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 چکیده
الرئیس  های شاگردان شیخ نوشته درسزیاد حاصل  که به احتمال  ـتعلیقاتدر کتاب 

این . سخ داده شودشود تا به پارادوکسی در خصوص علم به جوهر پا  تالش میـاست 
ت آن توان بدین صورت بازسازی کرد که اگر با علم به شیء، عین ماهیّ پارادوکس را می

 که ،ت آنماهیّکنیم باید عین  گاه وقتی به جوهری علم پیدا می آید، آن به ذهن می
ات نفسانی و از اء، علم از کیفیّ مشّاز طرف دیگر، در فلسفۀ. ذهن بیاید به ،جوهر است

شویم که علم ما به جوهر هم باید  ، با تناقضی مواجه میبدین ترتیب. اعراض است
 به این پارادوکس آن تعلیقاتپاسخ . جوهر باشد و هم باید عرض باشد و جوهر نباشد

است و » در موضوع نبودن«جوهر است که همان وهر است، مفهوم چه ج است که آن
بنابراین موضوع . ی استات نفسانچه عرض است، علم ما به جوهر است که از کیفیّ آن

 بلکه در یکی مفهوم جوهر است و در ،ظاهر متناقض عیناً یکی نیست در دوگزارۀ به
 با لهینخی که صدرالمتأشود که پاس جا معلوم می از این. دیگری مصداق ذهنی جوهر

و (لی ذاتی و حمل شایع صناعی به این پارادوکس  مفاهیم حمل اوّکارگیری به
کند،  مطرح می )ی و جزئي مانند پارادوکس معدوم مطلق و یا کلّ،های مشابه پارادوکس

 .الرئیس سابقه دارد در آثار شیخ
 

  .تجوهر، پارادوکس علم به جوهر، ابن سینا، تعلیقاها کلیدواژه
 طرح مسئله. 1

تنها . ه شده استتر توجّ  کمتعلیقاتشناسی، به کتاب سینا های مربوط به ابن در پژوهش
تصحیح این کتاب توسط عبدالرحمن   تنها، تا به امروز،ون  بود که نخستی1973در سال 
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  اعمّ ـ به مبحث علم و معرفتتعلیقاتهی از کتاب توجّ   حجم قابل1.بدوی به چاپ رسید
های مستوفایی در باب علم  در این کتاب بحث. ق داردتعلّـ  هی و معرفت بشریلم االاز ع

همچنین در .  عنایی وجود داردی این علمِ ه نظام عالم و خلق عالم در نتیجهخداوند ب
 مانند مباحث تعریف، ادراکات حسی و ،، به مباحث مربوط به معرفت بشریتعلیقات

ی به در این کتاب، اغلب، حتّ. ل پرداخته شده است محسوس و معقو، و نیز رابطۀعقلی
 مانند مباحث مربوط ،شوند  به آنتولوژی و وجودشناسی مربوط میمباحثی که مستقیماً

 کتاب و در چند جای در طول این.  معرفتی پرداخته شده است، نیز از جنبۀبه جوهر
این . شودشود به پارادوکسی در خصوص علم به جوهر پاسخ داده  مختلف سعی می

 علم به اء، در مسئلۀت فلسفی مشّ متفاوت در سنّۀ تقابل دو نظریّواسطۀپارادوکس به 
  عینکه با علم به اشیا ند از اینا ه عبارتاین دو نظریّ. جوهر، خود را نشان می دهد

 حال. که علم از مقولۀ کیف نفسانی و عرض است  این و نیز،آید ها به ذهن می ت آنماهیّ
  علم به جوهر و وجود ذهنیِ کهگوید میه، این پارادوکس گرفتن این دو نظریّبا در نظر 

 و  و هم عرض است،آید ت معلوم به ذهن میچون عین ماهیّ،  هم جوهر استجوهر
کوشد تا در  شیخ می. چون علم از مقولۀ کیف نفسانی و عرض است ،جوهر نیست

 و بر ،بندی متفاوتی  نیز با صورتاین پاسخ بعدها. وید به این پارادوکس پاسخ گتعلیقات
 .لهین ارائه شدتوسط صدرالمتأ ،مبنای اختالف در حمل

 
 تعلیقاتعنوان، اصالت و ساختار . 2

اگردش بهمنیار بن سیناست که به احتمال زیاد توسط ش  حاوی آراء فلسفی ابنتعلیقات
به رشتۀ  هکردق که وی شیخ را همراهی می.. ه412ـ404های  مرزبان در فاصلۀ سال

، اتای از عبارات پراکنده در مابعدالطبیعه، طبیعیّ  کتاب مجموعهاین. درآمده است تحریر
  اعمّ،ای از مباحث آن را مسائل مربوط به علم و معرفت و علم النفس است و بخش عمده

ای به  ا این حال، عنوان کتاب هیچ اشارهب. دهد تشکیل می ،هی و معرفت بشریاز علم اال
ای از شروح و حواشی مربوط به کتاب مجموعهکند که   بیان مین ندارد و صرفاًمحتوای آ

                                                                                                                         
ق، التعلیقات، تحقیق عبدالرحمن بدوی، مکتب االعالم    ه1404ابن سینا، (البته این چاپ در قم نیز افست شد . 1 

اکنون نیاز به  .ش در قم با تفاوتهایی اندک چاپ شد1379بار دیگر در و ) ی الحوزه العلمیه، قماالسالمی ف
  مفصل تر از آنچه توسط ژانسن انجام شده است ـتصحیح انتقادی جدید و نیز تحلیل ساختار و محتوای این اثر

