد، به یینایاست در قبال ب یزیخود چ

 ب،یترت نیاست. پس به ا زیچ نیواجد ا ،یینایب
 ای نایناب»به مفهوم  یینایب یلیذهن از سلب تحص

 . رسدیاست، م یعدول جابیکه ا« کور
 هیهل کیطرز عملکرد ذهن در مورد  نجایا در

و  یعدول جابیبه ا یلیمرکبه از سلب تحص
. عملکرد ذهن در میدیرس یبه عدم اضاف تیدرنها

شکل است؛ مثاًل  نیهمبه زین طهیبس اتیمورد هل
وجود  دیز»به « وجود دارد دیز» هیذهن از قض

 هیاست و از قض یلیکه سلب تحص رسدیم« ندارد
« نه وجود دارد دیز» هیبه قض« وجود ندارد دیز»
« نه وجود»است.  یلعدو جابیا کیکه  رسدیم
روش از  نی. پس به اشودیهمان عدم لحاظ م زین

آن  لیو تبد طهیبس هیهل کی یلیسلب تحص قیطر
. ابدییبه عدم مطلق دست م ،یعدول جابیبه ا

عدم مطلق  یاعتبار، برا نیواضح است که ذهن با ا
 یزیعدم را چ یعنی کند؛یفرض م تیئینحو ش کی

 . کندید را پر موجو یخال یکه جا کندیفرض م
از وجود با  فیمرتبه ضع کی سهیبا مقا ذهن
از محدوده وجود  ترعیوس یابتدا ظرف تر،یمرتبه قو

 نیاز ا یکه قسمت یطوربه کند،یفرض م فیضع
آن را عدم  یپر کرده و مابق فیظرف را وجود ضع
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 ریسا سهیوجود و مقا یهاو بلکه با درک مرتبه
 یخأل وجود کی یطور کلمراتب با آن، به

 یاخأل محدوده نیو داخل ا کندیاعتبار م تینهایب
 کند،یم نییپر کرده تع فیرا که وجود ضع

پر  فیمحدوده از وجود ضع نیداخل ا کهیطوربه
مرتبه  یشده و خارج آن را عدم پر کرده است. برا

فرض  یاخأل محدوده نیدر هم زیوجود ن دیشد
است،  یقبل ۀدوداز مح ترعیوس یکه اندک کندیم
 نیمحدوده از وجود ا نیکه داخل ا یاگونهبه

 مرتبه پر شده است و خارج آن از عدمش. 
که  دیآیدست مبه جهینت نیآنچه گفته شد ا از

 کند؛یفرض م تیئیعدم، ش یانسان ناخودآگاه برا
در ذهن با  یلیکردن سلب تحص یاصالً همان اسم

ست. پس از دادن به عدم در خارج همراه ا تیئیش
دادن به مصداق عدم در خارج، احکام  تیئیش

از  داماع زیمانند تما کند،یبر آن بار م زیرا ن یوجود
توجه داشت که  دیهم. با یآنها برا تیو عل گریکدی

 یعدم واقع رایاعتبارات ذهن است، ز هانیهمه ا
 ندارد.  یو حکم تیو موجود تیئینوع ش چیه

 یو بررس نقد
علم  ییشد، شاگردان عالمه طباطبامالحظه  چنانکه
را  ایحکم در قضا لیو تحل انددهیرا پسند یحضور

 یاستاد مطهر انیب رسدیاند. به نظر مدنبال نکرده
از ابهام  یدارد و خال یااز هر دو نظر عالمه بهره

مرتب سخن خود را با  زین ی. خود  وستین
بدون  زین یلآم ی. استاد جوادزندیم دیق «دیشا»
 یو شهود عرفان یاصرار دارند علم حضور لیدل

 یاست. ظاهراً و یمیمفاه نیبه چن یابیراه دست
با شهود  یمساو ای کیرا نزد یچون علم حضور

شهود را باالتر  نیا یو ارزش معرفت داندیم یعرفان
 زین جانیدر ا شمرد،یم یااز هر دانش و فلسفه

تاد اس یینها انیب نیاست. همچن دهیرا برگز نیهم
که  ستیاضافه بر سخن عالمه ن یزیمصباح چ

دست به ایحکم در قضا لیمفهوم عدم با تحل
حل راه تواندیهم نم میمفاه انیم سهی. مقادیآیم

برخالف علت و معلول، وجود و  را،یباشد، ز یینها
 شوند.  سهیندارند که با هم مقا یقیعدم مصاد

