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حسامالدین شریفی

نزد بسیاری از حکیمان مفهوم واجب الوجود مفهومی کلی است و در بحث
توحید واجب الوجود در پی اثبات وحدت مصداق آن هستیم .این سخن با آموزة
ادیان پیرامون خدای واحد شخصی سازگار نیست .شاید برای رفث ایثن نصیصث
برخی بر این باور شدند ک مفهوم واجب جزئی است و حتی فثر

دثدق بثر

افراد کثیر برای آن محال است .بر این اساس ،در اولین برخثورد بثا ایثن مفهثوم
ممکن است تصور کلی بودن آن ب ذهن بیاید ولثی بثا تحصیثی بی ثتر م ثخ
خواهد شد ک این تصور پنداری بیش نیست .در این مصال در پثی بررسثی ایثن
ادعا هستیم و نظرهای موافی و مخالف را بررسی مینماییم.

واژههای كليدی :واجبالوجود ،مفهوم جزئی ،مفهوم کلی ،فر

 دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

.

 کارشناس ارشد فلسفه و کالم دانشگاه باقرالعلوم

.

محال.
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مقدمه

مصصثثود از واجثثب بالثثزات سیثثزی اسثثت ک ث دثثرر نظثثر از هثثر یثثری
ضروریالوجود است .در فلسف وقتی از واجببالثزات سثخن بث میثان مثیرود
مصصود همان خدا است .البت  ،در هیچ یک از متون وحیانی دیده ن ده اسثت کث
برای اشاره ب خدا ودف واجب بالزات ب کار رود .ولی از دیثدگاه دینثی ،ایثن
ودف را میتوان حاکی از همان خدایی دانست ک در دین از او سثخن مثیرود.
واجب بالزات دارای اودار انحصاری است ک در دین برای خدا بیان میشثود.
در دین از بینیازی و یر مخلوق بودن خدا ب عنوان ودفی انحصثاری و مللثی
سخن گفت میشود ک واجب بالزات نیثز ایثن دثفات را بث دثورت مللثی و
انحصاری داراست.
برای تلبیی واجب بالزات با خدای دین ،عالوه بر آنک باید ثابت شود دفات
این دو م ترک است ،نیازمند آنیم ک ثابت کنیم هیچیثک از اودثار واجثب بثا
خدای دین در تعار

نیست .یکی از اودار واجب فردیت و واحدیت اوست.

این در حالی است ک واجب الوجود مفهومی کلی است و توحید واجب باید بثا
ادلة برهانی ب اثبثات برسثد .در اینساسثت کث برخثی ایثن تلبیثی را نادرسثت
دانست اند و برخی برای تحصی آن واجب الوجود را مفهومی جزئثی و دارای یثک
مصداق متصور پنداشت اند .عالوه بر این ،کلی بودن مفهوم واجب الوجود بساطت
آن را زیر سؤال میبرد ،سراک هر مفهوم کلی م ترک بین افراد کثیر است و برای
آنک اختصاص ب یک فرد بیابد باید ممیزی ،همچون فصل ،آن مفهوم م ترک را
ب واجب اختصاص دهد ک این موجب ترکیب واجب میشود از جهت اشتراکی
ک با سایر موجثودات دارد و جهثت تمثایزی کث آن را از دیگثر اشثیام متمثایز
میسازد.
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نوشتار حاضر ب این مسئل می پردازد ک مفهوم واجب کلی است یثا جزئثی
در دورت کلی بودن س م کالتی وجود دارد و جزئی بودن آن سث مسثائلی را
بر میانگیزد
تعریف مفاهیم جزئی و کلی

اکثر منلیدانان (برای نمونه ر .ك .فارابی 6 /8 :8041 ،و 81؛ بغدادی80 :8131 ،؛

ابنرشد ،)34 :8818 ،از جمل ابنسینا در برخی از آثار خود (ابنسينا )88 :8041 ،و
زالی ( ،)01 :8444معنا و مفهوم یا ب تب آنها لفظ را بث کلثی و جزئثی تصسثیم
کردهاند .جزئی مفهومی است ک تصور آن ب تنهایی ،مان از اشتراک آن بین افراد
کثیر است .کلی نیز مفهومی است ک مانعی از اشتراک آن بین افثراد کثیثر وجثود
ندارد( .ابنسينا13 /8 :8131 ،؛ ساوی )11 :8881 ،در ایثن دو تعریثف ،مصصثود از
افراد کثیر ،افراد موجود یا متوهم اسثت( .ابننسنينا84 :8160 ،؛ بهمنينار)1 :8113 ،

برای مفهوم جزئی افراد متوهم قابل تصور نیست ولی برای کلی میتوان افثرادی
را تصور کرد ،گرس آن کلی از ممتنعات باشد و هیچ فردی نداشت باشد .برخثی
برای رساندن این معنا ک جزئی افراد فرضی را شامل نمیشود گفتث انثد تصثور
معنای آن ب تنهایی مان فر

ددق آن بر افراد کثیر است( .تفتنااانی14 :8161 ،

ن 18؛ مظفر)68 :8081 ،

خصودیت ذکرشده برای کلی و جزئی برخاست از ذات ایثن مفثاهیم اسثت،
بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع خارجی .تصور معنای این مفاهیم ب تنهایی
حاکی از آن است ک جزئی تنها از یک سیز و کلی از افراد کثیر حکایت میکنثد.
اگر خادیت ذکرشده برای هر یک از این دو مفهوم ب واسثلة سیثزی خثارز از
مفهوم آنها محصی شد ،موجب کلی و جزئی بودن نیست بلک باید ذات مفهثوم را

مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

39

بدون مالحظ هیچ قیدی در نظر گرفت .پس ،اگر یک مفهثوم بث سثبب دلیثل و
برهان یا مانعی خارجی بیش از یک مصداق نداشت باشد ،جزئی نمیشود .بثرای
بررسی جزئی یا کلی بودن سنین مفهومی باید ذات آن را بررسی کثرد اگثر ذات
آن ،اقتضای حکایت از کثیرین را داشت باشد کلثی اسثت وگرنث  ،جزئثی اسثت.
(ابنسينا88 :8041 ،؛ غزالی30 :8880 ،؛ قطب الدين راای)886 :8116 ،

قابل توج است ک مفهوم بما هو مفهوم ن کلی است ن جزئی بلکث مفهثوم
در مصایس با افراد خود ب کلیت یا جزئیت متصف میشود .مفهومی ک با محکّی
خود مصایس ن ده باشد متصف ب کلیت و جزئیت نمیشود ،گرس در نفساالمر
یا کلی است یا جزئی ولی کلیت و جزئیت آن مالحظ ن ده است ،مانند ماهیثت
من حی