 .شود احساس میـ
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آرایی . های اوست های پراکندۀ شاگردان شیخ از درس اثری نامعیّن و یا مجموعۀ یادداشت
این کتاب، مانند . سینا ندارند شوند تفاوت خاصّی با سایر آثار ابن  مطرح میتعلیقاتکه در 
بندی خاصّی نیست و مباحث آن از نظم و ترتیب مشخّصی  ی فصل، داراالمباحثاتکتاب 

شناسی  سیناپژوهان معاصر که در زمینۀ کتاب از ابن 1،ژول ژانسن. برخوردار نیستند
ص دارد، در مقالۀ خود به نام  ابن اختصار، گزارشی   به2،»سینا  ابنتعلیقات«سینا تخصّ

 در مقالۀ خود به شباهت میان این کتاب وی. کند انتقادی از مطالب این کتاب را ارائه می
 و هم تعلیقاتاز نظر او، هم . کند  اشاره میدانشنامۀ عالیی و مباحثاتو آثار دیگری چون 

 به واسطۀ گفتگو با شاگردان و در پاسخ به کسانی چون بهمنیار بن مرزبان مباحثات
وان به شباهت ساختاری ت به عنوان دلیل بر ارتباط میان این دو کتاب می. اند نگاشته شده

الخصوص وجود عباراتی  ، ذکر نام بهمنیار، و علی)شفاهایی از  ویژه در نقل عبارت به(ها  آن
دانشنامۀ « ژانسن طیّ مقالۀ دیگری با عنوان 3.کامالً یکسان و یا مشابه اشاره کرد

اشتراکات  یکی از 5.دهد را نشان میدانشنامه و تعلیقات شباهت محتوایی میان 4»سینا ابن
ای  شود که هم مسئله محتوایی میان آن دو، به مبحث علم خداوند به جزئیّات مربوط می

  6. به آن پرداخته شده استعالئی دانشنامۀ است و هم در تعلیقاتاساسی در 
 تعلیقه بر کتاب که آیا اصالً و این،  تعلیقه بر چه کتابی استتعلیقاتکه کتاب  در این

هم عنوان این کتاب و هم .  ارائه نشده استای  قطعیۀوز هیچ نظریّ هن،ی است یا نهخاصّ
 تعلیقه بودن بر کتاب در متن کتاب،، و یا دیگرانی،  دیگریۀارجاعات مختلف به نظریّ

 تی بسیار کوتاه و یا که همگی جمال، های مستقیم قول این نقل. کند دیگری را تأیید می

                                                                                                                         
1. Jules Janssens. 
2. “Les Taliqat d’Ibn Sina…”. 

ه نام بهمنیار تصریح  بتعلیقات در متن اگرچه. آمده است) 145( مباحثات ششم ل مباحثۀم بهمنیار در خط اوّان. 3
ه کرده است نام  و در فهرستی که لوکری برای آن تهیّتعلیقاتکند که در ملحقات  نشده است، ژانسن مطرح می

 : نکـ مباحثات و تعلیقاتباهت متنی میان برای اطالعاتی بیشتر در این مورد و نیز موارد ش. وی ذکر شده است
Janssens, Jules, “Les Taliqat d’Ibn Sina…”. 

4. “Le Danesh– Nameh d’Ibn Sina…” 
دهد   در الیدن موجود است نشان میOr. 184 به آدرس نویسی که کند که بررسی نسخۀ دست ژانسن بیان می. 5

از نظر وی، . شود دارد و در واقع معادل عربی آن محسوب می دانشنامه محتوای این نسخه شباهت بسیاری با که
 .های متنی بسیاری وجود دارد ، شباهتتعلیقاتمیان عبارات این نسخه و 

 Daiber (H. Daiber, 1975, “Das theologisch-philosophische System des,ژانسن در موافقت با . 6
Mu’ammar Ibn ‘Abbad as-Sulami”, Beiruter Text und Studien, XIX, Beirut, Wiesbaden) اعالم 

 در باب علم خدا بیان شده است، در واقع در پاسخ به نظریّات کالمی معتزلۀ هم تعلیقاتکند که آرایی که در می
 .کند به چند نمونه اشاره می117وی در صفحۀ . اندالخصوص مکتب عبدالجبار، مطرح شده عصر شیخ، علی 
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ی بدون ذکر  و یا حتّ،»عندهم«، »قولهم«، »قال«، »قوله« تعبیرهایی چون با ،ندا حتی ناقص
که روشن نیست این   عالوه بر آن1.خورند نشانۀ روشنی در سرتاسر کتاب به چشم می

ای بودن این  ی گاهی یک کلمهها به کدام اثر ارجاع دارند، کوتاه بودن و حتّ قول نقل
ها یکی  قول یق این نقلبررسی دق. خته استموارد نیز حدس زدن منبع آن را دشوارتر سا

.  ناظر است به کدام اثرتعلیقاتتوان حدس زد  ست که به کمک آن میهایی ا از روش
سینا  هی در زمینۀ مطالعات ابنتوجّ تواند به پیشرفت قابل روشن شدن این مطلب می

 .شناسی بیانجامد 

ین دهد که ا ، احتمال می)5 (تعلیقاتعبدالرحمن بدوی در مقدمۀ تصحیح خود از 
های این  قول امّا نگاهی اجمالی به نقل. کنند ها به آثار دیگرانی چون ارسطو اشاره می قول نقل

که کتاب مورد نظر اثری از ارسطو باشد بسیار اندک  کتاب نشان می دهد که احتمال این
ها شاهد نظریّاتی هستیم که کامالً صبغۀ نوافالطونی دارند و نسبت به  قول در این نقل. است

