
 121-107، صص 1393ـ پژوهشی حکمت صدرایی، سال دوم، شمارة دوم، بهار و تابستان  دوفصلنامۀ علمی

 علیّت تحلیلی و کاربردهاي آن در حکمت متعالیه

Analytical Causality: Its Functions in Transcendent Philosophy 

 

 *سیدمصطفی موسوي اعظم 
 **حسن ابراهیمی

 ***عبدالرسول کشفی

 
 چکیده

در رویکرد مشهور، علیّت مستلزم کثرت وجودي، اعم از تباینی 
و تشکیکی، میان علّت و معلـول اسـت؛ بـا ایـن حـال، خـودِ 
فالسفه در مواضعی که کثرت وجودي برقرار نیست، علیّت را 

اند. صدرا این قسم علیّت را به تحلیـل عقالنـی متحقّق دانسته
» کثـرت وجـودي«و » علیّت«اي بین داند و آگاهانه مالزمهمی

مستلزم توسـعۀ معنـاي علیّـت  یلیتحل تیّعلیابد. تئوري نمی
پذیر بر هـر یـک از باید تعریفی ارائه کرد که انطباقاست و می

کثرات وجودي و تحلیلی باشـد. بـر اسـاس مبـانی حکمـت 
پـذیر شود که توأمان انطباقمتعالیه، دو تعریف از علیّت بیان می

، رابطۀ توقّف میـان نخستاست.  بر کثرت وجودي و تحلیلی
جـا کـه دوم، رابطۀ توقّف میان دو مصـداق. از آن ؛دو موجود

را به دنبال » کثرت وجودي«لزوماً » مصداق«و » موجود«کثرت 
» وجود«در خارج به دو » مصداق«و دو » موجود«ندارد، اگر دو 
» وجـود«ی اسـت و اگـر بـه یـک خـارج تیّعلتحقّق یابند، 

. بـا پـذیرش دو تعریـف فـوق استی لیتحل تیّعلموجودند، 
ـتلزم  علیّت مستلزم کثرت وجودي (خارجی) نیست، بلکه مس

کـه کثـرت وجـودي باشـد یـا مطلقِ کثرت است، اعـم از آن
توان کاربردهاي فراوانی از علیّت تحلیلی به دسـت تحلیلی. می

آورد که برخی قبل از حکمت متعالیه و برخی بعد از آن، رواج 
 يامکـان بـرا تیّعللوازم خود،  يبرا تیّماه تیّعل یافته است:

 يعـرض بـرا تیّـعل ،یحملـ یدر برهان اقتران تیّعل اج،یاحت
 يصورت (فصل) برا تیّعلعرض،  يجوهر برا تیّعلعرض، 
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Abstract 
Philosophers usually believe that causality entails the 
existential diversity of the cause and the effect. 
However, for the cases in which there is not any 
existential diversity, they assert that causality is 
actualized as well. According to Mullā Sadrā, this 
kind of causality has to be known by rational 
analysis. So, the causality does not imply existential 
diversity. The theory of analytic causality entails 
development of the meaning of causality and we 
have to propose a definition of causality which is 
consistent with both analytic and existential 
diversity. According to principles of Transcendent 
Philosophy, there are two definitions of causality 
which is consistent with both analytic and existential 
diversity. While the former is “the dependence 
between two being”, the latter is “the dependence 
between two referents”. Since the diversity of 
“being” and “referent” does not essentially entail 
“existential diversity”, if two “beings” and two 
“referents” are actualized by two “existence”, the 
causality is objective and if not, it is analytic. Based 
on these definitions, causality does not entail 
existential diversity. Rather, it entails mere diversity, 
either existential or analytic. There are a number of 
applications for analytic causality including causality 
of essence for its implications, causality of 
contingency for need, the causality in conjunctive-
categorical argument, causality of accident for 
accident, causality of substance for accident, 
causality of form (genus) for matter (difference), and 
causality of the matter and the form for the essence. 

