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The Scope of Philosophical Problems 
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Abstract 

Every science or field of study has a subject-matter and a set of problems. The problems of 

a science are propositions concerning its subject-matter; indeed, the problems exhibit the 

effects of the subject-matter. In other words, the subject-matter of each proposition is in 

fact the subject-matter of the science, and the predicate of each proposition is an effect of 

the science’s subject-matter. Hence the following general principle: “the subject-matter of a 

science is that the essential accidents (al-ʿawāriḍ al-dhātiyya) of which are discussed in that 

science.” The term “essential” appears to prevent any overlap of the problems of different 

sciences, in which case the problem would be studied in two or more sciences. 

The question of this research is as follows: given that the subject-matter of philosophy 

is “existent” (mawjūd) and philosophy is a study of existence (wujūd), what is the scope 

and domain of the problems of philosophy? That is, what problems are included in 

philosophy? Is philosophy merely a discussion of secondary intelligibles (al-maʿqūlāt al-

thāniya) such as existence and nonexistence, unity and plurality, potentiality and actuality, 

and incipience and eternity, or does it also discuss first intelligibles (al-maʿqūlāt al-ūlā); 

that is, quiddities or the Aristotelian ten categories? 

The research aims to establish that, in addition to the secondary intelligibles—which 

are the first divisions of existence and existents—philosophy is concerned with how first 

intelligibles exist. In this way, a reply can be given to the following objection: why does 

philosophy discuss quiddities while its subject-matter is existence? The reply is that 

philosophy studies how quiddities or the ten categories of substance and accidents exist, 

and hence it is still concerned with existence—it has not gone beyond the subject-matter 

of philosophy. 
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The method of this research is the library method and critical analysis. This is why the 

background and history of the problem are studied. Next, precise definitions of the relevant 

terms and jargons are provided so that they are fully and clearly distinguished to prevent 

fallacies. For this reason, the differences between first and secondary intelligibles are 

articulated. This is followed by the main body of research; that is, the boundaries of the 

problems of philosophy. Here, Avicenna’s contribution early in the theology section of The 

Book of Healing (al-Shifāʾ) and MullāṢadrā’s contribution in his Taʿlīqāt (Commentaries) 

are delineated and analyzed. 

Here are the findings of the research:  

(1) The problems of philosophy are not confined to those predicates of “existent” that 

alone or together with their opposites encompass all existing entities (examples for these 

predicates are as follows: necessity and possibility, one and many, potential and actual, 

incipient and eternal, prior and posterior). To the contrary, philosophy also discusses 

quiddities and the ten categories (i.e. substance and the nine accidents) as well: it 

establishes the existence of each of these as entities in this world, and then it studies how 

each category and its subcategories exist. This is a philosophical problem because it deals 

with manners of existence. 

(2) Motion and time are not quiddities, which is to say that they are not subsumed under 

any categories. In contrast, they are concepts abstracted by our minds from gradual 

existences. Since motion and its quantity—that is, time—are particular manners of existence; 

that is, flowing or dynamic existence, as opposed to static existence, this might count as a 

philosophical issue. Accordingly, motion and time can be among the problems of philosophy. 

On this account, philosophy discusses not only the secondary intelligibles, but also the 

first intelligibles as well as motion and time. 

Keywords: the subject matter of science; the primary intelligible; the secondary intelligible; 

categories ; Umur Ammah ; the mode of being. 
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  الملخص
ن مسـائل الفلسـفة إمبا أن مسائل العلم هي العالمات الذاتية له، فقد قال الـبعض 

ـا تقتصـر علـى املعقـوالت الثانيـة.  يعتقـد الـبعض اآلخـر أن و والقضايا ذات الصلة 
أيضــاً قضــايا فلســفية. لتوضــيح هــذه القضــية وحتقيــق النظريــة  املعقــوالت األوىل هــي

الصــحيحة، تطرقنــا يف مقدمــة البحــث وبعــد طــرح املوضــوع وبيــان خلفيــة البحــث، 
إىل ذكر اخللفية التارخيية هلذا املوضوع يف كالم احلكماء السـابقني والالحقـني. بعـد 

هلـــذا البحـــث، ذلـــك، للـــدخول يف البحـــث، مت أوًال تعريـــف املصـــطلحات املطلوبـــة 
وهــــي موضــــوع العلــــم، ومســــألة العلــــم، ومبــــادئ العلــــم، واملعقــــول األول والثــــاين، 

ــــاين. مث متّ  ــــايل: إذا كانــــت  واالختالفــــات بــــني املعقــــول األول والث طــــرح الســــؤال الت
مســائل الفلســفة مقتصــرة علــى املعقــوالت الثانيــة، فلمــاذا ننــاقش يف الفلســفة األوىل 

هـــذا الســـؤال، مت  نالعشـــر واملاهيـــات؟ لإلجابـــة عـــ اجلـــوهر والعـــرض، أي املقـــوالت
تقيــيم حبــث ابــن ســينا يف موضــوع وقضــايا الفلســفة األوليــة يف إهليــات الشــفاء ورأي 
املال صدرا يف هذا البحث الذي ورد يف شرحه للشفاء. مث قمنا بالتعبري عـن نتيجـة 

الفلســـفة  البحـــث علـــى النحـــو التـــايل: نظـــراً ملناقشـــة وجـــود املقـــوالت واملاهيـــات يف
ـــة الـــيت هـــي املعقـــوالت األوىل ولـــيس مفاهيمهـــا، فـــإن املعقـــوالت األوىل هـــي  األولي
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ـا طريقـة خاصـة للوجـود، متـت  أيضاً مسائل فلسفية، متاماً مثل احلركـة والوقـت، أل
  مناقشتها يف الفلسفة.

موضــــوع العلــــم، املعقــــول األول، املعقــــول الثــــاين، املقــــوالت،  :الرئيســــةالكلمــــات 
  .لعامة، كيفية الوجودالشؤون ا

  
  المقدمة. 1

يف الفلســفة اإلســالمية، باإلضــافة إىل قضــايا الوجــود العامــة مثــل الوجــوب واإلمكــان، والوحــدة 
والتعدديــــة، والقــــوة والفعــــل، والعلــــة واملعلــــول، واحلــــادث والقــــدمي، فقــــد متــــت مناقشــــة املقــــوالت 

، وكـــذلك احلركـــة والوقـــت. ومت األرســـطية العشـــر، أي مقولـــة اجلـــوهر واملقـــوالت التســـع العرضـــية
طــرح الســؤال التــايل: مبــا أن املســألة الفلســفية هــي مســألة جيــب أن تشــمل مجيــع الكائنــات إمــا 
مبفردهـــا أو مـــع النقطـــة املقابلـــة، فلمـــاذا يـــتم يف الفلســـفة البحـــث حـــول تعريـــف ووجـــود اجلـــوهر 

د نقــاش حــول احلركــة والعــرض وأقســام كــل منهمــا الــيت ال حتتــوي علــى هــذه امليــزة؟ أو ملــاذا يوجــ
والوقـــت، وهـــو لـــيس مـــن أعـــراض املوجـــود مبـــا هـــو موجـــود، بـــل أحـــد تـــأثريات كائنـــات العـــامل 
الطبيعــــي؟ بــــالطبع، لكــــي تتضــــح اإلجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال لطــــالب الفلســــفة، فــــإن التعلــــيم 
والبحث يف بعض القضايا الفلسفية سيكون موضع شك. لذلك فإن البحث يف موضـوع هـذه 

  ويبدو ضرورياً والغرض منه هو حل هذه الشبهة ودرئها.املقالة مهم 
التحليلــي، ويف هـذه الطريقــة حماولـة الكتشــاف  - لـى املــنهج الوصـفي عيعتمـد هـذا البحــث 

موضـــوع الفلســـفة ومفـــاهيم العـــرض الـــذايت واملعقـــول األول والثـــاين مـــن خـــالل فحـــص نصـــوص 
بشــــكل مميــــز، والتعبــــري عــــن أرســــطو وعلمــــاء املســــلمني، وبعــــد أن يــــتم توضــــيح هــــذه املفــــاهيم 

خصائصــها باســتخدام التحليــل املنطقــي ســيتم توضــيح العالقــة بــني هــذه املفــاهيم والعثــور علــى 
  حل ملسألة البحث.