داند،  ها را متعلّق به ارسطو می قول که بدوی این نقل  با آن2.ظریّات ارسطو متأخرندن
عمده دلیل او . پذیرد که تعلیقات اصوالً ناظر به کتاب خاصّی از ارسطو نوشته شده باشد نمی

  3.ها و ارجاعات در کتاب بسیار اندک است قول در این مسئله آن است که تعداد این نقل
 دیگرانی چون ارسطو یا فارابی  را ناظر به سخنانتعلیقاتای که  هریّدر مقابل نظ

که این   مطرح شده است مبنی بر آنتعلیقات دیگری نیز در مورد کتاب ۀداند، نظریّ می
، بلکه مجموعۀ سینا بر کتاب دیگری نیست کتاب مجموعۀ شروح و توضیحات ابن

در این معنا، . سینا است رس ابنهای پراکندۀ شاگردان و حاضران در جلسۀ د یادداشت
ها به  ای از پاسخ دیگری نیست بلکه به معنای مجموعه به معنای شرح کتاب »تعلیقه«

ه، طبق این نظریّ. های مختلف فلسفی است های پراکندۀ شاگردان در زمینه پرسش

                                                                                                                         
 ؛)24(»  ذلک الکسوف یکون واحدانّک تعلم بحجة ألکنّ: قوله«: توان به موارد زیر اشاره کرد برای نمونه می. 1 
سائر األقسام غیر « ،)31(» رخّم و ال تأشخاص تقدّلیس فی األ«، » الفصل حکمه حکم الماهیةو« ،)27(» اربعتها«

» الماهیه معقول بالقیاس الی غیرها« ،)77ص  (»النفس ذاتها لها« ،)76(» نه بما یخالف یشابهأ« ؛)36( »المقصودة
، )139(» فی حال دون حال و وقع ذلک متقدما و متاخرا«، )124(» عله بذاته للخیر و الکمال بحسب االمکان«، )95(
لیس «: ، قال)155 (، انما وجدت هذه االشیاء النه عقلها و انما عقلها النها وجدت عنه)149(» قیاس یلزم مقتضاه«

ان «: ، قولهم)145(» الوحده لموضوعاتها کامتناع مفارقه البیاض للموضوع بل کامتناع الجنس للفصلامتناع مفارقه 
، )125(» غیر المتناهی ال یحیط به علم«: ، عندهم)115( »کان و ال خلق«، )73(» العقل ینتزع صور الموجودات

 ).180 و 179(» بلفظه یوجد«، »لفظه یوجده«
ه شود ک و یا در آن تصریح می) 155(ل دانسته شده است  اوّل مبدأ در اثر تعقّیابرای نمونه در آن خلقت اش. 2

 .)115(که موجودی خلق شده باشد  خداوند وجود داشته است بدون آن
 .داردقول مستقیم وجود  ل مورد نق30کنیم که در آن بالغ بر  گاهی گذرا به این کتاب مشاهده میا با نامّ. 3
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های شیخ ارجاع دارند و در واقع مرجع ضمیر  گفته های موجود در کتاب به درس قول نقل
کند و  ه را تأیید می این نظریّ»سینا  ابنتعلیقات«در  ژانسن 1.سیناست ابن» قوله«ر د

ه دهد ک نشان می ، مانند وجود تکرار بسیار در عبارات آن،تعلیقاتمعتقد است که سبک 
های شاگردان حاضر در درسی شفاهی از یکی از  نوشته این کتاب در واقع بر مبنای درس

به . به نگارش درآمده است، الهیات شفا و یا مقوالت، نشنامهدا مانند ،های شیخ کتاب
در  شده جویی عبارات نقل کند می توان به پی ه را تقویت میعنوان شاهدی که این نظریّ

 2. اشاره کرد،نجات و شفا مانند ،سینا  در دیگر آثار ابنتعلیقات
 

   بیان پارادوکس.3
، »جوهری« یا »جواهر« مانند ،ا مشتقات آن ی»جوهر«  بیش از پنجاه بار واژۀتعلیقاتدر 

 شود به دو دستۀ وان مواردی را که از جوهر بحث میت ، میدر مجموع. کار رفته است به
شود بلکه در   به جوهر مربوط نمیل مباحثی است که مستقیماً اوّدستۀ. ی تقسیم کردکلّ

 دوم مباحث،  در دستۀا ام3ّ.شود هر به عنوان نمونه و مثال ذکر می جوی بحث مستقلّطیّ
 در باب  مستقیماًتعلیقاتسینا در  غالب مواردی که ابن. شود  از جوهر بحث میمستقیماً

له در باب معرفت به جوهر  یک پارادوکس و مسئگوید، در پی حلّ جوهر سخن می
 مات مطرح نشده  مقدّ هیچ جا به طور کامل و با ذکر همۀله دره این مسئ البت4ّ.است

                                                                                                                         
 ، 7، ج دانشنامۀ جهان اسالم، »التعلیقات«نوربخش، سیما، . ک.ه رر خصوص این نظریّبرای مطالعه بیشتر د. 1

 .526ـ524ص 
ش عیناً در ا بدان اشاره شده است، به همراه شرح» قوله« با عبارت تعلیقات 27برای نمونه، نقل قولی که در صفحۀ . 2

و .  وجود داردالهیات شفا، همین ارجاع به 775نیز، در فقرۀ ) 267 (مباحثاتدر کتاب . وجود دارد) 7 (الهیات شفا
ارجاع ) 140 (الهیات شفاش به عباراتی از فصل هشتم از مقالۀ سوم ا  به همراه شرحتعلیقات 73یا نقل قول صفحۀ 