Key Words: Causality, Diversity, Objective 
Causality, Analytic Diversity, Existential Diversity, 
Dependence.  
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 مقدمه
جا که یکی از تقسیمات اوّلیۀ وجـود انقسـام از آن

به علّت و معلول است، بحث علیّت جـزء مسـائل 
آیـد. در فلسـفۀ حائز اهمیّت فلسفه بـه شـمار می

یونان، به قـدري بحـث از علیّـت پررنـگ و مهـم 
ــه فلســفه را می ــل«نمــود ک ــم عل ــد می» عل نامیدن

). ارسـطو نخسـتین فـردي 94/ 6: 1386(مطهري، 
ه به تبیین و اقسام علیّت پرداخته است؛ بـا است ک

این حال، تعریف جامع و مدوّنی از آن بیان نداشته 
هاي ). از دغدغـه130-129: 1385است (ارسـطو، 

فالسفه و متکلّمان ارائـۀ تعریفـی عـامّ و جـامع از 
علّت است، و در گذز زمـان انحـاي گونـاگونی از 

تـوان بـه اند. با ایـن تعـاریف مـیآن را بیان داشته
هـر آنچـه در تحقّـق «معناي واحدي دست یافت: 

شیء دیگر مدخلیّت دارد، یـا هـر آنچـه شـیء در 
» وجودش بر آن توقّف، احتیاج، تعلّق و افتقار دارد

 1.دارد نام علّت
ــت یــک نســبت و رابطــۀ دوســویه اســت  علیّ

جا بنابراین، مستلزم دوگانگی و کثرت است. از آن
انـد و اشـراقیان وجودات که مشائیان قائل به تباین

بینی خـود کثـرت قائل به اصالت ماهیت، در جهان
دانسـتند. بـر اسـاس می» تباینی«میان موجودات را 

میـان علّـت و » کثرت تبـاینی«قول به این نگرش، 
آید؛ بدین معنـا کـه علّـت معلول بدیهی به نظر می

به همۀ وجودش مباین و مغـایر از وجـود معلـول 
؛ فخرالــدین 257ق، الــف: 1404ســینا، اســت (ابن

/ 2: 1981؛ صـدرالمتألهین، 360/ 1ق: 1411رازي، 
). مالصـدرا در 74/ 10: 1383؛ جوادي آملی، 332

میان فالسفه، با طـرح مسـئلۀ تشـکیک، قائـل بـه 
میان علّت و معلول شد و تمـایز » کثرت تشکیکی«

این دو را به کمال و نقص دانست (صدرالمتألهین، 
در کثـرت تشــکیکی علّـت همــۀ  ).392/ 3: 1981

وجود معلول و کمال آن اسـت و در همـۀ وجـود 
میان ایـن دو مغـایرت نیسـت. روشـن اسـت کـه 

شناسی اصالت وجودي، مبتنی بـر تشـکیک هستی
شناسی اصـالت وجودات، نگاهی متفاوت از هستی

مــاهوي و یــا اصــالت وجــودي مبتنــی بــر تبــاین 
ــی و معلــولی دار د وجــودات، در بــاب کثــرت علّ

). محل اتفاق در آن 74/ 10: 1383(جوادي آملی، 
است که کثرت، اعـم از تبـاینی و تشـکیکی، یـک 

است، به این معنـا کـه » کثرت وجودي (خارجی)«
 علیّت باید میان دو وجود برقرار باشد.

توان بـه عالوه بر کثرت تباینی و تشکیکی، می
کثرت سومی با عنوان کثرت تحلیلی اشاره کرد که 

هاي فلسفی مدنظر بـوده و علیّـت در نظام در همۀ
آن کاربرد داشته است و مالصـدرا صـراحتاً بـه آن 

دارد » کثرت تحلیلی«کند. صدرا سخن از اشاره می
و » معـانی«و آن زمانی است که از وجـود واحـد، 

االمـري بـه تحلیـل عقالنـی متعـدّدِ نفس» مفاهیم«
 ).  389 /6: 1981حاصل آید (صدرالمتألهین، 