  
  . مسئلة البحث2

لكـــل علـــم ثالثـــة عناصـــر: املوضـــوع والقضـــايا واملبـــادئ. قـــال املنطقيـــون والفالســـفة يف تعريـــف 
ذي ينـــاقش يف ذلـــك العلـــم عوارضـــه الذاتيـــة موضـــوع العلـــم: إن موضـــوع أي علـــم هـــو ذلـــك الـــ
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). إن حقيقـــة اســـتخدام كلمـــة "العـــوارض الذاتيـــة" يف هـــذا التعريـــف 21ص : 1987، ارســـطو(
ــدف إىل إخــراج "العــوارض الغريبــة" مــن التعريــف ونتيجــة لــذلك، ال تتــدخل  ليســت عبثــاً، بــل 

  مسائل العلم.
أن ينــاقش قــوة النطــق البشــرية كمســألة علــى ســبيل املثــال، يف "األنثروبولوجيــا" ميكــن للمــرء 

ألن النطق من العوارض الذاتيـة يف اإلنسـان. لكـن احلركـة واملشـي ليسـا مـن العـوارض الذاتيـة يف 
اإلنســان، بــل مهــا مشــرتكان بــني البشـــر واحليوانــات، ويطلــق عليهمــا عــوارض اإلنســان الغريبـــة، 

كــة ليســت مســألة "أنثروبولوجيــا" بــل متامـاً كمــا هــي مــن عــوارض احليوانــات الذاتيــة، لــذا فــإن احلر 
ذه الطريقة ال تداخل بني مسائل هذين العلمني.   مسألة "علم احليوان". و

ـــة  ـــة واحلقيقي ـــة والعلـــوم الـــيت تتكـــون  - ولكـــل علـــم يف العلـــوم الربهاني ولـــيس العلـــوم االعتباري
 عــن ، وكــل مســألة عبــارة عــن اقــرتاح يعــرب1مســائله اخلاصــة - مســائلها مــن افرتاضــات شخصــية 

أحـــد األحكـــام املتعلقـــة مبوضـــوع ذلـــك العلـــم. يتحقـــق اإلذعـــان بقضـــية مـــا عنـــدما يقبـــل العقـــل 
البشــري الــدليل األصــلي للموضــوع. يتحقــق هــذا القبــول، أوالً، عنــدما يكــون لــدى العقــل فكــرة 
ــاً، عنــدما يكــون لديــه معيــار يتعــرف مــن خاللــه علــى  صــحيحة عــن املوضــوع ومــا حيملــه، وثاني

علــــى املوضــــوع. إن مــــا يــــوفر اجلــــزء األول، أي تصــــور املوضــــوع واحملمــــول، هــــو ثبــــوت احملمــــول 
التعريفـــات، ومـــا يـــوفر اجلـــزء الثـــاين، أي التصـــديق بإثبـــات احملمـــول علـــى املوضـــوع، هـــو املبـــادئ 
املتعـــارف عليهـــا واألصـــول املوضـــوعة. التعريفـــات واملبـــادئ املتعـــارف عليهـــا واألصـــول املوضـــوعة 

  )24/3- 23ص : 2013 طباطبايي،لك العلم. (ألي علم تسمى "مبادئ" ذ
هذا السؤال إىل أذهان الفالسفة وهو مـا الـذي تتضـمنه قضـايا الفلسـفة كعلـم؟  يبادرلطاملا 

يعتقــد الــبعض أنــه مبــا أن مســألة أي علــم جيــب أن تكــون أحــد العــوارض الذاتيــة ملوضــوع ذلــك 
" أو "املوجــــود مبــــا هــــو العلـــم، ومــــن ناحيــــة أخـــرى فــــإن موضــــوع الفلســـفة هــــو "الوجــــود املطلـــق

موجـــود"، فـــإن مســـائل الفلســـفة تقتصـــر علـــى املعقـــوالت الثانيـــة مثـــل الوحـــدة والتعدديـــة والقـــوة 
والفعــــل، واحلــــدوث والقــــدم والتقــــدم والتــــأخر وال تشــــمل املاهيــــات. ويــــرى آخــــرون أن مســــائل 

الت األوىل، الفلســـفة، باإلضـــافة إىل املعقـــوالت الثانيـــة، تشـــمل أيضـــاً املاهيـــات الـــيت هـــي املعقـــو 
  ألنه يف الفلسفة يتم إثبات وجودها ويناقش وجودها.
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الســؤال الرئيســي يف هــذا البحــث هــو أنــه وفقــاً للنمــوذج العلمــي للحكمــاء واملناقشــة حــول  
ـا تشـتمل أيضـاً علـى  األعراض الذاتية، هل تقتصر مسائل الفلسفة علـى املعقـوالت الثانيـة أم أ

بالنظر إىل اقتصار مسائل العلم على العوارض الذاتيـة ملوضـوع املعقوالت األوىل؟ بعبارة أخرى، 
العلــم، فهــل تقتصــر العــوارض الذاتيــة يف موضــوع الفلســفة علــى املعقــوالت الثانيــة، أم أنــه ميكــن 

  إجياد حل يشمل املوضوعات املتعلقة باملاهيات واملقوالت يف الفلسفة؟
  
  الدراسات السابقة 1.2

الفلســـفة والعالقـــة بـــني موضـــوع الفلســـفة واملعقـــوالت األوىل كانـــت هنـــاك أحبـــاث يف موضـــوع 
  والثانية وسوف نقوم يف هذا املقال بتقدمي حملة هذه االحباث وما مييز هذا البحث عنها.

تناول كل من توراين وعمرانيان يف حبث بعنوان (وجهـة نظـر ابـن سـينا واملـال صـدرا يف شـرح 
موضـوع الفلسـفة ومتيزهـا عـن العلـوم األخـرى. مـن موضوع الفلسفة ومتيزها عن العلوم األخـرى) 

وجهــة نظرمهــا، مبــا أن موضــوع الفلســفة هــو املوجــود مبــا هــو موجــود، فــإن العديــد مــن القضــايا 
 العــوارضالفلســفية مثــل الــنفس واملعــاد ومــا إىل ذلــك، ممــا مت اقرتاحــه يف الفلســفة ال يعتــرب مــن 

ه القضــايا بشــكل منفصــل يف علــم حتــت الذاتيــة هلــذا العلــم، ولكــن جيــب النظــر يف كــل مــن هــذ
 يتعامــل مؤلفــو هــذه الدراســة مــع املعقــوالت األوىل، ولكــن حســب ملعنــوان الفلســفة املضــافة. 

أسســـهم، يبـــدو أن مناقشـــة املعقـــوالت األوىل جيـــب أن تنفصـــل عـــن الفلســـفة ويـــتم التطـــرق هلـــا 
حــث، غــّري ابــن حتــت علــم يســمى "فلســفة املعقــوالت األوىل". مــن وجهــة نظــر مــؤلفي هــذا الب

ســينا وصــدر املتــأهلني مفهــوم العــرض الــذايت يف بــاب الوجــود واعتــربا أي وجــه مــن أوجــه الوجــود 
أحد العوارذ الذاتية للوجود. لذلك، ميكن مناقشة جوانـب الوجـود الـيت يـتم النظـر فيهـا بـاألنواع 

  عات.واألقسام املوجودة يف الفلسفة وليس هناك حاجة لتشكيل علم مستقل هلذه املوضو 
يف إحــدى املقــاالت، يبحــث فرامــرز قرامكــي يف قاعــدة "موضــوع العلــم" (قاعــدة موضــوع  و 

كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية). كما تطرق مفتوين يف مقال (العـوارض الذاتيـة 
واإلشكاالت األربعة حوهلا؛ العوارض الذاتية، حتليل آراء خواجه الطوسي وفخـر رازي يف شـرح 

ويف مقـــال مشـــرتك مـــع فرامـــرز قراملكـــي (دراســـة موضـــوع الفلســـفة مـــن وجهـــة نظـــر اإلشـــارات) 
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أرســـطو وابـــن ســـينا وابـــن رشـــد) إىل دارســـة ماهيـــة العـــوارض الذاتيـــة واإلشـــكاالت الـــيت تعرتيهـــا 
ـــــاك جمـــــال  وموضـــــوع الفلســـــفة يف رأيهـــــم، وفقـــــاً لنمـــــوذج الســـــينتولوجيا للحكمـــــاء، مل يعـــــد هن

ن أنــواع املاهيــة واملقــوالت ال تعتــرب مــن العــوارض الذاتيــة للحــديث عــن املقــوالت يف الفلســفة أل
للموجــود املطلــق. مــن ناحيــة أخــرى، إذا قبلنــا أن املقــوالت هــي مــن العــوارض الذاتيــة للموجــود 