ارجاع ) 659 (نجاتو یا ) 408 (الهیات شفاتواند به عبارات   میتعلیقات 99به همین ترتیب، نقل قول صفحۀ . دارد
ممکن . سینا باشد  ناظر به یکی از آثار ابنتعلیقاتکنند که  البتّه این شواهد به طور قطعی اثبات نمی. شدداشته با

سینا عبارات بسیاری وجود داشته باشند که عیناً از آثار دیگرانی چون فالسفۀ متقدّم مسلمان،  است در آثار ابن
بنابراین، ممکن است . مآب وام گرفته شده باشند انیمانند فارابی، و یا ترجمۀ عربی آثار فالسفۀ یونانی و یون

شود به واسطۀ آن باشد که هر دو  سینا مالحظه می  و دیگر آثار ابنتعلیقاتهای  قول هایی که میان نقل شباهت
 سیناست که این کتاب ناظر بر دیگر آثار ابن رو، اثبات این از این. کنند دسته از این عبارات به کتاب سومی اشاره می

 .طلبد ای است که خود تحقیق مستقلّی را می کننده آوری شواهد کافی و قانع نیازمند بررسی بیشتر و جمع
، بحث از )126 و 125(هی ، علم اال)94 و 32(، علم حسّی و عقلی )31(توان به بحث از ماهیّت  برای نمونه می. 3

در چند جای دیگر نیز . اشاره کرد) 174(عرض ، و انواع )139(، حرکت )172(، مسائل مابعدالطبیعه )35(م تقدّ
 .کار رفته است به معنای ذات و ذاتی به» جوهری« و »جوهر«) 177 و 42برای نمونه صفحات (

است که در  187 و 186، 70 صفحات  سخن گفته شده است طیّدر تنها مورد دیگری که در باب جوهر مستقالً. 4
 . شود خداوند جوهر نیست آن اثبات می
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قول مستقیم و  ای از بیان اشکال به صورت نقل های کوتاه و پراکنده  تنها پاره، بلکهاست
 چند سینا طیّ  مبسوطی که ابنا بر اساس پاسخ نسبتاًامّ. شود یا غیرمستقیم ذکر می

ورت پارادوکس مورد توان ص کند می  مطرح میتعلیقاتپاراگراف در جاهای مختلفی از 
  : زیر بازسازی کردنظر را به شیوۀ

 بنابراین .آید ت آن به ذهن میکنیم عین ماهیّ وقتی به شیئی علم پیدا می) 1(
ت انسان که جوهر کنیم ماهیّ  علم پیدا میمثل انسان، تی جوهریوقتی به ماهیّ

 . است به ذهن می آید

 است و در این معنا تفاوتی میان »در موضوع نبودن«ت جوهر معنا و ماهیّ) 2(
 .ی وجود نداردجوهر خارجی و جوهر ذهن

 یا جوهر در ذهن، نیز جوهر است و بنابراین در موضوع ،صورت ذهنی جوهر) 3 (2و  1
 .نیست

 . کیف نفسانی و از اعراض استسینا، علم در فلسفۀ ابن) 4(

کند در موضوع  تی است که وقتی وجود پیدا میطبق تعریف، عرض ماهیّ) 5(
 .است

 .در موضوع است، ت جوهریت ماهیّ مانند صورای، هر صورت ذهنی) 6 ( 5 و 4

ت جوهر و در  زیرا عین ماهیّ،صورت ذهنی جوهر هم باید در موضوع نباشد) 7(  6 و 3
و این (اشد و هم باید در موضوع ب) 3 تا 1مقدمات (نتیجه جوهر است 

زیرا صورت  ،)گونه نباشد که جوهر در موضوع نباشد مستلزم آن است که این
 ).6 تا 4مقدمات  ( و در نتیجه عرض استیف نفسانی علم و کذهنی

به .  پرداخته شده استتعلیقاتد و در جاهای مختلف  متعدّبه این مسئله به صور
 مباحثات در ، آن هم به صورت متعدد،له در باب جوهرکه تنها به این مسئ  آنواسطۀ

ن  ناظر به آتعلیقاتله در اثری که توان حدس زد که این مسئ پرداخته شده است می
لی بیند که به آن به صورت مفصّ ست و لذا نویسنده خود را ملزم میاست، مطرح شده ا

 . پاسخ گوید
 

  دوکسا پار نخست حلّمقدمۀ. 4
 قول مستقیم وجود دارد به پارۀ  نقلتعلیقاتله در تنها موردی که در مورد این مسئ

ه  بدان اشار»قوله«این عبارت که با لفظ . شود  این کتاب مربوط می73هی از صفحه کوتا
 این عبارت در واقع آغاز پاسخ به پارادوکس . » الجوهر جوهرماهیة«: شود چنین است می
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پذیرد که معنا و  ، می پارادوکس ناظر است2 ، که به مقدمۀاین بخش از پاسخ. است
ماهیة الجوهر جوهر، هو بمعنی أنه الموجود : قوله«: ت جوهر، در موضوع نبودن استماهیّ
 ).73 ،التعلیقاتسینا،  ابن(» عیان ال فی موضوعألفی ا

ت و معنای جوهر  نیز منظور خود را از ماهیّتعلیقات شیخ در چند جای دیگر 
آن معنایی از جوهر که شیخ در این بحث در نظر دارد، همان معنای . دهد توضیح می

نند وی برای این منظور از اصطالحاتی ما. مستقل بودن و در موضوع نبودن است
 »حقیقت« و »الزمه جوهر«، »رسم الجوهر«، » الجوهرحدّ«، »معنی«، »الجوهر« »ماهیة«