 استنیا اتیاشکال عام همه آن نظر نیبنابرا
 یعلم حضور قیندارد که از طر ییازاکه عدم مابه
و  نیگردد، چه در ع سهیمقا یزیبا چ ایادراک شود 

 نیاز ع یبخش زیچه در ذهن؛ چراکه ذهن ن
عنوان به یزیاالعم است که محال است چ یبالمعن

است  یعدم در آن محقق شود. مفهوم عدم مفهوم
مصداق آن نبودن در خارج است و  قتیکه حق

 کهییجا. از آنکندینم دایدر خارج تحقق پ اهگچیه
ندارد، در ذهن هم مصداق ندارد.  یدر خارج تحقق

نه در خارج مصداق دارد و نه در  گر،ید ریتعببه
 یاگر در ذهن مصداق داشته باشد به امر رایذهن، ز

و  ردیپذیرا م یکه وجود خارج گرددیمنقلب م
راکه فرض است؛ چ نیضیامر مستلزم اجتماع نق نیا

در خارج  تواندینم یمفهوم نیبود که چن نیما ا
(. پس 131ـ145: 1362 ،ییکند )طباطبا دایوجود پ

 لیحصول مفهوم عدم، تحل یتنها راه ممکن برا
توسط  یاست. طرح علم حضور ایحکم در قضا
با  سانبود که ان لیدل نیبه ا زین ییعالمه طباطبا

 لیتحلرا  ایدر ذهن خود قضا واسطهیتأمل ب
هو  یثم للنفس أن تتصور الحکم الذ» کند؛یم

(. 379)همان: « نظرا... الخ هیفعلها، و تنظر ال
متعلق علم  ه،یدر ادراک معقوالت ثان نیبنابرا

 . ینیاست نه وجودات ع هیقض یحضور
 یدینکته مهم و کل کی نجاینظر عالمه در ا از

ما نعقله  عیجم»که  کندیم حیوجود دارد. او تصر
اساس،  نی(. بر ا49)همان: « سنخ واحد من

نوع است و  کی نهیادراکات انسان در هر زم
قائل به تکثر آنها شد. در باب ادراک  توانینم

صورت است. اگر  نیهمهم وضع به هیمعقوالت ثان
به دست  ایحکم در قضا لیمفهوم عدم با تحل
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 نیهمبه دیبا زین یفلسف هیمعقوالت ثان ریسا د،یآیم
تکثر در  دیآیحاصل شوند وگرنه الزم مصورت 

 ایحکم در قضا لیادراک رخ دهد. پس طرح تحل
 نیا ریدر غ رایراه نجات است، ز کیتوسط عالمه 

که عدم با علم  میشو نیقائل به ا دیبا ایصورت 
معقوالت  مییبگو نکهیا ای شودیادراک م یرحضو

 ندیآیدست مبه یمختلف یهااز روش یفلسف هیثان
 .ستیقابل قبول ن کدامچیاهراً هکه ظ

 گیرینتیجهبحث و 
 از عدم مومفه انتزاع چگونگی به پژوهش این در

صدرایی نو یلسوفانف گاهن در شناختیمعرفت لحاظ
 فلسفی ثانیه معقوالت پیدایش نحوه. شد پرداخته

 و اولی معقوالت آنکه از پس که است گونهاین
 و هارابطه مانه از مفهوم این ،آمد ذهن به هارابطه
، کلی طوربه. شودمی نتزاعا اولی معقوالت بعضاً
 ثانیه معقوالت حصول برای راه دو طباطبایی عالمه

 تحلیل و حضوری علم: است کرده مطرح فلسفی
 دو این مشخص و دقیق ربطا.  اما. قضایا در حکم

 هر دلیل همینبه، است نکرده تعیین وضوحبه را
 . اندبرگزیده را یراه او شاگردان از کدام

 عدم مومفه انتزاعمنشأ  راه یک طباطبایی عالمه
 در او ابتکار ولی. داندمی نفس به حضوری علم را

 است فلسفی مفاهیم حصول چگونگی راستا این
 رابط وجود از وجود انتزاع در را ریشه و مبنا که

منشأ  ،اسمی به حرفی معنای تبدیل. داندمی قضایا
 مفهوم تحصیل مطهری استاد اام. است عدم حصول

 از انتزاع و ماهوی مفاهیم در تعمق از ناشی را عدم
 قبیل از، خارج در وجودشان هنحو که داندمی آنها