  املطلق، فلن يتبق جمال ملناقشة أنواع كل مقولة يف الفلسفة.
نظـر املؤلـف، فـإن ابـن الفرق بني هذا البحـث واألحبـاث املـذكورة أعـاله هـو أنـه مـن وجهـة و 

ســـينا لديـــه رؤيـــة أوســـع للعـــرض الـــذايت ويعتـــرب الوجـــود مـــن العـــوارض الذاتيـــة لـــه. بعبـــارة أخـــرى، 
تعترب املقوالت يف الواقـع مبثابـة مظـاهر للوجـود وتظهـر وجودهـا يف شـكل ماهيـات. وبـالنظر إىل 

، فإنـــه مـــن أن الشـــيخ الـــرئيس أوضـــح هـــذا األمـــر، وأن هـــذا الـــرأي مقبـــول لـــدى صـــدر املتـــأهلني
خــالل تغيــري تعريــف العــوارض الذاتيــة، ميكــن اعتبــار املقــوالت واملاهيــات كمظــاهر للوجــود مــن 

  العوارض الذاتية املوجودة.
يف حبـــث (موضـــوع الفلســـفة األوليـــة عنـــد أرســـطو وابـــن ســـينا)، يعتقـــد بلنكـــي أن موضـــوع 

ـــة احملـــرك األو  ل، وأن املوضـــوعات الفلســـفة عنـــد أرســـطو هـــو وجـــود اختالفـــات أزليـــة ويف النهاي
األخـــرى يف الفلســـفة هــــي قضـــايا ثانويـــة. هــــذا الـــرأي خمـــالف لتصــــريح أرســـطو حـــول موضــــوع 
ــــــه عــــــن امليتافيزيقيــــــا. يف هــــــذا البحــــــث، ال توجــــــد إشــــــارة إىل املعقــــــوالت  الفلســــــفة يف أطروحت

  والثانية. األوىل
ا)، تنــــاول ماليــــري وســــعيدي  مســــائل يف دراســــة (جمــــال مســــائل الفلســــفة األوليــــة وحتــــديا

ا. يف رأيهـــم، احلـــل لتجميـــع القضـــايا الـــيت أثـــريت يف الفلســـفة هـــو أن  الفلســـفة األوليـــة وحتـــديا
الفلسفة ليس هلا موضوع واحد، لكن وجود علم يسمى الفلسفة يعتمد علـى وحـدة األسـلوب 
وأساســــيات مســــائله، يف نفــــس املقيــــاس الــــذي نضــــع مــــن خاللــــه العلــــوم حتــــت عنــــوان العلــــوم 

قد مؤلف هذه البحث أن مثل هذه اإلجابة حلـل املسـألة تـؤدي يف احلقيقـة ملسـح التجريبية. يعت
وجـه املسـألة وتقبـل التعدديـة يف العلــوم الفلسـفية. يف الواقـع، مـع هــذه اإلجابـة، لـن يكـون لــدينا 
علــم يســمى الفلســفة، بــل العلــوم الفلســفية، وقــد اجتمعــت هــذه العلــوم الفلســفية حتــت االســم 

وحدة املنهج. يعـارض املؤلـف هـذه اإلجابـة ويعتقـد أنـه مـن خـالل إعـادة العام للفلسفة بسبب 
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بنـاء مفهــوم العــوارض الذاتيــة، ميكـن الــدفاع عــن النمــوذج التقليـدي للســيانتولوجيا وميكــن اعتبــار 
  الفلسفة علماً بوحدة املوضوع.

  
  الدراسة التاريخية للموضوع 2.2

نظريــات بعــض الفالســفة املتقــدمني  ســؤال البحــث هــذا، مــن الضــروري النظــر يف نلإلجابــة عــ
واملتـــأخرين، علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذه املســـألة مل تكـــن قضـــية بالنســـبة هلـــم، وجيـــب الوصـــول إىل 

م. م من حمتوى كلما   نظريا
  يقول أرسطو يف امليتافيزيقيا (ماوراء الطبيعة):

واجـب علـم ال من الواضح أن املوقف ودراسة املوجود مبا هـو موجـود واآلثـار املرتبطـة بـه هـو 
يفحص اجلوهر فحسب، بل يفحـص أيضـاً مالحقـه، [مبـا يف ذلـك] املقـدم واملـؤخر، اجلـنس 

  )94ص  :1987 ،ارسطووالنوع، الكل واجلزء وأشياء أخرى من هذا القبيل. (

كمــا يقــول: تســتخدم كلمــة "موجــود" يف كثــري مــن املعــاين، ولكــن كــل تلــك املعــاين تعــود 
ـــــا عـــــوارض، إىل األصـــــل، ألن بعـــــض األشـــــياء  ـــــا مـــــادة، وبعضـــــها أل تســـــمى "موجـــــود" أل

ــــا صــــفات أو صــــانعة  ــــا هـــالك أو فقــــدان أو أل ــــا "طريــــق إىل اجلــــوهر. "أو أل وبعضـــها أل
ومنـــتج للمـــادة أو األشـــياء املعروفـــة فيمـــا يتعلـــق باملـــادة أو هـــي حرمـــان مـــن شـــيء مـــن هـــذا 

  )89ص  :القبيل. (املصدر نفسه
ـــارة يُظهـــر كـــالم أرســـطو أنـــه  باإلضـــافة إىل املعقـــوالت الثانيـــة، فـــإن مناقشـــة املقـــوالت، وبعب

  أخرى، املعقوالت األوىل، تعترب أيضاً مسألة فلسفة.
يقــول ابــن ســينا يف قســم "اإلهليــات" مــن كتــاب الشــفاء، حيــث ينــاقش موضــوع الفلســفة  

األسـباب ويريد إثبات أن موضوع الفلسفة هو "موجود مبا هـو موجـود"، ال واجـب الوجـود وال 
النهائية األربعة، أن بعض قضايا الفلسفة هي اجلوهر، وبعضها من مقولة "كـم"، وهنـاك بعـض 
املقوالت األخرى، وبعض املعاين املستخدمة يف مجيع العلوم وال يوجـد علـم مـن العلـوم مسـؤول 

  )11- 10ص : 1973، سينا ابنعن البحث حوهلا، مثل واحد، كثري وجوب وإمكان. (
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ابــن ســينا أيضــاً أن مســائل الفلســفة، باإلضــافة إىل املعقــوالت الثانيــة، تشــمل لـذلك، يعتقــد 
  أيضاً املعقوالت األوىل (املاهيات أو املقوالت األرسطية).

إضــافة إىل شــرحه للشــفاء، علــق املــال صــدرا علــى ذلــك يف كتابــه "الشــواهد الربوبيــة"، وهــو  
إثبـــــات املقــــوالت العشـــــر للجـــــوهر  يف الواقــــع ملخـــــص لكتــــب األســـــفار واملبــــدأ واملعـــــاد. يعتــــرب

والعرض، مثل الكمية والنوعية، والعوارض األخـرى، مـن مواضـيع ومسـائل الفلسـفة، ويعتقـد أن 
  )21- 20ص : 2019، صدر املتأهلنيهذه املسائل كلها تعترب أنواعاً للوجود املطلق. (

أيضـاً مـن قضـايا يوضح هذا التصريح الصادر عن صدر املتأهلني أنه يعترب املعقـوالت األوىل 
  الفلسفة، وبالطبع، يف تعليقه على الشفاء، حتدث عن هذا األمر بالتفصيل.

يعتقــد العالمــة الطباطبــائي يف قضــايا الفلســفة أن حممــول القضــايا الفلســفية إمــا أن يســاوي 
الوجــود املطلــق وحــده أو باإلضــافة إىل نقيضــه؛ وهــذا يعــين أن أيــاً مــن هــذه احملمــوالت تتســاوى 

ود، كمــا نقــول: كــل موجــود هــو واحــد مــن حيــث أنــه موجــود (املقصــود بالوحــدة هنــا مــع املوجــ
الوحــــدة العامــــة الــــيت تعــــين املوجــــود مــــن حيــــث املصــــداق)، أو أن هــــذه احملمــــوالت ال تســــاوي 
املوجــود مــن حيــث املصــداق، ولكنهــا أكثــر خصوصــية ومســاوية للموجــود بطرفهــا املقابــل، مثــل 

ل أو بـالقوة. لـذلك، يـتم تقـدمي معظـم القضـايا الفلسـفية يف أن نقول: كل موجود هو إمـا بالفعـ
شـــكل تقســـيم، مثـــل تقســـيم املوجـــود إىل واجـــب وممكـــن وتقســـيم املمكـــن إىل جـــوهر وعـــرض، 

  )37- 35ص : 2004، طباطباييواليت تشكل املقوالت أو املاهيات واملعقوالت األوىل. (
فلســـفة، باإلضــافة إىل املعقـــوالت مــن الواضــح أنـــه وفقــاً للعالمــة الطباطبـــائي، فــإن قضــايا ال

  الثانية، تشمل أيضاً املعقوالت األوىل.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا تناقش املعقوالت األوىل يف الفلسفة وهـي مـن نـوع 
املاهيــة، وملــاذا يــتم التحقيــق يف وجــود مقــوالت اإلثبــات وكيــف توجــد، بينمــا املاهيــة هــي النقطــة 

كــن مناقشـــتها يف الفلســـفة الــيت يتمثـــل موضــوعها يف الوجـــود املطلـــق؟ وال املقابلــة للوجـــود وال مي
  يزال هذا اجلدل قائماً.