هی هی ک ن موجود است و ن معدوم ولی در حصیصت و نفساالمر یثا

موجود است یا معدوم .مفهوم من حی

هو هو الب رط است ،پس ،هم میتوانثد

با کلیت جم شود و هم با جزئیت .اگر مفهوم من حی

هو هو متصثف بث هثر

یک از آن دو شود ماهیت ب شرط شیم خواهد شد .ب گفتة منلیدانان ،اگر قرار
باشد مفهوم من حی

هو هو کلی باشد ،برای آن مفهوم کلی فردی تحصّی نخواهد

یافت و اگر جزئی باشد ،فرد دیگری از آن را نخواهیم داشثت( .ابننسنينا:8041 ،

61/8؛ قطبالدين راای ،بیتا13 :؛ ابنتركه )80 :8136 ،بنابرایثن ،کلثی بثودن یثک
مفهوم دفت نفس مفهوم نیست بلک از این لحثا کث مثانعی در دثدق آن بثر
کثیرین وجود ندارد ب آن نسبت داده مثیشثود( .غزالنی03 :8444 ،؛ حلنی:8088 ،
)888

در مصابل این نظر ،از بیان ابنسینا در شفا سنین بر میآید ک تمام معانی کلثی
هستند .بر این اساس ،مادامی ک مفاهیم با اشاره ب شیم خارجی اختصاص نیابند
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کلی نیستند .پس ،اگر گفت شود زید بلند قد و کاتب و خوشسهثره و  ...اسثت،
شخ

زید تصور ن ده است ،زیرا شخصی با این اودار قابلیت ددق بر افراد

کثیر را دارد .آنچ موجب معین شدن زید می شود همانا وجثود و ارتبثاط آن بث
معنایی مت خ
شخ

است ،مانند آنک گفت شود زیدی ک در فالن زمان و پسر فالن

است)34/8 :8041( .

این نظر از سوی متأخرانی سون مالددرا و عالم طباطبایی نیثز بیثان شثده
است ،سراک ای ان بر این عصیدهاند ک نفثس تصثور مفهثوم سثبب ت ثخ
نیست بلک مفهوم ب واسلة وجثود اسثت کث مت ثخ

آن

مثیشثود( .صندرالدين

شيراای )84/8 :8818 ،کالم شیخ را قلبالدین رازی ب دورت اشکالی بر تصسیم
مفهوم ب کلی و جزئی سنین نصل کرده است دور ذهنی ب لحا وجودشثان در
عصل کلی هستند و نمیتوانند جزئی باشند .ازایثنرو ،تصسثیم مفهثوم بث کلثی و
جزئی خلاست( .بیتا )01 :بر این اساس ،کلی بودن خادیتی ذهنی است کث بثر
ماهیت موجود در ذهن عار

می شود و از لوازم وجثود ذهنثی ماهیثت اسثت،

همان گونث کث جزئیثت و شخصثیت از لثوازم وجثود خثارجی ماهیثت اسثت.
(طباطبايی )13 :8116 ،پس ،مفهوم از آن جهت ک مفهوم است همواره کلی است.
(جوادیآملی)848 :8163 ،

برای بررسی این نظر ،باید بگوییم اوّالً ،سنانک ذکر شد ،مفهوم بما هو هو ن
کلی است و ن جزئی بلک مفهوم با در نظر گرفتن مصادیصش است ک ب کلیثت
و جزئیت متصف می شثود .در مفهثوم الب ثرط مالحظثة نسثبت بثین مفهثوم و
مصادیصش دورت نگرفت است و اگر سنین مالحظ ای دثورت بگیثرد ،مفهثوم
ب رط شیم خواهد شد .و ثانیاً ،حکما گفت اند مفهومی ک در معنای آن ارتباط بثا
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یک وجود خاص اخز شده باشد جزئی است مصداق سنین مفهومی محسوسات
و متخیالت هستند .ب نظر ای ان ،تمام دورتهای مفهثومی کلثی نیسثتند ،زیثرا
تمام دور ذهنی لزوماً عصلی نیستند و دور یرعصلی ک ب واسثلة حثواس درک
میشوند جزئی هستند(.قطبالدين راای ،بیتا )01 :همچنین ،گفت شثده اسثت کث
دور محسوس و متخیل تنها با یک شیم خارجی در ارتباطاند و این ارتبثاط در
ذات و حصیصت آنها نهفت است( .فارابی818 :8816 ،؛ ابنسنينا813 :8040 ،و -884

 888و 808؛ صدرالدين شيراای081 -088/1 :8113 ،؛ همو )808 /8 :8118 ،پثس،
باید گفت ،مفهوم در مصایس با محکیهای خود ب کلی و جزئی تصسیم میشود و
هر معنایی ک در آن اشاره و ارتباط ب یثک وجثود خثارجی لحثا شثده باشثد
معنایی جزئی اسثت( .ابننسنينا34/8 :8040 ،؛ سناوی )11 :8881 ،مفهثوم جزئثی
مفهومی است ک جنبة حکایت از عین خارجی در آن لحا شده اسثت و نفثس
هنگام تصور مفهوم جزئی ب عین خارجی نظثر دارد ولثی تصثور کلثی مفهثومی
است ک ب ماهیت و حصیصت شیم نظر دارد ،نث بث عثین خثارجی .صندرالدين

شيراای )64 :8111 ،از این روست ک در فرق بین کلی و جزئی گفت اند ت خ
در مفهوم جزئی وجود دارد ولی در مفهوم کلی وجود ندارد( .كاشفالغطاء:8088 ،

836/8ن  )833بنابراین اعتصاد ،ب کلی بودن تمام دورتهای ذهنی درست نیست
بلک مفهوم ذهنی هم ب کلیت متصف میشثود و هثم بث جزئیثت ،منتهثا نحثوة
ت کیل و حصیصت مفهوم جزئی یر از مفهوم کلی است و این امر سثبب تفکیثک
این دو مفهوم از یکدیگر است( .صدرالدين شيراای)64 :8111 ،

در نظر برخی ،عصل برای جزئی هم میتواند افثرادی را فثر

کنثد و سنثین

فرضی محال نیست ،ولی تفاوت آن با کلی در این است کث خثود عصثل وجثود
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سنین افرادی را جایز نمی داند و این افراد فرضثی از جملث فثر

هثای محثالی

هستند ک عصل آنها را نمیپزیرد( .قطبالندين راای ،بنیتنا08 :؛ ينزدی18 :8161 ،؛

عطار )31 :8883با این سخن ،فرقی میان مفاهیم کلی ک تحصی افثراد کثیثر بثرای
آنها محال است و جزئی وجود ندارد ،زیرا همانلور ک کلیات معدوم یثا کلیثات
منحصر در فرد با افراد خیالی و تصدیری قابل تصثور هسثتند ،بثرای جزئثی هثم
میتوان افراد بدون واقعیتی را فر