مقاله سعی بر آن دارد که، با نظر به علیّـت  این
تحلیلــی، چیســتی و کاربردهــاي آن را در فلســفۀ 
اسالمی و خصوصاً حکمـت متعالیـه مـورد توجـه 
قرار دهد. توسـعۀ معنـاي علیّـت از سـوي صـدرا 

طلبد؛ بنابراین، بر اسـاس تعریف متناسب آن را می
مبانی صـدرا و فالسـفۀ اسـالمی، سـعی در ارائـۀ 

پــذیر بــر علیّــت خــارجی و علیّــت نطباقمعنــاي ا
 تحلیلی است.

 
 تحلیلی علیّت طرح و صدرا -1

فرض کثرت وجودي علّت و از نظر بسیاري، پیش
آید، اما دقت نظر در ناپذیر به نظر میمعلول خدشه

برخی از کلمات فالسفه اسـالمی، حصـرگروي در 
کثرت وجودي علّت و معلول را با چـالش جـدّي 

الـدین منصـور دشـتکی در غیاث. سـازدمواجه می
مدعی اسـت کـه جـواز  کشف االحوال المحمدیه

علیّت شیء براي خودش بـه جهـات مختلـف، از 
 است:  سینا امري پذیرفتهسوي ابن

 یجوز بأنّه صرّح اإلشارات و النجاة فی الشیخ لکّن«
 فإنّ اُخري؛ جهۀ من لنفسه علّۀ جهۀ من شیء یکون أن

 حیث من للضاحک علّۀ متعجّب إنّه حیث من المتعجّب
 ).  846/ 2: 1386(دشتکی، » ضاحک إنّه
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اي که منصور دشتکی به آن اشاره دارد بارهـا نکته
شـدنی سینا و دیگر فالسفه نیـز رؤیتدر کلمات ابن

است. با این حال، مالصدرا نخست فیلسـوفی اسـت 
که با آگاهی از استعمال و کـاربرد علیّـت در کثـرت 

داند. وي به طـرح علیّتـی پذیر میکانتحلیلی آن را ام
پـذیرد و در پردازد که به تحلیل عقل صـورت میمی

 کند. عبارات مختلف بر آن تصریح می
و در بیـان  اسفاراوّلین نمونه در جلد سوم  .1

رابطــــۀ حرکــــت، مســــافت و زمــــان 
 شدنی است: مشاهده

 الزمان و الحرکۀ و مسافۀ هی بما المسافۀ أن اعلم
 بعضها عروض لیس و واحد بوجود موجود کلها

 یفرق بالتحلیل العقل بل خارجیا عروضا لبعض
 فالمسافۀ یخصه بحکم منها کلّ على یحکم و بینها
 الحرکۀ و نحوهما أو کم أو کیف المقولۀ من فرد
 هی و الفعل إلى القوة من خروجها و تجددها هی

 المسافۀ اتصال بعینه اتصالها و عقلی انتزاعی معنى
 باعتبار هی أو تعینه و االتصال ذلک قدر الزمان و

 -التفصیل و التحلیل بعد فیحکم المقداري التعین
 الحرکۀ اتصال إن فیقال بوجه لبعض بعضها بعلیۀ
 فاتصال المسافۀ اتصال بواسطۀ لها یثبت إنما

 بذلک نعنی ال و متصلۀ الحرکۀ لکون علۀ المسافۀ
 بل للحرکۀ آخر التصال علۀ المسافۀ اتصال أن

 إلى مضافا المسافۀ اتصال نفس هو الحرکۀ اتصال
 الحرکۀ لوجود علۀ أنها کما فالمسافۀ -الحرکۀ
 یتصور أن ألحد یمکن إذ التصالها علۀ کذلک
 أما و بالجزء القائلین عند هی کما متصلۀ ال حرکۀ
 ماهیّته ألن بعلۀ ذلک فلیس متصال الزمان کون
 ...مجعولۀ  غیر الماهیات و المتصل الکم