للدخول يف البحث واإلجابة على هـذا السـؤال، جيـب أوًال أن يكـون لـدينا تعريـف صـحيح 
ــ "مســألة العلــم" باإلضــافة إىل "املعقــول األول" و "املعقــول الثــاين". نظــراً ألن تعريــف "مســألة  لـ
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م" يعتمــــد علــــى معرفــــة "موضــــوع العلــــم"، فإننــــا ســــنقوم أوالً بتعريــــف "موضــــوع العلــــم" مث العلــــ
  سنتطرق ملوضوع وقضايا العلم، ونشري إىل مبادئ العلم.

  
  التعاريف. المفاهيم و 3

  موضوع العلم 1.3
لكـــل علـــم ثالثـــة عناصـــر: املوضـــوع والقضـــايا واملبـــادئ. قـــال املنطقيـــون والفالســـفة يف تعريـــف 

لــــم: موضــــوع كــــل علــــم هــــو مــــا يبحــــث يف ذلــــك العلــــم حــــول عوارضــــه الذاتيــــة. موضــــوع الع
). إن حقيقة استخدام كلمة "العوارض الذاتية" يف هـذا التعريـف 21ص  :1987 (امليتافيزيقيا،

ــدف إىل إخــراج "العــوارض الغريبــة" مــن التعريــف ونتيجــة لــذلك، ال تتــدخل  ليســت عبثــاً، بــل 
  مسائل العلم.

يف "األنثروبولوجيــا" ميكــن للمــرء أن ينــاقش قــوة النطــق البشــرية كمســألة علــى ســبيل املثــال، 
ألن النطق من العوارض الذاتيـة يف اإلنسـان. لكـن احلركـة واملشـي ليسـا مـن العـوارض الذاتيـة يف 
اإلنســان، بــل مهــا مشــرتكان بــني البشـــر واحليوانــات، ويطلــق عليهمــا عــوارض اإلنســان الغريبـــة، 

احليوانــات الذاتيــة، لــذا فــإن احلركــة ليســت مســألة "أنثروبولوجيــا" بــل متامـاً كمــا هــي مــن عــوارض 
ذه الطريقة ال تداخل بني مسائل هذين العلمني.   مسألة "علم احليوان". و

  
  مسائل ومبادئ العلم 2.3

ولـيس العلـوم االعتباريـة والعلـوم الـيت تتكـون مسـائلها  - ولكل علم يف العلوم الربهانية واحلقيقيـة 
مســــائله اخلاصــــة، وكــــل مســــألة عبــــارة عــــن اقــــرتاح يعــــرب عــــن أحــــد  - ت شخصــــية مــــن افرتاضــــا

األحكــام املتعلقــة مبوضــوع ذلــك العلــم. يتحقــق اإلذعــان بقضــية مــا عنــدما يقبــل العقــل البشــري 
الدليل األصلي للموضوع. يتحقق هذا القبـول، أوالً، عنـدما يكـون لـدى العقـل فكـرة صـحيحة 

عندما يكون لديه معيار يتعرف من خالله علـى ثبـوت احملمـول عن املوضوع وما حيمله، وثانياً، 
على املوضوع. إن ما يوفر اجلزء األول، أي تصور املوضـوع واحملمـول، هـو التعريفـات، ومـا يـوفر 
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اجلزء الثاين، أي التصديق بإثبات احملمول على املوضوع، هـو املبـادئ املتعـارف عليهـا واألصـول 
املتعــارف عليهــا واألصــول املوضــوعة ألي علــم تســمى "مبــادئ" املوضــوعة. التعريفــات واملبــادئ 

  )24/3- 23ص : 2013 طباطبايي،ذلك العلم. (
  يف هذا املوضوع، يتفق مجيع الفالسفة واملنطقيني وال فرق بينهم.

  
  المعقول األول والمعقول الثاني 3.3

واملعقـول الثـاين، والفـرق بـني حنتاج اآلن إىل التحـدث قلـيًال عـن تعريـف املعقـول واملعقـول األول 
  املعقول األول واملعقول الثاين.

املعقـــول هـــو املعـــىن واملفهـــوم الكلـــي ويـــتم احلصـــول عليـــه بشـــكل طبيعـــي يف مرحلـــة اإلدراك 
العقالين، وليس يف مرحلة اإلدراك احلسي أو اإلدراك التخيلي.  لدينا تصـورات حـول املاهيـات 

ء. لــدينا أيضــاً تصـورات عــن حاالتنــا النفسـية مثــل اللــذة مثـل اإلنســان واحليــوان واألرض والسـما
واألمل. القاسم املشرتك بني هذين النوعني من التصورات هو أن كل منهمـا ميثـل موجـوداً حمـدداً 

  خارج النفس أو يف النفس.
ولكـــن يف مواجهـــة هـــذه املفـــاهيم، هنـــاك فئـــة أخـــرى مـــن املفـــاهيم يف أذهاننـــا، مثـــل فكـــرة 

واجـــب واملمكـــن واملمتنـــع، والعلـــة واملعلـــول، والوحـــدة والتعدديـــة، واحلـــدوث الوجـــود والعـــدم، وال
والقدم، وهي ال متثل أي موجود معني، ويف نفس الوقت ميكن محل كـل مـن هـذه املفـاهيم، أو  

) 85ص  ،2009ابراهيمـــي مقـــدم، كـــل منهـــا مـــع النقطـــة املقابلـــة، علـــى مجيـــع املوجـــودات. (
يســت صــوراً مباشــرة ألشــياء حمــددة، أي أننــا ال نســتطيع أن وبعبــارة أخــرى، فــإن هــذه املفــاهيم ل

نضع يف عرض اإلنسـان واحليـوان واألمل واللـذة ومـا شـابه ذلـك، جمموعـة أخـرى مـن املوجـودات 
مثــل الوجــود والعــدم والوجــوب واإلمكــان واالمتنــاع، والوحــدة والتعدديــة وال ميكننــا اإلشــارة إىل 

ه املفـــاهيم هـــي صـــفات لكائنـــات أخـــرى، لكنهـــا ليســـت  اجملموعـــة الثانيـــة حســـياً أو عقليـــاً. هـــذ
  كائنات يف عرض الكائنات األخرى.

الفئـــــة األوىل تســـــمى "املعقـــــوالت األوىل" والفئـــــة الثانيـــــة تســـــمى "املعقـــــوالت الثانيـــــة". كـــــل 
املاهيــات املوجــودة يف أذهاننــا هــي مــن الفئــة األوىل. مبعــىن آخــر، املقــوالت العشــر (أو أكثــر أو 
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ل مجيــع األجنـاس واألنــواع هــي مــن بـني املعقــوالت األوىل، واملفــاهيم العامــة الــيت أقـل) الــيت تشــم
متثــــــــل حــــــــاالت وصــــــــفات املاهيــــــــات الــــــــواردة يف هــــــــذه املقــــــــوالت هــــــــي مــــــــن الفئــــــــة الثانيــــــــة. 

  )99- 92: ص 2013  مطهري،(
منيار حول كون "الشيء" معق   ًال ثانياً:و يقول 

املعقـوالت األولـی وحكمـه حکـم الکلـي و اجلزئـي الشيء من املعقوالت الثانية املسـتندة الـی 
واجلنس والنوع. فليس يف املوجودات موجود هي شیٌء، بل املوجـود إّمـا انسـان وإّمـا فلـك مثّ 
يلــزم معقوليــُة ذلــك أن يکــون شــيئاً وکــذلك الــذات وکــذلکك الوجــود بالقيــاس إلــی أقســامه. 