کرد .پس ،مفهثوم جزئثی بث لحثابی شثبی

کلیات منحصر در فرد است ک تنها یک فرد از آنها محصی شثده اسثت و تحصثی
افراد دیگر برای آنها محال است .برای حل این م کل گثاهی گفتث شثده اسثت
برای جزئی میتوان افرادی را فر

کرد ولی این فر

از سثوی عصثل پزیرفتث

نمیشود و فرضی یرعصالنی است بر خالر کلی معدوم یا کلی منحصر در یثک
فرد ک فر

افثراد بثرای آن ،مثورد تسثویز عصثل اسثت( .ينزدی-883 :8161 ،

]881حواشی الحاشيه[) جواب دیگر آن است ک مراد از امتناعِ فر
در نفساالمر است .وگرن  ،دِرر فر

ِ افراد نبود آنها

عصلی و احتمال وجود افراد برای جزئثی

مانعی ندارد( .حلی)88 /8 :8138 ،

اگر مصصود از اینک «میتوان افرادی را فر
فر

کرد» آن اسثت کث افثرادی کث

می شوند ،در حصیصت ،افراد آن نیستند و جزئی در نفساالمر فاقد افراد کثیر

است ،پس ،باید گفت جزئی تنها یک فرد دارد و هر فرد دیگری ک ادعا شود فرد
مفهوم جزئی نیست .اما اگر مرادْ فر

افراد نفس االمری بثرای آن باشثد ،پاسثخ

دحیح نیست ،سراک در جواب اول ،بثا وجثود افثراد فرضثی در عصثل ،ادعثای
عصالنینبودن توجی پزیر نیست و در پاسخ دوم هم ،با تحصثی فثر

افثراد کثیثر

برای یک سیز ،این افراد در نفساالمر برای او ایساد میشوند و انکار وجود افراد

مفهوم شناسی واجب الوجود در نظام فکری حکیمان

011

نفس االمری پزیرفتنی نیست .اگر گفتث شثود در ایثن حالثت فثر
دورت نگرفت است بلک درفاً الفابی ذکرشده ،باید گفت دامنة فر
بسیار وسی است و در اینسا هم فر
امری محال تعلی گرفت است .فر

و تصثدیری
و تصثدیر

و تصدیر دورت گرفت  ،گرس فثر
بدون نفساالمر با تحصی فر

نیست ،سراک ثبوت نفس االمر بثرای فثر

بث مسثرد فثر

فثار

بث

قابثل جمث
دثورت

میگیرد .بر این اساس ،جزئی آن است ک ددقش بر کثیرین ممتن است و عصثل
ب مسرد تصوْر آن را قابل ددق بر کثیرین نمیداند( .هروی ،بیتا )11 :پس ،بثرای
جزئی نمیتوان افرادی را تصور کرد و آنچ ادعا میشود ک افراد جزئی است در
نفس االمر با جزئی نسبتی ندارد .در جزئی خود فر

محال است و سنین فرضی

محصی نمی شود ،ن آنک فرضثی باشثد کث بث امثر محثال تعلثی گرفتث اسثت.
(قطبالدين راای ،بیتا )08 :باید بین فر
تفاوت گزاشت .در فر

محال فر

محال و فرضی ک خثود محثال اسثت
محصی میشود ولی این فر

بث سیثزی

تعلی می گیرد ک تحصی خارجی ندارد ،مانند ممتنعات ک مفاهیمی کلی هسثتند و
برای آنها میتوان افرادی را تصور کرد ک ممتن از آن حکایت میکند [هثر سنثد
این محکی ها در خارز تحصصی ندارند ،در نفس االمر افراد آن هسثتند ولثی گثاه
اتفاق میافتد ک خود فر

نمی تواند محصی شود ،مانند جزئی کث خصودثیت

آن در این است ک بر یک فرد داللت دارد و اگر فر

شود ک افثراد کثیثر دارد

دیگر جزئی نخواهیم داشت بلک کلی را تصور کردهایم.
اقسام مفاهیم کلی

با توج ب افرادی ک ممکن است برای کلی وجود داشت باشثد ،کلثی را بث
گون های مختلفی تصسیم کرده اند .در یثک تصسثیم ،اقسثام آن را ایثنگونث بیثان
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کرده اند کلی یا دارای افراد کثیر بالفعل در خارز است ،مانند انسان و درخت ،یا
دارای افراد بالصوه است و در خارز افراد کثیری برای آن وجود ندارد .آنگاه ،ایثن
افراد بالصوه یا تحصص ان در خارز امکان دارد ،مانند کوه طالیی یا دریای جیوهای،
یا ممتن  ،مانند انسان یرحیوان .بر این اساس ،س قسم کلی وجود دارد( .ابنسينا،

 13 /8 :8131؛ غزالنی03 : 8444 ،؛ سنهروردی )1 :8110 ،تصسثیم سث گانثة کلثی
بعدها ب دورت مبسوطتر ب اینگون بیان گردید

ممکن است گفت شود کلی باید دارای افراد کثیر باشد ولی در این تصسثیمات
گاهی برای کلی تنها یک فرد در نظر گرفت شده است یا حتی ادالً فردی در نظر
گرفت ن ده است .سگون میتوان این مفاهیم را کلی دانست پاسخ آن است ک
با توج ب تعریف کلی ،در این مفاهیم [ب لحثا مفهثوم مثانعی از افثراد کثیثر
وجود ندارد ولی الزم نیست این افراد بالفعل در خارز موجود باشند بلک ممکن
است مانعی یر از مفهوم سبب عدم افراد کثیر باشد( .ابنسينا)801 :8131 ،
مالک جزئیت مفاهیم

بح

دیگری ک قبل از بررسی مفهومی واجبالوجود الزم ب بررسثی اسثت

مالک جزئیت مفاهیم است .سگون می توان فهمیثد یثک مفهثوم کلثی اسثت یثا
جزئی ب عبارت دیگر ،سرا یک مفهوم قابلیت دثدق بثر افثراد کثیثر را دارد و
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دیگری سنین نیست آیا نمی توان تمام مفاهیم را کلی دانست و جزئی را مسثازاً
مفهومی یرقابل ددق بر کثیرین دانست
ابنسینا معتصد است مفهوم جزئی وقتی محصی مثیشثود کث طبیعثت نثوع بثا
خواص عرضی الزم و یرالزم در ضمن ماده ای ک مثورد اشثاره اسثت موجثود
گردد همین اشاره ب معنایی ک با عوار
جزئی است و گرن اگر عوار