 ). 180/ 3: 1981صدرالمتألهین، (

ــدرا  ــافت«مالص ــال مس ــراي » اتص ــت ب را علّ
داند؛ در حـالی کـه، هـر دوي می» اتصال حرکت«

ها به یک وجـود موجودنـد و عقـل بـه این اتصال
اتصـال «و » اتصال حرکـت«تحلیل، حکم به تغایر 

 کند.از یکدیگر می» مسافت
و علیّت صدرا در بیان رابطۀ جنس و فصل  .2

 فصل براي جنس دارد:

 فـی التّحادهما الخارج بحسب لیس التقویم هذا
 تقـوّم یمکـن ال ظـرف فـی المتحدان و الوجود
 العقـل تحلیل بحسب بل وجودا باآلخر أحدهما
 بعلیۀ حکمه و عقلیین جزءین إلى النوعیۀ الماهیۀ

 ماهیـۀ أجـزاء احتیـاج ضـرورة لآلخر أحدهما
 ).30/ 2(همان:  ... بعض إلى بعضها واحدة

بنا بر عبارت فـوق، در اجـزاي ماهیـت واحـد 
یکی به دیگري احتیاج دارد و زمانی کـه سـخن از 

آیـد، امـا ایـن احتیاج است پاي علیّت به میـان می
علیّت در خارج نیست، چراکه کثرت وجـودي در 
میان نیسـت؛ بنـابراین، علیّـت مـورد نظـر علیّـت 

 حاصل به تحلیل عقل است.
را با عنایت بر این نکتـه کـه صـدق مالصد .3

علیّت بر واقع، منحصر در تغـایر وجـودي 
نیست و در برخی موارد، تغایر بـه تحلیـل 
عقل در تحقّق علیّت کافی است، مجدّداً بر 

 کند:علیّت فصل براي جنس تأکید می
 واحد ءشی الوجود فی یکون أن فی حجر ال و

 و علیّۀ بینهما یتحقّق عقلیۀ کثرة له یعرض
 حد أجزاء فی کما الکثرة اعتبار فی معلولیۀ
 یحکم حیث فصله و جنسه من کالسواد الماهیۀ

 البصر قابض هو و فصله بأن التحلیل بعد العقل
 الماهیۀ علۀ منهما کل و اللون هو و لجنسه علّۀ

 ). 287/ 5(همان: 
شـود کـه در عبارت فوق به تصـریح بیـان می

تغایر تحلیلی براي صدق معناي علیّت کافی اسـت 
و لزوماً تغایر وجودي میان علّت و معلـول مطـرح 

 نیست. 
علیّت صورت براي ماده به تعمّـل عقالنـی  .4

 است:

 مـع و للهیـولى علـۀ الصـور بأن القوم صرّح قد
 العلیـۀ أن جوابـه و ذلـک؛ یتصـور ال اتّحادهما
 واحـد ءشی إنهما حیث من لیست فیها المذکورة

 العقـل مـن بتعمّـل کثیرا الواحد هذا صار إذا بل
 (همان). لبعض منه بعض بعلیۀ یحکم

مالصــدرا در بحــث ترکیــب اتّحــادي مــاده و 
صورت، از زبان مستشکل بـه طـرح ایـن اشـکال 
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پردازد که اگر ترکیب مـاده و صـورت اتّحـادي می
کـن نیسـت، چراکـه علیّـت باشد، رابطۀ علیّت مم

کــه در مســتلزم کثــرت وجــودي اســت؛ حــال آن
شـود. از ترکیب اتّحادي چنین کثرتـی لحـاظ نمی

نظر ایشان چنین اشکالی وارد نیست، زیـرا علیّـت 
صورت براي ماده از حیث عینیت خارجی نیست، 
بلکه عقل با تعمّل عقالنـی شـیء واحـد را بـه دو 

معلولیّـت  چیز تحلیل و حکـم بـه علیّـت یکـی و
 کند.دیگري می

ــر  ســبزواري کــه خــود در مواضــعی محکــم ب
مغایرت و کثرت وجودي میان علّت و معلول حکم 

کند، در مـواردي بـه کثـرت تحلیلـی در تحقّـق می
کـه و این» اراده«علیّت اکتفا کرده اسـت. در بحـث 

، بر این باور اسـت کـه اگـر »آیا اراده ارادي است؟«
سـت؛ هااش تسلسل ارادهاراده را ارادي بدانیم، الزمه

زیرا ارادة سابق علّت ارادة الحق است و ارادة سابق 
ارادة دیگري را طلب کرده و متوقّف بـر آن اسـت. 