  )286ص : 1996، منيار(

عقــــول األول واملعقــــول الثــــاين املنطقــــي واملعقــــول الثــــاين وبــــني احلــــاج مالهــــادي ســــبزواري امل
  )87ص : 2005، سبزواريالفلسفي بشكل خاص. يقول بلغة الشعر:  (

  عقلك فاملعقول بالثاين صفي/  ن كان االتصاف كالعروض يفإ
  يف العني أو فيه اتصافه رسم/  با عروضه بعقلنا ارمت

  للفلسفي ثانيهما مصطلح/  فاملنطقّي  االّول كاملعّرف

ــــذا  وخالصــــة قولــــه هــــو أنــــه عنــــدما يتعــــرض احملمــــول ملوضــــوع مــــا ويتســــم ذلــــك املوضــــوع 
احملمــــول، ميكــــن تصــــور عالقتــــني للعقــــل: العــــروض احملمولــــة علــــى املوضــــوع واتصــــاف املوضــــوع 

أربعــة حــاالت ممكنــة: أوالً، أن يكــون العــروض واالتصــاف كالمهــا يف  اإلثنــنيبــاحملمول. هلــذين 
قــدوم بالنســبة إىل زيــد. ثانيــاً، أن يكــون العــروض واالتصــاف كالمهــا يف العقــل، اخلــارج، مثــل ال

ـــاً، أن يكـــون العـــروض حممـــوالً علـــى املوضـــوع يف الـــذهن  مثـــل العموميـــة بالنســـبة لإلنســـان. ثالث
واتصـــــاف املوضـــــوع بـــــاحملمول يف اخلـــــارج مثـــــل اإلمكـــــان بالنســـــبة لإلنســـــان. رابعـــــاً، أن يكـــــون 

ف يف الـــذهن وهـــذا أمـــر مســـتحيل. القســـم األول يســـمى املعقـــول العـــروض يف اخلـــارج واالتصـــا
  األول، والثاين املعقول الثاين، والثالث املعقول الفلسفي الثاين.

لكــــن األســــتاذ مطهــــري يقــــدم اعرتاضــــني علــــى تصــــريح احلــــاج ســــبزواري. أوالً، قــــام احلــــاج 
ى موضــوع مــا، سـبزواري بتقســيم كــل هــذه األقسـام إىل حممــوالت، أي كلمــا مت محــل حممـول علــ

احملمـول؟ فإن هذا احملمول له ثالث حاالت. إذن إىل أي فئة من املعقوالت ينتمي الشيء غـري 
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االعرتاض الثاين: ما هو األساس الصحيح للتمييز بني العروض واالتصاف، وكـذلك التمييـز بـني 
) يبدو أن تعريف حكيم 95- 89، ص 2017إسکندري، ظرف العروض وظرف االتصاف؟ (

  )106- 103ص  :2013 ،سبزواريللمعقول األول والثاين ليس كامالً. ( سبزواري
  

  الفرق بين المعقول األول والمعقول الثاني. 4
  يتضح مما قلناه أن الفروق بني املعقول األول واملعقول الثاين هي أربعة أساسية:

  املوجود.. املعقوالت األوىل هي من أقسام املوجود واملعقوالت الثانية هي من أحكام 1
. املعقـــوالت األوىل هـــي أشـــكال مباشـــرة مـــأخوذة مـــن األعيـــان اخلارجيـــة وال تتـــدخل أي 2

صــورة إدراكيــة أخــرى يف بنائهــا يف الــذهن؛ لكــن املعقــوالت الثانيــة يــتم إنشــاؤها بواســطة الصــور 
اإلدراكيـــة األخـــرى، والـــيت متثـــل املعقـــوالت األوىل نفســـها، وبعبـــارة أخـــرى، فهـــي مفـــاهيم جمـــردة 

  كل املعقوالت األوىل مصدر جتريدها.تش
ـا تكـون أوالً يف مرتبـة حـس الكـائن، 3 . املعقوالت األوىل مسبوقة بالعاطفة واخليال، أي أ

مث يف مرتبــة التخيــل، مث تتخــذ صــورة كليــة وعقالنيــة؛ لكــن املعقــوالت الثانيــة ال تكــون مســبوقة 
  بالعاطفة واخليال واجلزئية.

ا تنتمـي إىل نـوع معـني أو جـنس معـني أو علـى . للمعقوالت األوىل جانب 4 حمدد، أي أ
ـا ال تنتمـي إىل نـوع معـني أو  األكثر مقولة معينة؛ لكن املعقوالت الثانية هلا جانب عام، أي أ
جـــنس معـــني أو مقولـــة معينـــة، وال ميكـــن عـــرض األشـــياء كأمثلـــة لتلـــك املفـــاهيم، وبالتـــايل فـــإن 

  )103- 100ص  :العامة. (املصدر نفسهاملعقوالت الثانية تعترب من الشؤون 
  

  حدود قضايا الفلسفة. 5
اآلن، بــــــالنظر إىل تعريــــــف "مســــــألة العلــــــم" وكــــــذلك تعريــــــف املعقــــــول األول واملعقــــــول الثــــــاين 
واالختالفـــات بـــني االثنـــني، نريـــد اإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال: هـــل تعتـــرب مســـائل الفلســـفة جمـــرد 

  ضاً جزء من املسائل الفلسفية؟معقوالت ثانية أم املعقوالت األوىل هي أي
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لإلجابــــة علــــى هــــذا الســــؤال نســــتعني بالبحــــث الــــذي قــــام بــــه ابــــن ســــينا يف بدايــــة إهليــــات 
"الشفاء" يف موضوع الفلسفة األوىل وأثبت أن وجود اهللا هو من مسائل الفلسـفة األوىل ولـيس 

وضـوع أي علـم موضوعها. . يقول ابن سينا: إن وجود اهللا ليس موضوع الفلسفة األوىل ألن م
مفرتض يف ذلك العلم وتتم مناقشة عوارضه الذاتية، بينمـا يـتم إثبـات وجـود اهللا يف هـذا العلـم. 
فــإذا افــرتض وجــود اهللا يف هــذا العلــم، فإمــا أن يثبــت يف علــم آخــر، أو ال يثبــت يف علــم آخــر، 

  ئله.وكال الوجهني باطالن. لذلك فإن وجود اهللا ليس موضوع هذا العلم بل هو إحدى مسا
مث يرفض الشيخ رأي من يعتقد أن موضوع هذا العلـم هـو األسـباب األربعـة النهائيـة. يقـول 
ـــا مصـــاديق املوجـــود، فيكـــون مـــا هـــو موضـــوع  إن البحـــث عـــن العلـــل واألســـباب يكـــون إمـــا أل
ـا مصـاديق األسـباب. يف هـذه احلالـة، مـن الضـروري أن تكـون  "موجود مبا هـو موجـود"، أو أل

علــم حــول قــانون العليــة حصــرياً، بينمــا يف هــذا العلــم، تــتم مناقشــة القضــايا مناقشــات هــذا ال
اليت ال تدور حول قـانون العليـة، مثـل القـوة والفعـل والوجـوب واإلمكانيـة (املعقـوالت الثانيـة) 
واجلــــوهر والعــــرض (املعقــــوالت األوىل). موضــــوع كــــل هــــذا هــــو "موجــــود مبــــا هــــو موجــــود". 