متعین شده است موجب تحصی معنای

کلی متعددی ب طبیعت اضاف شود و این اشاره

نباشد معنای جزئی محصی نمیشود .اگر هزاران قید ب معنای کلی زده شثود ،بثاز
هم قابل ددق بر کثیرین است و موجب ت ثخ
موجب ت خ

است وجود و اشاره ب شخ

معنثای کلثی نیسثت و آنچث
است( .ابنسينا )34 :8041 ،بثرای

مثال ،معنای زید ک ب یک ذات یگان داللت دارد در وجود و توهم بر یثر ذات
زید قابل تلبیی نیست ،زیرا اشاره ای ک در این معنثا بث شثخ

زیثد خثارجی

وجود دارد مان از آن میشود ک این معنا بر یر زید داللثت کنثد( .همنو:8160 ،

 )88 -84مگر آنک مراد از زید ذات آن نباشد بلک مرادْ اشاره ب دفتی از دفات
زید باشد ک میتواند در این دفت با افراد دیگثری م ثترک باشثد کث در ایثن
دورت زید کلی است( .همو )83 /8 :8138 ،ابنسینا در این سثخنان بث روشثنی
مالک جزئیت معنا را اشاره ب ماده یا شیم خارجی دانست است .ایثن سثخن بث
این دورت قابل تفسیر است ک در معنای جزئثی ارتبثاط و اتصثالی بث وجثود
خارجی وجود دارد و همین موجب می شود نتوان ایثن معنثا را بث شثیم دیگثر
سرایت داد.
گاهی ب ابنسینا نسثبت داده انثد کث مثالک جزئیثت را مثاده دانسثت اسثت.
سهروردی این نسبت را بیان میکند و ب نصد آن میپردازد .بث نظثر وی ،اگثر دو
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دورت نوعی در دو زمان متفاوت بر مادة واحد وارد شوند ،طبی بیان ابثنسثینا،
باید یک شخ

باشند ولی این دو دورت سبب پیدایش دو شخ

انثد عثالوه

بر آن ،ماده ای ک موجب تمایز اشخاص است برای متمثایز شثدن از سثایر مثواد
نیازمند ممیّز است ،زیرا نفس تصور ماده و هیثوال مثان از اشثتراک بثین کثیثرین
نیست و مفهوم ماده بر کثیرین قابل ددق اسثت .سثهروردی ،بعثد از بیثان ایثن
اشکاالت ،مبنای خود را در مالک جزئیت ذکر میکند .در نظر وی ،آنچ از سوی
دیگران مایة ت خ

و مالک جزئیت دانست شده است ،در حصیصت ،تمثایزبخش

است ن مایة ت خ

 .ممیز مفهومی کلی است ک بین مفثاهیم م ثترک در یثک

کلی تمایز و تکثر ایساد میکند ولی هیچ گثاه موجثب ت ثخ
نیست .تمایز موجب ت خ

و جزئیثت آنهثا

و موجب عینیت یثافتن ماهیثت در جهثان خثارز

نیست بلک آنچ موجب تعین و ت خ

است وجود خارجی هیوالست ک مان

م ارکت آن بین افراد کثیر است .منظور از م ارکت ملابصت است ،البت  ،نث هثر
گون ملابصتی بلک ملابصت ذات و حصیصت مثالی ک فاقد عینیت خارجی است با
افراد .در نتیس  ،وجود فرد در جهان خثارز مت ثخ

اسثت ،زیثرا م ثارکت و

ملابصتی با دیگر افراد ندارد .پس ،اشیام خارجی ک دارای تحصی خارجی هسثتند
ن هویت مثالی ،ب واسلة همین هویت عینی بر کثیرین ددق نمیکنند و همثین
هویت عینی مالک ت خ

و جزئیثت شثیم اسثت( .ابننسنينا-110 /8 :8131 ،

 )111سهروردی در این کالم از مالک جزئیت مفاهیم ب مالک ت خ

خثارجی

متمایل می شود .گویا در نظر وی تمام مفاهیم کلی هستند و مفهوم جزئی نثداریم
بلک جزئیت دفت اشیام خارجی است ،ن مفهوم .بنابراین ،در عرو

کلیات بر

یکدیگر درفاً تمایز کلیها از یکدیگر و خاصتر شدن آنها رخ میدهد و هیچگاه
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ت خ

و جزئیت مفهومی نداریم.

ابهری از جمل کسانی است ک ت خ
بتوان گفت ک در نظر وی ت خ

را ب وجود و اشاره مثیدانثد .شثاید

ب وجود است و هر مفهثومی کث ارتبثاط بثا

سنین فرد مت خصی را برساند جزئی است .خواج در نصد خود بر کتاب ابهثری
مینویسد هیچیک از وجود و اشاره نمیتوانند ت خ
کنند ،زیرا وجود شخ

پس از علثل ت ثخ

نمی تواند علت ت خ

باشد افزون بر این ،بر فر

را در معنای جزئی ایساد

شثیم موجثود مثیشثود ،پثس،
تصدم وجثود بثر ت ثخ

شیم ،از آنسا ک وجود در تمام اشیام م ترک است ،نمثیتوانثد علثت ت ثخ
اشیام مختلف باشد ،در حالی ک علت ت خ
اشاره نیز نمی تواند علت ت خ
شیمای ک ت خ

اشیام مختلف باید متفاوت باشثد.

باشد ،زیثرا اشثاره در دنیثای محسوسثات بث

یافت تعلی میگیرد .بنابراین ،خود نمیتواند علثت ت ثخ

شیم در عصل باشد.
خواج نصیرالدین طوسی ،در ادام  ،علت ت خ
اشیام مسرد ذاتاً مت خ

اشیام را سنین بیان میکند

هستند ،ازاینرو ،انواع آنهثا منحصثر در فثردی واحثد

است .اما مادیات دارای علل ت خ

بخ ی هستند ک تعلی ب حرکت و زمان یا

وض و مکان دارند و این علل عار

بر مادهای میشوند کث در زمثان و مکثان

است .در نتیس  ،از این علل معلثوالتی ایسثاد مثیشثوند کث مت ثخ
(نصيرالدين طوسی )818 :8111 ،بر این اساس ،ت خ
وجود بلک ت خ

هسثتند.