 ضمن بیان منظور خود از معنای ،تعلیقات 73وی در صفحه . استفاده کرده است
ها نّالماهیة ـ و هی أهذه «: کار برده است را به» حقیقت« و »ماهیت«، اصطالحات »جوهر«

ذا عقلت و حصلت فی  ـ إعیان ال فی موضوعجودة فی األماهیة من شأنها أن تکون مو
:  استفاده کرده است»معنی« از اصطالح 144 در صفحۀ. »حقیقتهاالعقل لم تتغیر عن 

حد «اصطالح . »ذا وجد کان وجوده ال فی موضوع إمعنی ، من حیث هو جوهر،الجوهر
عیان ال فی أله الموجود فی انّ أحدّ الجوهر «: آمده است146  در صفحۀ1»الجوهر

 شیخ 146باز هم درصفحۀ . »عیان ال فی موضوعی األنه الموجود ف و هو أحدّه... موضوع،
: خواند را از لوازم جوهر می» در موضوع نبودن«ا این بار  امّ،له پرداخته استبه همین مسئ

گونه که مالحظه  همان. »ه فی األعیان ال فی موضوعن یکون وجود ألوازم الجوهرمن «
سینا از  ، تفسیری که ابنع در اصطالحات با وجود تنوّ،ود، در تمامی موارد فوقش می

»  الجوهرماهیة«کند مبتنی بر آن است که مراد از  ارائه می»  الجوهر جوهرماهیة «عبارت
 .  باشد»در موضوع نبودن«همان معنای 

                                                                                                                         
جوهر نبودن واجب الوجود،  و در بحث اثبات 186 ه ضمن یک تغییر در اصطالح در صفحۀاین در حالی است ک .1

هنا ما یعنی به ی بقولنا الموجود ال فی موضوع هاو لیس یعن«:  هستیم»رسم الجوهر«گیری اصطالح کار شاهد به
ه آن است که توجّ نکتۀ قابل. »فی موضوعفی رسم الجوهر، فانه یعنی به هناک وجود شیء اذا وجد کان وجوده ال 
توان  از این رو نمی.  مفاهیم بسیط استجوهر از مقوالت و اجناس عالیه است و لذا خود جنس و فصل ندارد و از

ریف آن تنها به  ندارد بلکه در تعدر بیان چیستی آن جنس و فصلی ذکر کرد و در نتیجه جوهر تعریف به حدّ
. وهر است الجتر از حدّ کارگیری اصطالح رسم الجوهر دقیق لذا به. شود به رسم اکتفا می و در واقع اش ذکر لوازم

یکون ذلک الزما من اذا وجد کان وجوده ال فی موضوع و «:  تصریح کرده است73شیخ به این معنا در صفحۀ 
جا در   گویا شیخ در آنگونه گفت که توان این می» حد الجوهر« شیخ از عبارت در توجیه استفادۀ. »لوازمه ال حده

به معنای تعریف را مراد کرده  عنوانی عام ، بلکه از حدی را برای جوهر بیان کند تامّمقام آن نبوده است که حدّ
ی جوهر که جنس است و تعریف به و نه عنوان کلّهای جوهر باشد،  بته اگر مراد شیخ در اینجا معنون ال.است
 جوهری، که هر یک از مفاهیم نوعیِصحیح خواهد بود، چرا» حد الجوهر«ح کارگیری اصطال گاه به  ندارد، آنحدّ

 . را به عنوان مفهومی ذاتی دارند»در موضوع نبودن « و ماهیت خود، مفهوم جنسیِدر حدّمانند انسان و درخت، 
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لم به  عْشود که در بحث علم به جوهر، مرادجا ممکن است این پرسش مطرح  در این
 نه ،... مانند انسان و فرس و ،های جوهری ؛ یعنی علم به ماهیتمعنون جوهر است

سینا بحث را از علم به  ا ابنامّ.  است»در موضوع نبودن«ی جوهر که معنای عنوان کلّ
منتقل   است»در موضوع نبودن«ی جوهر که های جوهری به بحث از عنوان کلّ ماهیت

ع  برای انوا، برخالف عرض،توان گفت که جوهر یان شیخ میه در تأیید بالبتّ .کرده است
جا که وقتی به شیئی علم پیدا  از آن. هاست تحت خود جنس است و لذا ذاتی آن

آیند، بنابراین، علم به یک موجود جوهری مانند  شود، همۀ ذاتیات آن هم به ذهن می می
 ،ناس و فصول آن اج که عالوه بر جنس و فصل قریب، همۀانسان، مستلزم آن است

بدین . ر شود  نیز تصوّ،»در موضوع نبودن« و »جوهر بودن« یعنی ،شامل جنس اعالی آن
آید و این بدان  ، معنای جوهر بودن نیز به ذهن میترتیب، با علم به هر فرد از جوهر

جواهر است و در  همواره همراه و الزمۀ» در موضوع نبودن«ت و معنای معناست که ماهیّ
 .شود ها جدا نمی هن از آنخارج و ذ

 
   پارادوکس دوم حلّمقدمۀ. 5

کند که معنای  پیدا کند، از این نظر تفاوتی نمیکه جوهر در خارج یا در ذهن وجود  این
خ این شی. ق پیدا کند در موضوع نخواهد بود یعنی اگر در خارج تحقّرا دارد؛» جوهر«

عیان ال فی موضوع و لموجود فی األهو بمعنی أنه ا «:کند معنا را بدین صورت بیان می
ما یحصل منه فی النفس نّ النفس منه هذه الصفة فإو اذا عقلت.  لههذه الصفة موجودة