ها وارد است کـه شود زمانی تسلسل ارادهاشکال می
کـه الزمـۀ ها باشـیم؛ حـال آنقائل به علیّت میان آن

هـا بـه علیّت تغایر وجودي است، اما همۀ این اراده
 ند: اوجود فاعل متحقّق

 و المعلول، و العله بین المغایره من البد: قیل إن و
 المتحقّقه المغایره یکفی: نقول. هاهنا مفقوده هی

 الفصل علّیّه فی کما فیها، التفصیلی اللّحاظ بحسب
 بینهما، للحمل وجوداً و جعالً اتّحادهما مع للجنس

 بینهما الترکیب انّ مع للماده الصّوره علِیّه فی کما و
 السیّد راي و] صدرالمتألهین[رایه هو کما اتّحادي،

 ).348: 1375(سبزواري،  المدقّق السّند

بنابراین، سبزواري به مانند صـدرالمتألهین اقـرار 
به تحقّق علیّت در مواردي دارد که علّـت و معلـول 
اتّحاد وجودي دارند، و ذهن بـه لحـاظ تفصـیلی و 

ده اسـت. ها برقـرار کـرتحلیل عقلی کثرت میان آن
صدرا در عبارات فـوق، تئـوري جدیـدي را پـیش 

تـر از سـوي هـیچ فیلسـوفی بـدین نهد که پیشمی
قطعیّت و شفافیّت مورد توجّه نبوده است. تغـایر و 

شود براي صحّت کثرتی که به تحلیل عقل درك می

علیّت کافی است و هر چنـد علیّـت مـالزم کثـرت 
   2است، اما انحصاري در کثرت وجودي نیست.

 
 علیّــت« چیســتی و »علیّــت« بــازتعریف -2

 »تحلیلی
مالصــدرا بــه علّیّــت تحلیلــی اشــاراتی دارد؛ و در 
فلسفه اش، این قسم علّیّت کـاربرد فراوانـی دارد. 

ها و لـوازمی را بـه اما چنین دیدگاهی پیش فرض
دنبال دارد که کمتر مدّ نظر قـرار گرفتـه اسـت. از 

هاي علیّـت تحلیلـی ارائـۀ فرضترین پیشمحوري
کثـرت «پـذیر بـر تحلیلی مفهومی است که انطباق

ایـم باشـد. بـر آن» تحلیلی«و » وجودي (خارجی)
تعریفی از علیّت ایراد شود که، عـالوه بـر کثـرت 

صـدق کنـد، زیـرا اگـر خارجی، بر کثرت تحلیلی 
ــت تحلیلــی و خــارجی » اشــتراكِ معنــا« بــین علیّ

پذیرفته شود، و علیّـت تحلیلـی قسـمی دیگـر در 
کنار علیّت خارجی قرار گیرد، مسـتلزم تعریفـی از 
علیّت است که صدقش بر همۀ مصـادیق و اقسـام 

 پذیر شود. امکان
به بیـان دیگـر، تعـاریف گونـاگونی از علیّـت 

تـوان بـه ها میبا توجه به آنعرضه شده است که 
هر آنچـه در تحقّـق «تعریف واحدي دست یافت: 

شیء دیگر مدخلیّت دارد، و بـه بیـان دیگـر، هـر 
آنچه شـیء در وجـودش بـه آن توقّـف، احتیـاج، 

ــق و افتقــار دارد اي چــون مفــاهیم اخذشــده». تعلّ
ــف« ــاج«، »توقّ ــق«، »احتی ــار«و » تعلّ مســتلزم » افتق