 به گاهی ذهن در که است حرفیه معانی وجود
 رابطه معانی میان یعنی ؛شودمی تبدیل اسمی معنی
 تقدم بر جوادی استاد بیان در. شودمی برقرار
. دوشمیتأکید  مفاهیم دیگر به نسبت ودوج مفهوم

 بر متوقف آن به دستیابی شودمی باعث تقدم این

 این تواننمی لذا، نباشد دیگر چیزهای و مفاهیم
 یا مفاهیم دیگر تحلیل و تجزیه با را مفهوم

 تنها؛ آورد دستبه قضایا اجزاء همچون چیزهایی
 در باید را راه همین و است حضوری علم راه

 مصباح استاد، مقابل در. برد کاربه نیز دیگر موارد
 و پسنددنمی صورت این به را حضوری علم نیز

 با عدم که رسدمی نتیجه این به عدم مفهوم هدربار
 و شده انتزاع مقایسه نوعی با و ذهنی تالش

 . شودمی شمرده فلسفی ثانی معقول دلیل همینبه
 است واردها این دیدگاه همه به که نقدی

 انتزاع حضوری علم با عدم مومفه که استینا
. ندارد ایهرابط حضوری علم با عدم. شودنمی

 خارج در گاههیچ عدم مومفه مصداق حقیقت
، ندارند مصداق هم ذهن در. کندنمی پیدا تحقق
 امری به باشند داشته مصداق ذهن در اگر زیرا

. پذیردمی را خارجی وجود که دگردمی منقلب
 پیدا نزولی سیر رسندمی عدم مرحله به تا مفاهیم

 طریق از و حصولی علم با عدم مفهوم لذا ،کنندمی
 چیزی عدم واقع در. است انتزاع قابل هارابطه
 است مفهومی بلکه کند انکار را وجود که نیست

 معنای، دیگر طرف از. بخشدمی معنا وجود به که
 . نیست شدنی درک وجود معنای تصور بدون عدم

 بعمنا
در فلسفه  یفلسف یمعقول ثان(. 1389مسعود ) ،یلیاسماع

 . خمینی موسسه امام :قم .یاسالم
اول،  لدج .مختوم قیرح(. 1375عبداهلل ) ،یآمل یجواد

 اسراء.  :قم .بخش چهارم
 اسراء.  :قملد پنجم. ج .مختوم قیرح(. 1386) ـــــــ.
 اسراء.  :قم .در قرآن یشناخت شناس(. 1387) ـــــــ.
 .دومجلد  .شرح المنظومة(. 1381) یمالهاد ی،سبزوار
 نشر ناب.  :قم
 قم: .الحکمة ةینها(. 1362)ن یمحمدحسدیس ،ییطباطبا

 . نیانتشارات جامعه مدرس
 لد دوم.ج .سمیاصول فلسفه و روش رئال(. 1364) ـــــــ.

 صدرا.  :تهران
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لد ج .سمیاصول فلسفه و روش رئال. (1375) ـــــــ.
 صدرا.  :هرانتچهارم. 

شرح  .سمیاصول فلسفه و روش رئال(. 1376) ـــــــ.
 صدرا.  :قملد دوم. ج .یمطهر یمرتض

 قم: .یعلم حضور(. 1375محمد ) ،یفنای اشکور
  خمینی. مؤسسه امام

و تفاوت آنها با  یاصطالحات فلسف(. 1381) یعل ،یکرج
 بوستان کتاب.  :قم .گریکدی
شرح  یشوارق االلهام ف. (ق1425، مالعبدالرزاق )یجیاله

 . دیتوح :قم لد دوم.ج .الکالم دیتجر
 لد دوم.ج .آموزش فلسفه(. 1366) یتقمحمد ،مصباح

 . یاسالم غاتیسازمان تبل :تهران
 قیتحق .اول لدج .ةالحکم یةشرح نها(. 1374) ـــــــ.

 . ریرکبیام :تهران .تیعبدالرسول عبود
 . ریرکبیام :تهران ل.لد اوج .آموزش فلسفه(. 1378ـــــــ. )
سسه ؤم :قم لد اول.ج .شفا اتیشرح اله .(1386ـــــــ. )

 . ینیامام خم
مؤسسه  :قم .ةالحکم یةنها یعل قهیتعل(. ق1415) ـــــــ.

 در راه حق. 
 :تهران .اول لدج .شرح منظومه(. 1361) یمرتض ی،مطهر

 حکمت. 
 را.صد :تهران لد پنجم.ج .مجموعه آثار(. 1383ـــــــ. )

  