  فانّ،و فی النفسته فی األعیان أو سواء کانت ماهیّ. ته و معناها ال ذاتهامعقول ماهیّ
انت فی النفس موضوع، و لیس اذا ک ال فی النفس تعقل منها أنها الموجودة فی األعیان

عیان ة ال تکون فی األو فی العقل فی موضوع بطل هذا الحکم عنها، و لم یکن ماهیأ
 ).73همان، (» لیس فی موضوع

صفتی برای جوهر خوانده است که  را »در موضوع نبودن«سینا  در این عبارت، ابن
 »ذات« ز واژۀمقابل این معنا و صفت نیز ادر . تواند در ذهن یا خارج همراه جوهر باشد می

ا آنچه در  امّ، بیشتر به این بحث خواهیم پرداخت، در ادامه،هالبتّ. استفاده کرده است
 که در ذهن و خارج »در موضوع نبودن«شود آن است که  جا مربوط می جا به این این

ی ـ طبق معنا. از جوهر است و نه ذات جوهر صفتی و معنا  ،الزمه و همراه جوهر است
. جوهر آن است که اگر موجود شود در موضوعی نیستیِ  رسم یا تعریفاصطالح شیخ ـ
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حال چه این شیء در خارج موجود شود و چه در ذهن موجود شود و معنای آن به ذهن 
بیاید، همواره این امر صادق خواهد بود که اگر در خارج موجود شود در موضوع نخواهد 

جوهر الزمۀ ماهیّت آن است و از آن جدا » در موضوع نبودن«رو، همواره معنای  از این. بود
لذا همواره درست است که ماهیّت جوهر جوهر است؛ و این مسئله با خارجی یا . شود نمی

و ـ هذه الماهیة «: عبارت شیخ در این مورد چنین است. کند ذهنی بودن جوهر تغییر نمی
 ـ إذا عقلت و حصلت هی أنها ماهیة من شأنها أن تکون موجودة فی األعیان ال فی موضوع

 ).همانجا(» فی العقل لم تتغیر عن حقیقتها، فإنها تکون ایضاً فی األعیان ال فی موضوع
 

   پارادوکس سوم حلّمقدمۀ. 6
، مفهوم ذات جوهر تعلیقات 73  و معنای جوهر، شیخ در عبارت صفحۀ ماهیتدر مقابلِ

حصل منه فی النفس معقول نما یإذا عقلت النفس منه هذه الصفة فإ«: دهد را قرار می
 مانند ، مصداق خارجی آن جوهر»ذات جوهر« مراد از .)همانجا (»ذاتهاته و معناها ال ماهیّ

علم ما به .  است»در موضوع نبودن«  که   است و نه معنا و مفهوم جوهر،سقراط یا ارسطو
که جا  از آن. کند در واقع از معلوم خارجی حکایت میجوهر، وجودی ذهنی است که 

سینا   ابن1.رود به شمار می )کیف نفسانی( از اعراض موضوع این علم نفس است، این علم
 از ، که کیف نفسانی و عرض است،برای مصداق جوهر در ذهن یا وجود ذهنی جوهر

 منه فی النفس هو عرض فیها و هو أنه المعقول« : استفاده کرده است2»معقول«اصطالح 
 در .)همانجا(» ه من لوازمه ال حدّوع و یکون ذلک الزماًذا وجد کان وجوده ال فی موضإ

 که در واقع معنای منتزع از آن ،کند که معقول جوهر ریح می تصادامه نیز شیخ مجدداً
ذا وجد کان وجوده ال ، معنی إ من حیث هو جوهر،الجوهر«: عرضی نفسانی است 3،است

ذا وجد کان وجوده ال فی و أنه إ هذا، و هو الزم من لوازمه و هفی موضوع، والمعقول منه
به » معقول« اصطالح .)144 مان،ه (» منه هو عرض فی النفسالمعقولموضوع و هذا 

 من ماهیة الجوهر هو أثر منها المعقول«:  نیز تکرار شده است147 همین معنا در صفحۀ
  که در نفس حاصل ر، به تمایز میان این معقول جوه146 در صفحۀ. »ال نفس الماهیة

 

                                                                                                                         
ود هذا المعنی فوج...  هو عرض و هو الموجود فی ذهنی ـنه فی االعیان ال فی الموضوع ـ و هو أعلمی بالجوهر «. 1

 .)146 ،التعلیقاتابن سینا،  (»فی الذهن لیس هو ال فی الموضوع، بل هو عرض
در . کار برده بود معنای مفهوم جوهر که جوهر است بهتر، اصطالح معقول جوهر را به  ه شیخ کمی قبلالبتّ. 2

 .تر توضیح خواهیم داد نخصوص چگونگی رفع این ناسازگاری ظاهری کمی پایی
 .)73 همان،(»  الشیء هی من لوازم الشیء و هی انتزاع معناه و استثباته فی الذهنةقولیّمع«. 3
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 نخست بدان ، که جوهر است و ضمن مقدمۀت و معنای آن و ماهیّ،شود و عرض است می
عقول هو عرض الحاصل فی النفس من هذا المعلوم الم و«:  تصریح شده است ـاشاره شد

عیان ال فی ه و هو أنه موجود فی األ الجوهر، فال ینتقض بذلک حدّفیها، و هو غیر ماهیة
 .)146 همان،(» موضوع

  
  نتیجۀ استدالل. 7

که جوهر در عالم خارج موجود باشد و  شیخ ضمن مقدّمات گذشته بیان کرد که فارغ از آن
در این میان، . است» در موضوع نبودن«یا حقیقت و ماهیت آن به ذهن بیاید معنای جوهر 