آیا لزومـاً «ل در این است که کثرت و تغایرند. سؤا
این تعریف دالّ بر تعّدد وجودي در خارج است و 
در خارج وجود علّت منفکّ از وجود معلول است 

توان برداشـتی اعـم از تعریـف فـوق که میو یا آن
داشــت کــه، عــالوه بــر صــدق علیّــت در کثــرت 

 ».خارجی، در کثرت تحلیلی نیز صادق باشد؟
اً حکمت متعالیه، در فلسفۀ اسالمی، و خصوص

این چالش منحصر در مسئلۀ علیّت نیسـت، بلکـه 
» تضـایف«و » عـروض«، »اتصـاف«مفاهیمی چون 
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انـد. هـر یـک از مفـاهیم مـذکور نیز بـا آن مواجه
هســتند » اثنیــت«و » مغــایرت«، »کثــرت«مســتلزم 

ـــدرالمتألهین،  ؛ 359و  355/ 3و  58/ 1: 1981(ص
/ 3: 1375؛ طوســـی، 111: 1375صـــدرالمتألهین، 

کـــه در )؛ حـــال آن394: 1388؛ ســـبزواري، 126
اند. بنابراین، بسیاري از موارد به یک وجود متحقّق

اگر بتوان به مبنایی دست یافـت کـه مبتنـی بـر آن 
تعریفی از علیّت ارائه شود که بر کثرت خارجی و 

کم در تحلیلی صـدق کنـد، در آن صـورت دسـت
از جمله  سازي بسیاري از مفاهیم فلسفی، وتعریف

 گفته نیز، راهگشاست. مفاهیم پیش
 

 تعریف نخست: رابطۀ توقّف میان دو موجود -2-1
با دقت نظـر در مبـانی حکمـت متعالیـه و بحـث 

ــد از اصــالت وجــود، می ــا خوانشــی جدی تــوان ب
ــت در تغــایر و کثــرت  ــق علیّ تعریــف فــوق تحقّ
تحلیلی را امري محتمل و موجّه دانست. بـه زعـم 

ــاریف انطباقخــود، یکــی از ت ــرت ع ــر کث ــذیر ب پ
رابطـۀ توقّـف «وجودي و تحلیلی عبارت است از: 

ایـن دو موجـود بـه  اگـر حـال؛ »میان دو موجـود
وجود واحد متحقّق باشند، علیّت تحلیلی اسـت و 
 اگر به دو وجود در خارج متحقّـق باشـند، علیّـت

 خارجی است.
موجودیّـت «این تعرف مبتنی اسـت بـر ایـدة 

که به معناي تحقّق دو یا چند موجود به  »اتّحادي
وجود واحـد اسـت. ایـن امـر بـر اسـاس مبـانی 

شـدنی اسـت کـه البتـه راحتی اثباتمالصدرا بـه
صـدق معـانی « نیازمند دو مقدمه است: نخسـت،

ایـن قاعـده عمـدتاً در  3؛»کثیر بـه وجـود واحـد
االخصّ و در باب اسماء و مباحث الهیات بالمعنی

شـود و بیـانگر عـدم یـان میصفات حق تعـالی ب
تنافی بین وجود بسیط حق تعالی و تحقّق اسـماء 
و صفات متکثّـر در آن اسـت. فالسـفه در اصـل 

انـد، چراکـه وجـود القولتحقّق ایـن قاعـده متفق
خداوند، اسماء و صفاتش بهترین دلیل بر تحقّـق 

آن است. تحقّق صفات الهی به وجود حق تعـالی 
فـاهیم غیـر مـاهوي مبیّن ایـن نکتـه اسـت کـه م

توانند به وجود واحد بسیط متحقّـق شـوند و می
 عینیت وجودي برقرار باشد.