ن بث مثاده اسثت نث بث

ب واسلة عوارضی است ک بث سثبب علثت و همزمثان بثا

ایساد معلول در آن ایساد میشوند .اشکال این نظر آن است ک این عوار
کلی باشند ،نمی توانند موجب ت خ

اگثر

شوند و اگر جزئی باشند ،میتوان پرسثید
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خود را از کسا کسب کردهاند

عالم طباطبایی جزئیثت را از لثوازم وجثود خثارجی ماهیثت دانسثت  ،منکثر
جزئیت ب عنوان دفتی برای وجود ذهنی ماهیثت اسثت .در نظثر وی ،عثوار
م خص مانند وض  ،متی ،أین و زمان و ماده و اشاره و  ....نمیتواند م ثخ
جزئی ساز باشد بلک تمام این موارد از لثوازم و ن ثان هثای ت ثخ

و

بث شثمار

میروند .)13-18 :8113( .ب نظر ای ان ،اگر مفهوم از طریی احسثاس یثا تخیثل
حادل شده باشد ،سون انسان می داند حس با شیم خارجی مت خ

در ارتباط

است و خیال نیز ب تب حس با عین خارجی در ارتباط است ،جزئیت و ت خ
ب آن مفهوم نسبت داده میشود( .همان )84 :ملابی این نظر ،جزئی مفهومی کلثی
است ک بر یک شخ
موجود در یک شخ

قابل ددق است و از آنسا ک بیانگر دفات و عثوار
است ،بر سایر اشخاص ددق نمیکند ولی محال نیسثت

ک افراد دیگری نیز با همین م خصات موجود باشند .آنچ در حصیصت ت ثخ
دارد و یر قابل ددق بر کثیرین است وجثود اسثت( .مطهنری-811 /8 :8131 ،

 )816پس ،مفهوم حصیصتاً ب جزئی بودن متصف نمیشود بلک فصط سون بثا یثک
شخ

ارتباط دارد مسازاً ب جزئی بودن متصف شده است.

استاد جوادی آملی نیز بر این عصیده است ک در منلی جزئی حصیصی نداریم و
مفهوم با لحا مفهوم بودنش کلی است و توجیهات ملرح راه ب جایی نخواهند
برد ،زیرا این توجیهات یرمفهومی هستند و با امثری یرمفهثومی ماننثد حثس،
اشاره و وجود و  ...می خواهند جزئیت مفهوم را بیثان کننثد ،حثال آنکث مفهثوم
جزئی ب دلیل اینک مفهوم است امتناعی از ددق بر افراد فراوان نثدارد .بث نظثر
ای ان ،بین بح

از جزئی و کلی در منلی و فلسثف تفثاوت اسثت .در منلثی از
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مفهوم از آن لحا ک مفهوم است بح

میشود .مفهوم همواره کلی است و مراد

از جزئی در منلی جزئی حصیصی ب معنای ت خ

نیست بلک جزئی اضافی مراد

است .پس ،در منلی جزئی حصیصی وجود ندارد .از اینرو ،باید مفهوم را ب کلثی
و جزئی اضافی تصسیم کرد ،ن ب کلی و جزئی حصیصی ،در حالی کث بحث هثای
فلسثفی کث بحث هثایی وجودشثثناختی هسثتند بث ت ثثخ

و جزئثی حصیصثثی

میپردازند و بر این اساس است ک وجود ب کلی و جزئی حصیصی تصسیم میشود.
()841 -848 :8163

در مصابلِ منکران مفهوم جزئی حصیصی ،مالددرا محدود کردن جزئیت در عین
خارجی را درست نمیداند و بر این عصیده است ک مفاهیم جزئثی داریثم .البتث ،
وی نظر ابن سینا و سایر م ائین در مورد مالک مفهوم جزئی را نیثز نمثیپثزیرد.
ددرالمتألهین بر این عصیده است ک دورت ذهنی جزئی با شخ

خثارجی در

عدد یکی نیستند و دورت ذهنی یثر از فثرد خثارجی اسثت .امثا خصودثیت
دورت ذهنی جزئی آن است ک از شخ

خارجی حکایت میکند و فصط بر آن

قابل تلبیی است .بنابراین ،دورتی ک از شخ
ب لحا نوع و دفات شخصی با شخ
و ن انگر شخ
شخ

خارجی در ذهن محصی میشود

خارجی م اب است و میتواند حثاکی

خارجی باشد و فصط بر آن ددق کند .سنثین دثورتی ذاتثاً بثا

خارجی متفاوت است و اعتباراً با آن متحد است ،برعکس دثورت کلثی

ک ذاتاً و ماهیتاً با اشخاص متحد و اعتباراً بثا آنهثا متفثاوت اسثت( .صندرالندين
شيراای)64 :8111 ،

برای فهم سخن مالددرا ،باید نگاهی ب نظریة وی در بثاب علثم داشثت .در
نظر وی ،دورت علمی حصیصتی وجودی است کث سثبب علثم انسثان بث شثیم

سال پنجم ،بهار  ،3192شماره مسلسل 35

019

میشود .این نظر بر خالر نظر عدهای اسثت کث مفثاهیم را امثر یروجثودی و
ماهوی دانست اند و آنها را از دایرة بح

وجودی خثارز مثیکننثد .ملثابی نظثر

مالددرا ،هر مفهوم ماهوی دارای گون هایی از وجود است .وجود مادی ،وجثود
مسرد حسی و خیالی و عصلی ک وجودهای خارجی برتر ماهیت مادی هسثتند و
در مصایس با وجود مادی ،وجود ذهنی و مفهوم آن ب حساب میآینثد .بنثابراین،
اگر ماهیت شیم مادی در نفس با وجود مثالی حسی موجود باشد ،نفس ب نحثو
جزئی حسی آن را درک خواهد کرد و اگر با وجود مثالی خیالی موجود باشد ،ب
نحو جزئی خیالی آن را درک میکند ،زیرا در عالم مثال در برابر هر موجود مادی
یک موجود حسی یا خیالی مثالی وجود دارد ک این تنابر یک ب یک سبب درک
جزئی از آن وجود مادی است .اما اگر ماهیت با وجود عصلی موجود باشد ،سثون
وجود عصلی وجودی قوی و دربرگیرندة مسموع ای از موجثودات مثادی اسثت،
درک آن موجود عصلی سبب درک وجود مادی ب نحو کلی میگردد( .همنو:8818،
 166/1و 146؛ عبوديت)38 -30/8 :8116 ،
جزئیت مفهومی و وحدت واجبالوجود

مصصود از توحید در فلسف نفی مللی کثثرت از واجثب بالثزات اسثت ،سث
کثرت درونی ناشی از ترکیب و س کثرت بیرونثی ناشثی از شثریک داشثتن .در
کتب فلسفی این دو مسثئل تحثت عنثوان بسثاطت ذات و توحیثد ذات بررسثی
می شود .برای اثبات بساطت ذات ،انواع ترکیب باید از ذات الهی زدوده شود کث
عبارت اند از ترکیب شیمیایی ،ترکیب از ماده و دورت خارجی و ذهنی ،ترکیب
از جنس و فصل ،ترکیب از اجزام مصداری ،ترکیب از وجود وماهیثت ،ترکیثب از
وجود و عدم و ترکیب از جوهر و عثر