  )11-10ص : 1973، سينا ابن(
الظـاهر أن الشـيخ الـرئيس يقصـد بالفئـة األول (القـوة والفعـل والوجـوب واإلمكـان وغريهــا). 
ا من الشـؤون العامـة واملشـرتكة الـيت جيـب مناقشـتها مـن أجـل تعريفهـا وحتديـدها، وحتديـد   أي أ
ــا  كيفيــة وجودهــا، وال يوجــد علــم للعلــوم الــيت تتكفــل بالبحــث حوهلــا وال ميكــن أن يكــون، أل

خمتصــات أي علــم مــن العلــوم وكيفيــة وجودهــا ليســت كيفيــة وجــود الــذوات (علــى ليســت مــن 
عكــس الفئــة الثانيــة، أي املاهيــة واجلــوهر واجلســم، ومــا إىل ذلــك) وال تنتمــي إىل مقولــة معينــة؛ 

  إذن فهي عوارض املوجود مبا هو موجود.
هـذا العلـم  مث يستنتج ابن سينا أن موضوع هـذا العلـم "موجـود مبـا هـو موجـود" وأن مسـائل

ا موجودة، بغض النظر عن أي حتديد.   هي من الشؤون اليت تتعرض على الكائنات أل
مث يقسم هذه العـوارض إىل نـوعني ؛ ويقـول إن بعـض هـذه العـوارض موجـودة مبنزلـة األنـواع 
واألقسام األولية مثل اجلوهر والكم والكيف (املعقوالت األوىل). هناك بعض العـوارض اخلاصـة 

للموجــود مبــا هــو موجــود، مثــل الواحــد، والكثــري، والقــوة، والفعــل، والكلــي، واجلزئــي، األخــرى 
  )13ص : 1973، سينا ابنواملمكن، والواجب (املعقوالت الثانية). (
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  كما يقول الشيخ الرئيس حول قضايا الفلسفة األوىل:
علـــول، فيکــون إذن مســـائل هـــذا العلـــم بعضــها يف أســـباب املوجـــود املعلـــول مبــا هـــو موجـــود م

بعضــها يف عــوارض املوجــود وبعضــها يف مبــادی العلــوم اجلزئيــة، فهــذا هــو العلــم املطلــوب يف 
  )15ص  :هذه الصناعة. (املصدر نفسه

يف تعليقه على "الشفاء"، يعلق املـال صـدرا علـى العبـارة املـذكورة أعـاله، ويف الواقـع، يصـف 
  القضايا اليت نوقشت يف الفلسفة األوىل يف ثالث فئات:

  حبث مبادئ الوجود (العلة واملعلول) .1
  حبث عوارض الوجود (مثل الوحدة والتعددية والقوة والفعل). 2
  حبث أقسام الوجود (مبادئ العلوم اجلزئية). 3

مث يقــول: ويبقــى الســؤال القــائم هنــا، وهــو أن قضــايا املاهيــة واجلــنس والفصــل بينهــا وتعيــني 
توجــد، مــن بــني قضــايا هــذا العلــم، وخــارج هــذه حــدودها، وهــل املاهيــة موجــودة أم ال، وكيــف 

األنــواع الثالثــة وليســت فيهــا، فلمــاذا مل يــذكرها الشــيخ الــرئيس هنــا؟ مث يقــول إنــه ميكــن اإلجابــة 
على أن الغرض هنا ليس التعبري عن احلصـر ولكـن اإلشـارة إىل بعـض فئـات قضـايا هـذا العلـم؛ 

، ولــــيس ماهيتهــــا، وأن حبــــث ماهيتهــــا أو ميكــــن اإلجابــــة بــــأن املبــــدأ يف األشــــياء هــــو وجودهــــا
  )14ص : 1973، شريازيوأجزائها ليس باألصالة ولكن على وجه التطفل. (

  
  تحليل اآلراء .6

وكمــا ميكــن أن يســتنتج مــن قــول الشــيخ يف حتديــد موضــوع الفلســفة األوىل، فــإن الشــيخ يصــل 
األوىل والـيت مبوجبهـا  إىل موضوع هـذا العلـم مـن قضـاياه. املسـائل الـيت يعتربهـا خاصـة بالفلسـفة

حيــــدد موضــــوع الفلســــفة األوىل هــــي علــــى نــــوعني: النــــوع األول يتكــــون مــــن "مقــــوالت" وهــــي 
املعقـــوالت األوىل والنـــوع الثـــاين يتكـــون مـــن "الشـــؤون العامـــة" أو املعقـــوالت الثانيـــة. اعتـــرب املـــال 

واملعقـــوالت صـــدرا يف تعليقـــه أن املعقـــوالت األوىل هـــي مـــن مســـائل الفلســـفة (أقســـام الوجـــود) 
الثانيـة (عـوارض الوجـود). اآلن، إذا فعلنـا العكـس، أي بـدالً مـن افـرتاض املسـائل والوصــول إىل 
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املوضــوع، نفــرتض املوضــوع (املوجــود مبــا هــو موجــود) مــن أجــل الوصــول إىل املســائل، ويف هــذه 
  احلالة سنصل إىل نفس املسائل اليت افرتضها الشيخ.

سفة األوىل، بإمجاع مجيع الفالسفة، "املطلـق املوجـود" أو النقطة املهمة هي أن موضوع الفل
"موجود مبا هـو موجـود"، واملوجـود مبـا هـو موجـود لـه قسـمان مـن العـوارض: العـوارض املوجـودة 
مبنزلـــة األنــــواع واألقســـام األوليــــة مثــــل اجلـــوهر والكــــم والكيــــف واملقـــوالت األخــــرى (املعقــــوالت 

صـــة مثـــل الوحـــدة والتعدديـــة والقـــوة والفعـــل والكلـــي األوىل) والعـــوارض الـــيت تعتـــرب عـــوارض خا
واجلزئي والوجوب واالحتمال واالمتنـاع (املعقـوالت الثانيـة). لـذا فـإن كـًال مـن املعقـوالت األوىل 

  والثانية هي مسائل الفلسفة األوىل.
قــــال الــــبعض إن مســــائل الفلســــفة مــــا هــــي إال معقــــوالت ثانيــــة. إذا كــــان هنــــاك نقــــاش يف 

ادة والصـورة اللـذين يتعلقـان بـاجلواهر، فواحـدة يف مناقشـة العلـل األربـع، والـيت الفلسفة حـول املـ
ـا مناقشـة للعليـة، وهـي املعقـول الثـاين، واألخـرى يف مناقشـة القـوة والفعـل، وهــي   ميكـن القـول إ
كــذلك املعقــول الثــاين؛ وبشــكل عــام، إذا متــت مناقشــة املقــوالت واملاهيــات يف الفلســفة، فــإن 

ــــا مــــن املعقــــوالت األوىل وال مــــن حيــــث  طريقــــة وجودهــــا ختضــــع للمناقشــــة، ال مــــن حيــــث كو
  مفهومها؛ لذا فإن مسائل الفلسفة ما هي إال معقوالت ثانية.

وهــذا القــول صــحيح مــن جهــة وخــاطئ مــن جهــة أخــرى. إذا أخــذنا يف االعتبــار كيفيــة 
هـي  -الت األوىل الـيت هـي املعقـو  -الوجود، فيمكننـا القـول إن مناقشـة املقـوالت واملاهيـات 

مســألة مــن مســائل الفلســفة، ولكــن إذا مل نأخــذ كيفيــة الوجــود بعــني االعتبــار بــل أخــذنا يف 
االعتبار املفهوم فقط، فيمكننا القول أن مناقشة املعقوالت األوىل ليست مسـألة مـن مسـائل 
 الفلســفة. ولكـــن كمــا نعلـــم، تــتم مناقشـــة املقـــوالت واملاهيــات يف الفلســـفة مــن حيـــث كيفيـــة

وجودهــــا. يف األســــاس، "العــــرض" هــــو يف الواقــــع كيفيــــة الوجــــود، ومقابلــــه يف التقســــيم، أي 
اجلوهر، سيكون أيضاً من كيفيات الوجود. لذا فإن اجلوهر والعرض هو من مسائل الفلسـفة 
مـــن الناحيـــة الوجوديـــة، ولـــيس مـــن مســـائل الفلســـفة مـــن الناحيـــة املفاهيميـــة. بعبـــارة أخـــرى، 

ملاهيــــات هــــي مســــألة فلســــفة وجوديــــة، وليســــت مســــألة فلســــفة مــــن حبــــث املقــــوالت وا فــــإن
  املفاهيمية. الناحية
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خــرون إن موضــوع الفلســفة هــو "املوجــود" ألنــه مــن املعقــوالت الثانيــة وميكــن اعتبــار اآلقــال 
اهللا موضـــوع اإلهليـــات بـــاملعىن األخـــص. يف هـــذه احلالـــة، ســـتتكون مســـائل الفلســـفة فقـــط مـــن 

  )6/1ص : 2014 يزدي، مصباحاملعقوالت الثانية. (
ـــه يف الفلســـفة، تـــتم أيضـــاً مناقشـــة املقـــوالت،  ال ميكـــن أن يكـــون هـــذا الـــرأي صـــحيحاً ألن
وبعبارة أخرى، املعقوالت األوىل مثل اجلوهر والعرض، بطريقـة تثبـت وجودهـا ويـتم التحقـق مـن  

  كيفية وجودها ومناقشة وجود األشياء الداخلة يف الفلسفة واألنطولوجيا.
ــ ــا خمصصــة لنــوع يمكن ف القــول إنــه ونظــراً ألن املعقــوالت األوىل هلــا جانــب خــاص، أي أ

معني أو جنس معني، أو على األكثر ملقولة معينة، فليس لديها جانب فلسفي أو عـام، وعلـى 
العكس من ذلك، فإن املعقوالت الثانيـة الـيت ال تقتصـر علـى نـوع أو جـنس معـني أو ال تنتمـي 

جانــب فلســفي؛ وبالتــايل فــإن مســائل الفلســفة تتكــون مــن املعقــوالت  إىل مقولــة معينــة، لــديها
الثانيــة ولــيس األوىل. تــتم مناقشــة املعقــوالت األوىل بشــكل شــائع يف العلــوم. يف الفيزيــاء، علــى 
ســبيل املثــال، نتعامــل مــع الضــوء والصــوت واحلــرارة والكهربــاء ومــا إىل ذلــك، وكلهــا معقــوالت 

ت الثانيـة املنطقيـة. لكـن املعقـوالت الفلسـفية الثانيـة، وهـي املعـاين أولية. واملنطق ينـاقش املعقـوال
  العامة، تشكل الفلسفة.