مبتنی بـر مبـانی صـدرا، ایـن قاعـده فراتـر از 
صـدق «مفاهیم وجـودي اسـت. ایشـان بارهـا بـر 

اند تصـریح داشـته» ماهیات متعدّد در وجود واحد
ـــدرالمتألهین،  و  329 و 352 و 337 /3: 1981(ص

از ســوي دیگــر، در نظــام صــدرایی، ). 301 /5
اعراض خارج المحمول است که به وجود جـوهر 

اي جز پـذیرش متحقّق است؛ و از این حیث چاره
نیسـت و » صدق ماهیات متعدّد بر وجـود واحـد«

فقط با پـذیرش قاعـدة مـذکور اسـت کـه صـدق 
شـود (فیاضـی، پـذیر میاعراض بر جـواهر توجیه

» ماهیـت«و » دوجو«)، اما فرض عینیت 61: 1387
سـاز طـرح بر مصداق واحد اختالفی است و زمینه

ــدگاه ــاب اصــالت وجــود و دی ــاوت در ب هاي متف
) که بدان اشاره 62-60ماهیت است (ر. ك: همان: 

 شود.می
 اگر مفهومی در یک قضیۀ خارجی حقیقتاًدوم، 

اي که بتـوان گفـت به گونه بر خارج صادق باشد،
در آن صادق است، ء خارجی این مفهوم بر آن شی

از  در واقع، ء در خارج وجود دارد.آن شی صورت
آن در  »وجــود« خــارج، بــریــک مفهــوم  »صــدق«

 دارد:  اسفار. ایشان در شودخارج نتیجه گرفته می

 معناه و حده أن موجودا ءالشی کون معنى و
 صدقا الخارج فی موجود ءشی على یصدق

 کقولنا الخارجیۀ القضایا فی هو کما خارجیا
 المعنى بهذا فالمضاف أبیض أو کاتب اإلنسان
 زید و األرض فوق السماء قولنا لصدق موجود

 الحیوان کقولنا الذهنیۀ األمور بخالف هذا و أب
 ما و النوعیۀ و الجنسیۀ فإن نوع اإلنسان و جنس

 تثبت التی الخارجیۀ األحوال من لیست أشبههما
 األذهان فی بل األعیان فی لألشیاء

 ).201-200/ 4 :1981 صدرالمتألهین،(

 آورد:می شفاءو در حواشی خود بر 
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 فهو خارجی أمر على حده یصدق کلما أن
 فإن الزمانی المتقدم القبیل هذا من و موجود
 مقارناتها و الزمان أبعاض على یصدق مفهومها
 المضافات قبیل من التقدم هذا یکون فکیف

 الخاصۀ الموجودات عن المنتزعۀ الغیر الذهنیۀ
 حققناه ما اإلشکال هذا عن التفصی فی فالحق

  ).153تا: بی، (صدرالمتألهین کتبنا سائر فی

ترین دلیـل عالمه طباطبائی این قاعده را محکم
دانـد و در بر اثبات وجود یک شیء در خـارج می

 مـن اقوي ءشی وجود علی دلیل ال«این بـاب دارد: 
 قضــیه فــی حقیقتــاً الخــارج علــی مفهومــه صــدق

 ).521/ 2: 1386(طباطبائی،  »خارجیه
صدق یک معنا بـر خـارج متفـرّع بـر اتصـاف 
همان معنـا بـه موصـوف خـود در خـارج اسـت. 
بنابراین، التزام مالصدرا به قاعدة فـوق را بایـد در 

آیـا «وجو کـرد کـه: پاسخ به ایـن پرسـش جسـت
در  تحقّـق آنتلزم اتصاف به وصـف خـارجی مسـ

از منظر فیلسوف، مفروغ عنه اسـت » است؟خارج 
انـد؛ و در خارج متحقّق» اتصاف«و » موصوف«که 

در خارج متحقّق » وصف«نزاع در این است که آیا 
برخی چون دوانی بر ایـن باورنـد  است یا نیست؟

اتصـاف  که آنچه لزوماً در خارج ثبـوت دارد و در
است و ضـرورتی در  »موصوف«وجود کافی است 