مصداق جوهر در خارج، در موضوعی نیست امّا علم به جوهر یعنی مصداق آن در ذهن و 
که مفهوماً جوهر است و معنای جوهر بودن را دارد امّا وجوداً در  ذهنی جوهر، با آنوجود 

شود در  آنچه از جوهر خارجی در ذهن حاصل می. قرار دارد و عرض است) نفس(موضوع 
المعقول من ماهیة «:واقع اثری در نفس است که وجوداً متمایز از مصداق خارجی است

اهیة، فوجود هذا المعنی فی العقل هو غیر وجود نفس الجوهر هو أثر منها ال نفس الم
الماهیة، بل هما متباینان و هذا الوجود هو عرض و هو وجود ذلک الوجود الذی هو صورة 

وجود الجوهر لیس فی موضوع إذا کان فی األعیان و . الجوهر فهو وجود وجود ای وجودان
مخالف له فأنّ هذا المعنی هو لیس ینتقل هذا المعنی بأن یکون لوجوده وجود فی الذهن 

حقیقة ال تتغیر و هو أنه إذا کان فی األعیان لم یکن فی موضوع سواء کان فی األعیان أو لم 
 ).147همان، (» فوجوده فی الذهن هو وجود هذا المعنی منه ال نفس الجوهر. یکن

هت  عباراتی که شبانیز، ضمن بحث از عرض بودن علم، طیّالهیات شفا سینا در  ابن
جا نیز وی  در آن.  دارد، به همین پارادوکس پاسخ داده استتعلیقاتبسیاری به عبارات 
 همو، (شفاعبارات وی در . شود و مصداق آن در ذهن تمایز قائل میمیان معنای جوهر 

 ماهیة الجوهر جوهر، بمعنی أنه الموجود فی نّفنقول إ«: در این باب چنین است) 140
لة، فإنها ماهیة شأنها  الجواهر المعقوو هذه الصفة موجودة لماهیةاألعیان ال فی موضوع، 

أن تکون موجودة فی األعیان ال فی موضوع، ای إن هذه الماهیة هی معقولة عن أمر 
 فلیس  و اما وجوده فی العقل بهذه الصفة.ن یکون ال فی موضوعوجوده فی األعیان أ

نه فی العقل ال فی موضوع، بل  أ الجوهری لیس حدّه من حیث هو جوهر، أذلک فی حدّ
 .»عیان لیس فی موضوع کان فی العقل أو لم یکن فإن وجوده فی األنه سواءه أحدّ

 6 و 3 علم به جوهر، در واقع هر دو مقدمۀسینا در پاسخ به پارادوکس مربوط به  ابن
ها  پذیرد که میان آن ، اما نمیپذیرد که به ظاهر با هم تناقض دارند میپارادوکس را 
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معنا و شود، او میان   عبارت فوق معلوم میگونه که از همان. ناسازگاری وجود داشته باشد
معنا و مفهوم جوهر که همواره در خارج و ذهن همراه . شود مصداق جوهر تمایز قائل می

 1ا مصداق جوهر در ذهن امّ، جوهر است، طبق تعریف، و»در موضوع نبودن «جوهر است
مات  میان مقدّ،بر این اساس. کیف نفسانی و عرض است ،وهر استکه همان علم ما به ج

 مورد بحث  گزارۀ در واقع تناقضی نیست؛ چرا که موضوع در دو پارادوکس یادشده6 و 3
 است که با آن این همان است و ت مفهوم جوهریّچه جوهر است آن. ت ندارندبا هم عینیّ

دهد که  ین وسیله شیخ نشان میبد. ذهن است مصداق این مفهوم در چه عرض است آن
یان مفهوم و شد تناقضی در باب علم به جوهر باشد در واقع با تفکیک م ر میچه تصوّ آن

 .شود مصداق جوهر مرتفع می
لهین به عنوان تمایز ط صدرالمتأ همان تمایزی است که بعدها توسّاین تمایز دقیقاً

بر این اساس، مفاهیمی که . لی ذاتی و حمل شایع صناعی مصطلح گردیدمیان حمل اوّ
 ،لی به حمل اوّ، یعنیشوند، از آن جهت که مفهوم جوهرند  حاصل میاز جواهر در ذهن

 به حمل ، یعنیشان مفهوم ذهنی است تا از آن جهت که مصداق و واقعیّجوهرند امّ
ل از آن جهت که از برای نمونه، مفهوم عقل اوّ. ندا  کیف و عرض، از مقولۀشایع صناعی

ا از آن جهت که مفهوم آن  امّ،ل و جوهر است همان عقل اوّکند ل حکایت میل اوّعق
مالصدرا در جلد چهارم از . ات نفسانی و عرض است عقل نیست بلکه از کیفیّ خودِاست
 المعنى هو الذهنیة الجواهر اتیّکلّ في الحق و... «:  به این معنا تصریح کرده استاسفار
 لیس بنفسه القائم مفهوم و لاألوّ العقل ذا لیس لاألوّ العقل وممفه فإن الثاني دون األول
 الحمل معنیي بین الخلط و الحمل اعتبار سوء في الغلط هو بعینه هذا و بنفسه قائماً

: ز به همین معنا اشاره کرده استتر نی وی چند صفحه پایین. )251(» الصناعي و األولي
 الکیف مقولة من بل الجوهر مقولة من لیست أنها رّم فقد الذهنیة الصور و اتیّالکلّ أما و«
 ال علیها محمول الجوهر و العقل في حاصلة الجوهریة معانیها و حدودها کانت إن و

 .)278 همان،(» الصناعي الشائع بالحمل
که وی   معلوم شد، با آنتعلیقاتگونه که از بررسی مباحث شیخ الرئیس در  همان