 .در میثان ایثن ترکیثبهثا ،ترکیثب از
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جنس و فصل و ماده و دورت ذهنی ب مباح

مفهومی مثرتبط اسثت و مثا در

بررسی مفهومی واجب تعالی ب این دو ترکیب برمیخوریم ک واجب تعالی نباید
ب آنها متصف باشد.
ترکیب از جنس و فصلْ اعم اسثت از ترکیثب از جثنس و فصثلی کث من ثأ
خارجی دارند و جنس و فصلی ک درفاً تحلیلی و ذهنی اند ،مانند جنس و فصل
اعرا

 .ترکیب از جنس و فصل ذهنی متالزم با ترکیب از ماده و دورت ذهنثی

است ،ب گون ای ک اثبات یکی مستلزم اثبات دیگری و نفی هر یک مستلزم نفی
دیگری است ،سراک ماده و دورت ذهنی ،ب ترتیب ،همان جنس و فصلاند ،بثا
این تفاوت ک جنس و فصل الب رط اعتبار میشوند ولی ماده و دورت ب شرط
ال .پس ،نفی یکی از این دو ترکیب از ذات خثدا دیگثری را نیثز در پثی خواهثد
داشت .برای نفی جنس و فصل از ذات الهی ب نفی ماهیت از او تمسک میشود،
در حالی ک اگر منظور از نفی جنس و فصل نفی هرگون اشتراک و تمثایز میثان
خدا و مخلوقات است با نفی ماهیت ممکن نمیشود ،زیرا سث بسثا خداونثد در
دفتی با سایر مخلوقات م ترک باشد ک این خود نیاز ب ممیثزی در ذات بثرای
جدایی افکندن میان او و مخلوقات را الزم میآورد .در این دورت ،برای اثبثات
بساطت ذات نیازمند آنیم ک این اشتراک و تمایز را نیز از خداونثد نفثی نمثاییم.
پس ،نفی ماهیت ب تنهایی برای نفی اشتراک و تمایز در خداوند کافی نیسثت .از
اینساست ک م کل کلی بودن مفهوم واجبالوجود جلوه می کنثد ،سراکث کلثی
بودن مفهوم واجب نوعی اشتراک مفهومی واجب با واجبات دیگر را در پثی دارد
و باید مفهوم دیگری باشد ک خداوند را از آنها متمایز سازد .این یعنی راه یثافتن
کثرت در ذات الهی و ترکیب از جهت اشتراک و جهت تمایز.
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حکما بر این باورند ک با توج ب تعریف کلی مفهوم واجب الوجود هم یثک
کلی است ،زیرا درر تصور واجب مان از وجود افثراد کثیثر بثرای آن نیسثت.
(غزالننی 00 :8444 ،و 06؛ سننهروردی 0 :8110 ،و 1؛ فخننرالنندين راای)10 :8131،

بنابراین ،برای واجب ب امکان عام شریک قابل تصور است و اگر شثریکی بثرای
او یافت نمیشود ،ب دلیل امری خثارز از مفهثوم آن مثثالً اقتضثای وجثودی آن
است .سهروردی بر این بیان اشکاالتی وارد کرده است ()80 :8111

اشكال اول :اگر مفهومِ واجب کلی باشد ،الزم میآید مرکثب باشثد از جهثت
م ترکی ک کلی از آن حکایت میکنثد و تصثور آن مثان وجثود شثریک بثرای
واجب نیست و از جهت امتیازی ک تصور آن مان وجود شریک برای آن اسثت،
در حالی ک ترکیب در واجب محال است.
اشكال دوم :اگر مفهومِ واجب کلی باشد ،ب این معناست کث ایثن مفهثوم بث
امکان عام دارای شریک است و طبی ذاتش اقتضای تعین را ندارد .پس ،تخص
این مفهوم ب ذات واجب ب سبب علتی خواهد بود .در این دثورت ،واجثب در
اتصار ب مفهوم وجوب نیازمند و معلول یر میشود.
اشكال سوم :در دورت کلی بودن مفهوم واجب ،ب طور مللی نمیتوان گفت
وجود شریک برای واجب محال است ،زیرا واجب از نظر مفهوم اقتضای وحدت
را ندارد بلک ب امکان عام وجود شثریک بثرای او ممکثن اسثت و اگثر واجثب
دیگری محصی ن ده ،ب خاطر مانعی یر از واجب بوده است .این ب معنای عثدم
وجوب وحدت ذاتی برای واجب است ک موجثب مثیشثود در واجثب جهثت
امکانی داخل شود.
سهروردی در پاسخ اشکال اول میگوید بین شریک وجود و شریک مفهومی
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فرق است .در اولی ،دو شیم یا سند شیم دارای دفات و خصودیاتی مانند هم
هستند و گفت می شود این شیم در وجثودْ شثریک و ماننثد دارد .امثا بث لحثا
مفهومی ،ب این معناست ک مفهوم واحدی وجود دارد کث بثر آن شثیم و سثایر
اشیام ددق میکند .این شراکت مفهثومی سثبب مثیشثود کث شثیم در برخثی
اودار و دفات مانند سایرین باشد ولی موجب اثبات شراکت وجودی برای او
نیست.
بر این اساس ،پاسخ دو اشکال بعدی نیز روشن میشود امکان شثریک بثرای
واجب ب لحا مفهومی موجب سرایت امکان در وجود واجثب نیسثت .واجثب
می تواند ب لحا وجود بدون شریک باشد و شریک برای او ممتن باشد ولی بث
لحا مفهومی ،ب گون ای باشد ک بتوان شثریکهثایی را بثرای او تصثور کثرد.
(سهروردی )81 :8111 ،این مللب از اقسام کلی ک ذکر شد قابل فهم است ،زیثرا
کلی ب لحا مصداق های آن ب س قسم تصسیم شد کلی با افراد کثیثر بالفعثل و
کلی با افراد بالصوه ،ک یا ممکن الوجود هستند یا ممتن .
سهروردی در ادام میافزاید وجوب و امکان و امتناع وجثودی منافثاتی بثا
معنای احتمال و امکان ذهنی ندارند ،زیرا منظور از احتمال تردیثد ذهثن اسثت و
این تردید با جهتهای س گان منافاتی ندارد .برای مثال 091 ،درج بودن زوایای
مثل