هـذه النظريــة صــحيحة أيضــاً مــن ناحيــة وخاطئـة مــن ناحيــة أخــرى. إذا نظرنــا إىل املعقــوالت 
األوىل مـــن منظـــور املفهـــوم، فهـــي ليســـت جـــزءاً مـــن مســـائل الفلســـفة، ولكـــن إذا أخـــذناها يف 

  حيث كيفية وجودها وإثبات وجودها، فهي جزء من مسائل الفلسفة.االعتبار من 
  

  ائجالنت. 7
يتضح مما قيل أن مسائل الفلسفة ال تقتصر على تلك احملموالت "املوجـودة" الـيت تشـمل مجيـع 
الكائنــــات مبفردهــــا أو مــــع النقطــــة املقابلــــة هلــــا. يف الفلســــفة، ال يتعلــــق األمــــر فقــــط بــــالوجوب 

تعدديـــة، القــوة والفعـــل، احلـــدوث والقـــدم، أو التقــدم والتـــأخر، وهـــي مـــن واإلمكــان، الوحـــدة وال
العــوارض اخلاصــة لـــ "املوجــود" وكــل منهــا يشــمل مجيــع الكائنــات مبفردهــا أو مــع النقطــة املقابلــة 
هلـــا، بـــل يـــتم البحـــث حـــول املاهيـــات واملقـــوالت العشـــرة أي اجلـــوهر واألعـــراض التســـعة أيضـــاً، 
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ا كأحــد الكائنــات يف هــذا العــامل ومناقشــة وجــود كــل مقولــة حبيــث يــتم إثبــات وجــود كــل منهــ
  وأنواعها، ونظراً ألن املناقشة تدور حول الوجود، فيمكن أن تكون مناقشة فلسفية.

مــا ليســا مــن املاهيــات وال ينتميــان إىل أي مقولــة أو  أمــا احلركــة والــزمن فهــي شــيء آخــر. إ
ما من املفاهيم اليت جتردها عقولن   ا من الكائنات التدرجيية.معقول أول؛ إ

ا اخلروج التدرجيي للشيء من القوة إىل الفعل. يعرب الوقـت أيضـاً  يف تعريف احلركة، يُقال إ
مـــا ال جتتمـــع يف الوجـــود،  عـــن مقـــدار احلركـــة. إن خاصـــية احلركـــة والوقـــت تتمثـــل يف أن مكونا

س موجــوداً بعــد. لــذلك، ولكــن املكــون الفعلــي موجــود، واملكــون الســابق زال واملكــون التــايل لــي
  فإن احلركة والوقت ذات وجود.

بــالنظر إىل أن احلركــة وقيمتهــا، أي أن الوقــت كيفيــة خاصــة للوجــود، أي الوجــود الســـيال، 
فـــيمكن أن يكـــون مناقشـــة فلســـفية. علـــى الـــرغم مـــن أن احلركـــة والوقـــت ال يعرضـــان إال علـــى 

ما يعتـربان مـن قضـايا الفلسـفة ألن طريقـة األشياء الطبيعية ومها خاصان بالعامل الطبيعي، إال أ
وجودمهــــا تؤخــــذ يف االعتبــــار. يف الواقــــع، يعتــــرب الســــيالن والثبــــات، علــــى الــــرغم مــــن وجودمهــــا  
ــ "املوجـود" ألن املوجـود يف أحـد أقسـامه األوليـة ينقسـم  كعوارض خاصة، من األقسـام األوليـة ل

ويشـــتمل الكـــائن الســـيال علـــى إىل ثابـــت وســـيال. يشـــتمل الكـــائن الثابـــت علـــى التجريـــدات، 
ــ  العامل الطبيعي الذي يقرتن باحلركة والوقت. الثابـت والسـيال، مثـل األنـواع األساسـية األخـرى ل
"املوجــود"، يشــمالن مجيــع الكائنــات. لــذا فــإن احلركــة والوقــت مهــا أيضــاً مــن قضــايا الفلســفة، 

  وقضايا الفلسفة ال تشمل فقط املعقوالت الثانية.
احلركــة والوقــت، فــإن املعقــوالت األوىل والثانيــة هــي مــن عــوارض "املوجــود مبــا باإلضــافة إىل 

هــو موجــود"؛ املعقــوالت األوىل موجــودة مبنزلــة األنــواع واألقســام األوىل، واملعقــوالت الثانيــة هــي 
عــوارض خاصــة "موجــود مبــا هــو موجــود". وفقــاً لقاعــدة أن "موضــوع أي علــم هــو ذلــك الــذي 

الذاتية"، وبافرتاض أن موضوع الفلسفة هو "املوجود مبـا هـو موجـود"،  يناقش فيه العلم عوارضه
فــــإن كــــال مــــن املعقــــوالت األوليــــة مهــــا مــــن مســــائل الفلســــفة، مــــع شــــرح أن املعقــــوالت األوليــــة 

مناقشتها وجودياً وليس مفاهيمياً، واملشـرتك بينهمـا هـو أن كالمهـا لـه عـوارض "موجـود مبـا   متت
 هو موجود".
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  المصادر والمراجع
) ؛ قــم: مكتبــة آيــة اهللا 1985إهليــات شــفاء، إعــادة طبــع منشــورات مرعشــي جنفــي ( .م) 1952ابــن ســينا، (

  مرعشي النجفي.
  التعليقات، حتقيق عبد الرمحن بدوي، بريوت: مکتبة اإلعالم اإلسالمي. .)1404( -------- 

  ، أرسطو، ترمجة شرف الدين خراساين، طهران: گفتار.متافيزيک .م)1987أرسطو (
  التحصيل، تصحيح مرتضی مطهري، طهران: جامعة طهران. .م)1996منيار، (

  حمقق. تقدمي مهدي منظومه حکمت، .م)2005سبزواري، حاج مالهادي (
شرح وتعليقـة صـدراملتأهلني علـى إهليـات الشـفاء، تصـحيح وحتقيـق وتقـدمي  .م)2003شريازي، صدر املتأّهلني (

  مؤسسة صدرا للحكمة اإلسالمية.طهران: الدکتور جنفقلي حبييب، 
  الشواهد الربوبية، مالصدرا، جواد مصلح، طهران: سروش.. م)2019( ----------- 

  اية احلكمة، العالمة الطباطبائي، طهران: مطبوعات الزهراء. .م)2004ني (طباطبائي، سّيد حمّمد حس
  ، مطبوعات صدرا.22چاپ، 3 لد، جاصول فلسفه و روش رئاليسم .م)2013( -------------- 

ايـة احلکمـة، ج.م) 2014مصباح يزدي، حممد تقـي ( ، قـم: مؤسسـه اإلمـام اخلميـين (ره) 1 لـدتعليقـة علـی 
  البحثية.التعليمية 

  ، طهران: صدرا.19چاپ شرح منظومة، . م)2013مطهري، مرتضی (
 

 المقاالت

  .112- 83، صص 40، جملة الذهن، مشاره »ويژگی مفاهيم کّلی). «2009إبراهيمي مقّدم، غالمرضا (
، 5، جملــــة نســــيم خــــرد، مشــــاره »معقــــوِل ثــــانی از ديــــدگاه اســــتاد مطّهــــری«م). 2017إســــکندري، رســــول (

 .102- 87  صص



  .ق  ه 1444 اخلريف والشتاء، 2، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    314

ســازوکار تأثريگــذاری رويکــرد حکمــای مّشــايی بــر «م) . 2020إمســاعيلي، مســعود وســيد عمــاد مصــطفوي (
  .  72- 51، صص 2، حکمت اسالمي، مشاره »آراء شيخ اشراق در تکّون معقوِل ثانی فلسفی