 نزد مفهوم این تمایز کامالًو نوع حمل وضع نکرده است، ن دی را برای ایاصطالح خاصّ

                                                                                                                         
از نظر او، . شود  جوهر تمایز قائل می، شیخ میان دو نوع مصداقِتعلیقات 147 براساس عبارت نقل شده از صفحۀ. 1

جوهر و یا مفهومی که از جوهر ا علم ما به  امّدر موضوعی نیست،) وجود جوهر(  اعیان تحقق داردجوهری که در
 . عرض است) جوهروجود وجود یا وجود ذهنی برای وجود خارجی(در ذهن حاصل می شود 
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گذاری این مبحث و نیز  با این حال، افتخار شرح و بسط و نام. شیخ موجود بوده است
 . مالصدراستز آنِا) ی و جزئی معدوم مطلق یا کلّمانند مسئلۀ( مسائل بیشتر حلّ

، از طرفی. تی است که وجودش در موضوعی نیست طبق تعریف، جوهر ماهیّ
 به  و،کید کرده است که مفهوم موجود جزء ماهیت نیست تأسینا بارها در آثارش ابن

بنابراین، جوهر ماهیتی است . ت جوهر هم نیستهمین ترتیب، مفهوم موجود در ماهیّ
امّا الزم نیست که این تعریف .  در خارج موجود شود، وجودش در موضوعی نیستاگر  که

ر نیز صادق باشد، بلکه این وجود ذهنی یک کیف نفسانی و در مورد وجود ذهنی جوه
معنای جوهر آن نیست که ماهیّت جوهری مطلقاً در موضوع نباشد، بلکه تنها . عرض است

جا این اشکال مطرح شود  البتّه ممکن است در این. اش در موضوعی نیست وجود خارجی
و، بنابراین، وجود ذهنی که وجود ذهنی نیز خود از عینیت و خارجیت برخوردار است 

گوید که  شیخ در پاسخ به این اشکال می. جوهر نیز باید، طبق تعریف، در موضوع نباشد
مراد از عین و خارج در وجود عینی و خارجی آن ظرفی است که در آن همۀ آثار خارجی 

  .یابند شیء بر آن مترتّب می شود و در واقع همۀ احکام خارجی آن فعلیّت می
، به اختصار مثالی ذکر شده است تا تمایز میان وجود عینی و وجود اتتعلیقدر 

اما نکتۀ . شود یشتری در خصوص این مثال داده نمیاما توضیح ب. ذهنی را نشان دهد
کر شده است و با مراجعه  ذشفاتوجه آن است که همین مثال با توضیح بیشتر در  قابل

 بیان ، پس ازتعلیقاتدر .  را دریافتتعلیقاتتوان مراد از عبارات کوتاه و مبهم  به آن می
که معنای جوهر آن است که اگر در خارج موجود شود در موضوع نخواهد بود و این  این

ل  مثابا در موضوع بودن خود این مفهوم در نفس منافاتی ندارد، تنها به نام بردن از
همو، (» فو هو مثل حجر المغناطیس و الک«: شود سنگ مغناطیس و کف بسنده می

معلوم می شود که مراد از این عبارت کوتاه آن ) 141 (شفا با مراجعه به .)73 ،التعلیقات
طور که در مورد سنگ مغناطیس چه هنگامی که در کنار آهن قرار بگیرد  هماناست که 

و آن را جذب کند و چه هنگامی که در مجاورت کف دست قرار بگیرد و طبیعتاً آن را 
 بلکه ،وییم که ماهیت و حقیقت آن در این دو مورد تغییر کرده استگ ، نمیجذب نکند

اش به گونه ای  در هر دو مورد، سنگ مغناطیس یکی و همان است و ماهیت و حقیقت
 .ش چنان است که اگر در مجاورت آهن قرار گیرد آن را جذب می کندا ناست که شأ

 در مورد جوهر خارجی همین امر در مورد جوهر هم صادق است؛ بدین ترتیب که هم
که دارای آثار موجود خارجی  و هم در مورد جوهر ذهنی که آثار واقعی خود را دارد

 .کند که اگر در خارج موجود باشد در موضوعی نیست  این تعریف صدق مینیست
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  نتیجه
ی بندی و ترتیب خاصّ ای است که مباحث در آن دسته  به گونهتعلیقاتکه ساختار  با آن

بندی  توان با صورت بندی دقیقی برخوردار نیستند، می ها از صورت  استدالل وندارند
این مقاله . سینا هموارتر ساخت اب، راه را برای شناخت بهتر فلسفۀ ابنمباحث این کت

بندی یک نمونه از   و تالش برای صورتتعلیقاتفی مختصری از ساختار کوشید تا با معرّ
 وی و نیز اصالت شناسی کتاب در مباحث معرفت این استدالالت شیخ در آن، اهمیت

گونه که در طول مقاله مالحظه  همان. دیدگاه او را در مسئلۀ علم به جوهر نشان دهد
 ق به خود وی استسینا اصیل و متعلّ  پارادوکس علم به جوهر، پاسخ ابنشد، در خصوص

سخ به این  حمل برای پا در خصوص طرح مبحث اختالفلهینی ابتکار صدرالمتأو حتّ
تر در خصوص   ضرورت بررسی عمیق،بنابراین. سینا سابقه دارد  نیز در آثار ابنپارادوکس

ای  بندی کامل و نیز تهیۀ فهرستی تفصیلی و نمایه  و صورت تعلیقاتاصالت و ساختار
ای باشد برای  مهامید است که این مقال، مقدّ. شود کامل از این کتاب احساس می

 . سینا خصوص این کتاب و دیگر آثار ابنر مطالعات بیشتر د
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