قبل از اثبات امری محتمل است و این احتمال با جهت وجوبِ ایثن حکثم

در خارز برای مثل

منافاتی ندارد( .همان)81 :

بر پای همین سخن ،عالم حلی معتصد است ک احتمال کثرت واجبالوجود
از نظر مفهوم مستلزم کثرت آن در نفساالمر نیست .ازاینرو ،باید گفت مثراد از
تعریف کلی ب مفهومی ک در آن شریک بودن افراد ممتن نیست احتمال شثرکت
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افراد در مفهوم کلی است ،ن تحصی افراد کثیر در خارز( .حلی)88 :8138 ،

با توج ب این سخنان ،در نفی کثرت درونی از خداوند ،نفی کثرت از جهثت
اشتراک مفهومی و جهت تمایز مفهومی الزم نیست و آنچ الزم اسثت آن اسثت
ک ذات الهی در خارز و ب لحا وجودی دارای اجزام نباشد .البت  ،این سخن با
نفی جنس و فصل از خداوند سازگار نیست .با این وجود ،شاید بتوان گفت نفی
جنس و فصل از خداوند ب سبب ماهیت نداشتن واجب است ن بث سثبب نفثی
شراکت و تمایز مفهومی از واجب .سنان ک در ادام خواهد آمد ،برخی بثر ایثن
باورند ک واجب تعالی در این مفهوم نیز بثی شثریک اسثت و ،بنثابراین ،فثر
تصور افراد کثیر برای مفهوم واجثبْ فرضثی اسثت کث خثودِ فثر

ممتنث و

یرمحصی است.
همانلور ک گزشت ،در بح

نفی کثرت از خدا ،عالوه بر نفی کثرت درونی،

کثرت بیرونی و شریک نیز باید دف شود .نفی شریک از خدا ب معنای نفی فرد و
مصداق دیگر برای مفهوم خداست .این ب آن معناست ک واقعیتی را ک مصثداق
مفهوم واجب بالزات می دانیم یگان مصداق است و او در وجوب بالثزات خثود
شریک و مثلی ندارد .اینک میگوییم واجب بالزات مصادیی متعثددی نثدارد ،در
نگاه سلحی ب این معناست ک جایز است مفهوم واجب مصادیی متعددی داشت
باشد ولی فصط یکی از آنها موجود است و مابصی ب عللی مفصودند .ولی از دیدگاه
دقیی فلسفی ،اساساً محال است ک مفهوم واجب مصادیی متعددی داشثت باشثد.
پس ،جز مصداق یگانة آن مابصی ممتن بالزات اند .از دیدگاه اول ،خداوند شریک
ندارد ،سون شریک خدا ممتن بثالییر اسثت و از دیثدگاه دوم ،خداونثد شثریک
ندارد سون شریک الباری ممتن بالزات است .تمام ایثن سثخنان بثا کلثی بثودن
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مفهوم واجب تعالی سازگاری دارد .مفهومی می تواند کلی باشد و یک فثرد از آن
موجود باشد و مصادیی دیگر ممکن باشند ولی بنا ب عللی تحصی نیافت باشند یثا
تحصی مصادیی دیگر آن ممتن باشد .در مالک کلیت و جزئیت گزشت ک مفهوم
کلی قابلیت ددق بر افراد کثیر را دارد و این با فر

افراد کثیر ذهنی نیز محصثی

میشود ،فرضی ک می تواند افرادی فرضی را برای شثیمای کث محثال و ممتنث
است در نظر بگیرد .این را فر

محال مینامند ک بثر اسثاس اتفثاق فالسثف و

حکما محال نیست.
از دیدگاه اول ،خداوند شریک ندارد .با این حال ،جایز اسثت شثریک داشثت
باشد و ،ب طریی اولی ،فر
دیدگاه دوم ،از باب اینک فر

و تصور شریک بثرای او نیثز جثایز اسثت .امثا از
محالْ ممکن است ،فر

او جایز و معصول است اما محال است این فر
دیدگاه از آن جهت ک فر

و تصور شریک بثرای

در خارز محصی شثود .ایثن دو

شریک را برای خداوند ممکن و معصول میدانند ب

وحدت عددی خدا قایل اند .اما در متون دینی ،ب نوع دیگری از وحدت بث نثام
وحدت یرعددی نیز اشاره شده است .این وحدت ب آن معناسثت کث نث تنهثا
شریکالباری ذاتاً محال است بلک فر

آن هم محال است .ب تعبیثر دیگثر ،نث

تنها خود شریک و مثل برای خداوند ممتن بالزات اسثت بلکث فثر

و تصثور

 ،خود فر

هثم ذاتثاً

شریک و مثل هم برای او محال است و عالوه بر مفرو

محال است .این سخن ب این معناست وقتی ک سیزی را شریک خداوند فثر
میکنیم یا حصیصتاً آن را واجب بالزات فر

نکردهایم و گمثان مثیکنثیم کث آن

واجب بالزات است یا اگر آن واجب بالزات است ،واجب بالزاتی در کنار واجب
نخستین نیست بلک همان است ک دوباره تصور شده ا سثت و بث

لثط گمثان
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میکنیم تصوری از مصداق جدید است .این سخن ب معنای جزئی بثودن مفهثوم
واجب تعالی است ،زیرا در تعریف جزئی گزشت کث جزئثی فثر
کثیرین ندارد و فر
فر

دثدق بثر

تعدد افراد برای آن محصی نمیشود و فرضی است ک خودِ

ممتن است.
ابن ترک در تأیید این نظر میگوید اگر س در ابتدا ب نظثر مثیرسثد مفهثوم

واجب از نظر معنای متمثل از آن در ذهن کلی اسثت ،آنچث از واجثب در عصثل
بدون در نظر گرفتن لواحصش تصور می شثود مثان از هثر گونث شثریکی بثرای
اوست ،زیرا واجب دارای وحدت حصیصی است و تعین و ت خ

آن عین ذاتش

است88 :8136( .ن  )88این همانند آن است ک از دور شیمای را رؤیثت کنثیم و
تصویری مبهم از آن در ذهن نصش بندد .تصویر این شیم با اینکث در خثارز بث
یک موجود خاص پیوند دارد جزئی است لکثن سثون روشثن نیسثت کث آن را
درخت ،مسسم یا انسان میپنداریم ،پس م ترک بین افراد کثیثر ،و کلثی اسثت.
ولی با نزدیک شدن ب آن ،میفهمیم ک او برای مثال حسن است .پثس ،در ابتثدا
مفهوم جزئی را کلی میپنداشتیم ولی با فراهم شدن شناخت دقیی میفهمثیم کث
آن مفهومْ جزئی بوده است و تنها بر یک شخ

قابل تلبیی است.