ـــزِد ارســـطو و ابـــن ســـينا«م). 2008پلنگـــي، منيـــژه ( ، 40، مشـــكاة األنـــوار، مشـــاره »موضـــوع فلســـفه اولـــی ن
  .51- 29  صص

ديـدگاه ابـن سـينا و مالصـدرا در تبيـني موضـوع فلسـفه و «م). 2011توراين، أعلی وسيده نرجس عمرانيان (
  .120- 101، صص 1، تاريخ فلسفه،  مشاره »متايز آن با ساير علوم

، مقـاالت »قاعده موضوع کل علم هو ما يبحث فيه عـن عوارضـه الذاتيـه«م) 1992فرامرز قراملكي، أحد (
  .158- 123، صص 54و  53و بررسی ها، مشاره 

، 54و  53، جملـــــة صـــــدرا ، مشـــــاره »عـــــوارض ذاتيـــــه و اشـــــکاالت چهارگانـــــه«م). 2004مفتـــــوين، ناديـــــا (
  .80- 77  صص

، »عــوارض ذاتيــه، حتليلــی بــر اخــتالف رازی و خواجــه طوســی در شــرح اشــارات«م). 2013( ------- 
  .76- 73، صص 34جملة صدرا، مشاره 

ـــــا وأحـــــد فرامـــــرز قراملکـــــي ( ـــــن ســـــينا و «م). 2006مفتـــــونی، نادي موضـــــوع فلســـــفه در انديشـــــه ارســـــطو، اب
  .87- 56، صص 35، حکمت سنوي، مشاره »رشد  ابن

ــــــري، موســــــی ــــــی و چــــــالش هــــــای آن«م). 2015( ســــــعيده ســــــعيديو  مالي ، »قلمــــــرو مســــــائل فلســــــفه اول
  .50- 31، صص  9های معرفت شناختی، مشاره پژوهش

  

References 

Aristotle. 1987. Metaphysics. Translated by Sharaf al-Dīn Khurāsānī. Tehran: 

Goftar. [In Persian] 

Bahmanyār. 1996. Al-Taḥṣīl. Edited by Murtaḍā Muṭahharī. Tehran: University of 

Tehran. [In Arabic] 

Ebrahimi Moghaddam, Gholamreza. 2009. “Wīzhigīhāyi mafāhīm kullī.” Zehn, no. 

40. [In Persian] 

Eskandari, Rasoul. 2017. “Maʿqūl thānī az dīdgāh ustād Motahhari.” Nasīm khirad, 

no. 5. [In Persian] 

Faramarz Gharamaleki, Ahad. 1992. “Qāʿida mawḍūʿ kull ʿilm huwa mā yubḥath fīh 

ʿan awāriḍih al-dhātiyya.” Maqālāt wa-barrasīhā, no. 53-54. [In Persian] 

Ibn Sīnā. 1952. Ilāhiyyāt al-shifāʾ. Qom: Library of Ayatollah Marʿashī Najafī.  
[In Arabic] 

Ibn Sīnā. 1983. Al-Taʿlīqāt. Edted by Abdel Rahman Badawi. Beirut: Maktabat al-

Iʿlām al-Islāmī. [In Arabic] 



 315   )علي مطهري( نطاق القضايا الفلسفية

Ismaeili, Masoud, and Sayyed Emad Mostafavi. 2020. “Sāzukār taʾthīrgudhārī 

rūykard ḥukamāyi mashshāʾī bar ārāʾ Shaykh Ishrāq dar takawwun maʿqūl thānī 

falsafī.” Ḥikmat Islāmī, no. 2. [In Persian] 

Maftouni, Nadia, and Ahad Faramarz Gharamaleki. 2006. “Mawḍūʿ falsafa dar 

andīsha Arasṭū, Ibn Sīnā, wa-Ibn Rushd.” Ḥikmat Sīnawī, no. 35. [In Persian] 

Maftouni, Nadia. 2003. “ʿAwāriḍ dhātiyya, taḥlīlī bar ikhtilāf Rāzī wa-Khwāja Ṭūsī 

dar sharḥ ishārāt.” Khiradnāma Ṣadrā, no. 34. [In Persian] 

Maftouni, Nadia. 2004. “ʿAwāriḍ dhātiyya wa-ishkālāt chāhārgāna.” Khiradnāma 

Ṣadrā, no. 37. [In Persian] 

Malayeri, Mousa, and Saeedeh Saeedi. 2015. “Qalamruw masāʾil falsafa ūlā wa-

chālishhāyi ān.” Pazhūhishhāyi maʿrifatshinākhtī, no. 9. [In Persian] 

Mesbah Yazdi, Mohammad Taqi. 2014. Taʿlīqa ʿalā nihāyat al-ḥikma. Qom: Imam 

Khomeini Education and Research Institute. [In Arabic] 

Motahhari, Morteza. 2013. Sharḥ manẓūma. Tehran: Sadra. [In Persian] 

Palangi, Monizheh. 2008. “Mawḍūʿ falsafa nazd Arasṭū wa-Ibn Sīnā.” Mishkāt al-

anwār, no. 40. [In Persian] 

Sabzawārī, Ḥājj Mullā Hādī. 2005. Manẓūma ḥikmat. Edited by Mahdi Mohaghegh. 

[In Arabic] 

Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn. 2003. Sharḥ wa-taʿlīqa Ṣadr al-Mutaʾallihīn bar ilāhiyyāt 

shifāʾ. Edited by Najafgholi Habibi. Tehran: Bunyād Ḥikmat Islāmī Ṣadrā.  
[In Arabic] 

Shīrāzī, Ṣadr al-Dīn. 2019. Al-Shawāhid al-rubūbiyya. Edited by Javad Mosleh. 

Tehran: Soroush. [In Arabic] 

Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. 2004. Nihāyat al-ḥikma. Tehran: al-Zahra. 

[In Arabic] 

Ṭabāṭabāʾī, Sayyid Muḥammad Ḥusayn. 2013. Uṣūl falsafa wa-rawish riʾālīsm. 

Tehran: Sadra. [In Persian] 

Tourani, Aʿla, and Sayyedeh Narjes Emranian. 2011. “Dīdgāh Ibn Sīnā wa-Mullā 

Ṣadrā dar tabyīn mawḍūʿ falsafa wa-tamāyuz ān bā sāyir ʿulūm.” Tārīkh falsafa, 

no. 1. [In Persian] 

 



  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياإلسالمية الحضارة  آفاق 
  316 -  295، 1401پاييز و زمستان ، 2، شمارة 25ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  دايره شمول مسائل فلسفه

  علي مطهري

  چكيده
اند مسائل فلسفه  ذاتي موضوع آن است، برخي گفتهاز آنجا كه مسائل يك علم عوارض 

منحصر در معقوالت ثاني است. برخي ديگر معتقدند معقوالت اولي نيز از مسائل 
اند. براي روشن شدن اين مسئله و نيل به نظريه صحيح، در مقدمه بحث پس از  فلسفه

ماي متقدم و طرح مسئله و بيان پيشينه پژوهش، سابقه تاريخي اين موضوع در كالم حك
متأخر ذكر شده است. آنگاه براي ورود به بحث، ابتدا اصطالحات مورد نياز اين پژوهش 
يعني موضوع يك علم، مسئله يك علم، مبادي يك علم، معقول اولي و معقول ثاني 

اند و تفاوتهاي معقول اولي و معقول ثاني ذكر گرديده است. سپس اين  تعريف شده
ه اگر مسائل فلسفه منحصر در معقوالت ثاني است پس چرا پرسش مطرح شده  است ك

شود؟ براي  در فلسفه اولي از جوهر و عرض يعني مقوالت دهگانه و ماهيات بحث مي
سينا درباره موضوع و مسائل فلسفه اولي در الهيات شفا و  پاسخ به اين پرسش تحقيق ابن

شفا آمده مورد ارزيابي قرار گرفته نيز نظر مالصدرا درباره اين تحقيق كه در تعليقه او بر 
تحقيق به اين صورت بيان شده است كه با توجه به اين كه در فلسفه   است. آنگاه نتيجه

شود نه از  اولي از نحوه وجود مقوالت و ماهيات كه همان معقوالت اولي هستند بحث مي
ان طور كه حركت و روند، هم مفاهيم آنها، معقوالت اولي نيز از مسائل فلسفه به شمار مي

  گيرند. زمان نيز چون نحوه وجود خاص هستند در فلسفه مورد بحث قرار مي
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