میرزا محمدعلی از حاشی نگاران حاشی مولی عبداهلل با این نظر موافی است و
مینویسد اینک گاهی گفت شده است برخی مفاهیم کلی بر واجب تعالی دثدق
میکند از روی تساهل و تسامح است و از باب اشتراک لفظی اسثت نث معنثوی.
برای مثال ،واجب تعالی ،وجود یا شیم بر واجب ب عنوان مفاهیمی کلی اطثالق
می شوند ولی باید توج داشت ک معنای آنها دربارة واجب ب معنایی اسثت کث
یر از معنای ب کار رفت در مورد سایر موجودات میباشد ،سراکث اگثر واجثب
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تعالی مندرز تحت کلی باشد ،الزم میآید مرکب از جهت اشتراک و جهت امتیاز
شود .و در این دورت ،محتاز ب اجزام م ثترک و ممتثاز خواهثد شثد( .ينزدی،
881 :8161ن )888

اوز سنثثین سثثخنانی را در مکتثثب مالدثثدرا مثثیتثثوان یافثثت .بثث گفتثثة
ددرالمتألهین ،خداوند در کلیة مفاهیم دثادق بثر او بثی شثریک و مثثل اسثت.
(صدرالدينشيراای ،)843 /6 :8113 ،ب این معنا کث نث تنهثا خداونثد در مفهثوم
واجب بالزات بیشریک است بلک در کلیة مفاهیم دادق بر او نیز سنثین اسثت.
در هیچ یک از مفاهیم دادق بر او ،مانند شیم و وجود و علم و قدرت و حیثات
نیست .همان گون ک فر

مصثداق دیگثری

شریک و مثلی برای او قابل فر

یر از خداوند برای مفهوم واجب بالزات ممکن نیست ،فر

مصثداق دیگثری

یر از خداوند برای مفاهیم مزکور نیز ممکن نیست .همانگون ک واجب بالزاتی
نیست جز ،خداوند ،شیئیتی نیست جز شثیئیت خداونثد و وجثودی نیسثت جثز
وجود خداوند ،و علمی نیست جز علم خداوند( .عبوديت)888 /8 :8116 ،

با توج ب این سخنان ،ن تنها نمیتوان برای واجب تعالی مصادیی کثیر تصور
کرد بلک فر
ن مفرو

سنین مصادیصی فرضی ن دنی است ک خود فر

محال اسثت

 .با این ودف ،مفهوم واجب و سایر مفاهیمی کث دربثارة او بث کثار

میروند باید جزئی باشند ث همانگون ک ابنترک ب آن تصریح کرد ث ،سراک در
توضیح مفهوم جزئی گزشت ک مفهوم جزئی آن اسثت کث نمثیتثوان بثرای آن
افرادی کثیر فر

کرد و سنین فرضی خود باطل است .ممکن است گفتث شثود

همینک برای واجب فرد دیگری فر
واجب آنها را نفی میکنیم ،فر

مثیکنثیم و ،سث،س ،بثا بثراهین وحثدت

افراد برای واجثب اسثت .در پاسثخ گفتث انثد
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کسی ک فکر می کند افرادی کثیر برای واجب تصثور کثرده اسثت ،در حصیصثت،
واجب را تصور نکرده است ،سراک تصور واجبهای متعثدد مسثاوی اسثت بثا
تصور نکردن آنها .ابنترک در این باره میگوید اگر دورت عصلی واجثب دارای
افراد کثیر باشد ،الزم می آید دیگر واجب تصور ن ده باشد .بنابراین ،برای واجب
فر

افراد کثیر ممکن نیست .اگر کسی بگوید ک فثر

می گوییم آنچ محال نیست فر

محثال محثال نیسثت،

تحصی شیمِ محال است ولی آنچث اینسثا رخ

میدهد خود محال است ک عبارت است از فرضثی کث خثودِ آن فثر

امکثان

ندارد( .ابنتركه)883 :8113،
نتیجهگیری

برای بررسی این مللب میگوییم همانطور ک در مالک جزئی و کلی بثودن
مفهوم گزشت ،در میان این سخنان تمایز میان ت خ

خارجی و مفهثوم جزئثی

نهاده ن ده است این سخن درست است ک واجبالوجود در خارز ،بث سثبب
آنک درر وجود است ،وحدت یرعثددی دارد و مصثداق دومثی در کنثار آن
نمیتوان تصور کرد و حتی هر دفتی هم ک بثرای واجثب ثابثت شثود مخثت
اوست و واجب تنها مصداق تمام دفات خود است .ولی این بث معنثای جزئثی
بودن مفهوم واجب الوجود نیست .اگر مراد از جزئیثت واجثبالوجثود ت ثخ
خارجی آن ،و بساطت و درافت وجود آن باشد ،باید گفت حرر درستی اسثت
و واجب ب وحدت حصة حصیصی دو بردار نیست ،پس ،مت خ

بالزات اسثت و

تمام دفات را انحصاراً واجد است .ولی اگر مرادْ مفهوم واجب الوجود باشثد ،از
آنسا ک این مفهوم مفهومی حسی یا خیالی نیست ،پس جزئیت آن ب کلی منتفثی
است و مفهومی کلی است.
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در معیار مفهوم جزئی گزشت ک جزئی یا ب سبب اینک در معنثای خثود بثا
وجود و مادة خادی ارتباط دارد جزئی است یا ب سبب آنکث دثورت حسثی و
خیالی حاکی از آن ب گون ای اسثت کث تنهثا از یثک فثرد حکایثت مثیکنثد و
نمثثیتوانثثد از شثثیم دیگثثر حکایثثت کنثثد .در هثثر دثثورت ،مفثثاهیمی سثثون
واجب الوجود و وجود واجب و  ...ک از دفات الهی هستند نث در معنثای آنهثا
ارتباط با وجود خارجی خادی اشراب شده است و ن ب دورت حسی و خیالی
درک می شوند ک بتوان گفت مفاهیمی جزئی هستند .بلک تنها نکت پیرامون آنهثا
این است ک مصداق این مفاهیم در خارز منحصر اسثت و وجثود مصثداق دوم
برای آنها ممتن است و قابل فر
کثیر برای آنها امکان دارد و قابل فر

نیز نیست ولی ب لحا مفهومی تصور افثراد
است ،هرسند ب دورت فثر

ِ حصیصتثی

باشد ک در خارز تحصی ندارد .همان گون ک در اقسام کلی گزشت مفهومی کث
یک فرد از آن در خارز محصی شده باشد ولی تحصی افراد دیگر آن محثال باشثد
نیز یکی از اقسام کلی است و آن را کلی ممتنعی ک منحصر در فرد است نامیدند.
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