ق: 1302نیسـت (صـدرالمتألهین، » فوصـ«تحقّق 
). اتخاذ ایـن مبنـا بـه سـبب صـدق اوصـاف 111

عدمی بر موصوف خـارجی اسـت. گفتنـی اسـت 
تواند متصف شود، به زید به علم می همان طور که

و  »عمـی«جـا کـه از آنشود. جهل نیز متصف می
هـا را تـوان آن، نمیانـدعـدمی دو وصـف »جهل«

تیجـه دوانـی قائـل در ن .متحقّق در خارج دانسـت
است که ثبوت شیء براي شیء دیگر، فرع ثبـوت 

 ).67 تا:(قوشچی، بی» ثابت«است نه » مثبت له«
مالصدرا دیدگاه دوانی را قبول ندارد و بـر ایـن 

» موصـوف«باور است که اتصاف نسبتی است میان 
و در هر نسـبتی بایـد طـرفین در خـارج » صفت«و 

توانـد زمـانی میموجود باشند. از ایـن رو، اتصـاف 

تحقّق یابد کـه وصـف ماننـد موصـوف در خـارج 
شـود کـه در همـۀ مـوارد متحقّق باشد. اشـکال می

الزمۀ اتصاف تحقّق طرفین در خارج نیسـت، ماننـد 
اتصاف زید به عمـی و جهـل. مالصـدرا در پاسـخ 
حظّی از وجود براي امور عدمی ـ ولـو ضـعیف ـ 

 ).337-336/ 1: 1981 شود (صدرالمتألهین،قائل می
بر این مبنا، از نظر مالصدرا و پیروانش صـدق 
هر وصفی بر خارج دالّ بر وجودداشتن آن وصف 

اند در خارج است، البته برخی سعی بـر آن داشـته
اي شده از سوي مالصدرا را بـه گونـهکه اصل بیان

دیگر تفسیر کنند و به دنبـال تشـکیک در مالزمـۀ 
ــارجی« ــدق خ ــارجی«و » ص ــق خ ــا» تحقّ هیم مف

بـه » موجودیّـت«ها بر این باورنـد کـه اند. آنبوده
بـه » موجودیّـت«را نبایـد بـا » طـارد عـدم«معناي 
خلـط کـرد و آنچـه مـراد » صدق خارجی«معناي 

به معناي » موجودیّت«صدرا از قاعدة مذکور است 
 صدق خارجی است. 

بر این اسـاس، از صـدق خـارجی یـک مفهـوم 
خـارجی آن کـرد و توان حکم به تحقّـق لزوماً نمی

اند که هـر چنـد بـر موضـوع دلیل آن مفاهیم عدمی
بـه معنـاي » موجودیّـت«اند، اما اطـالق خود صادق

: 1385 (عبودیت،توان کرد ها نمیبر آن» طارد عدم«
ــه124/ 1 ــایی توجی ــین مبن ــدگاه ). طــرح چن گر دی

مشهور در باب اصالت وجـود و اعتباریّـت ماهیـت 
است،  قد هر گونه تحقّقاست که هر چند ماهیّت فا

اسـت  اما در عین حـال بـر واقـع خـارجی صـادق
همان). ایشان حکم ماهیات را چون مفاهیم عـدمی (

دانند که هر چنـد بـر موضـوع خـود در خـارج می
اند، خود هیچ تحقّقی نخواهنـد داشـت؛ ایـن صادق

دیدگاه مردود است، چراکه اگر ثبوت و موجودیّـت 
طـارد «ودیّت به معنـاي در صدق قضایا غیر از موج

بود، در آن صورت دیگر چه نیـازي بـود کـه » عدم
امثال دوانی فقط تحقّق موصوف را شرط اتصـاف و 

دانستند؟! اگر مراد از موجـودیّتی صدق خارجی می
دارد، که صدرا در اتصاف و صدق خارجی بیان مـی

معنایی غیر از وجود و تحقّق خارجی اسـت، دیگـر 
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کسـانی نبـود کـه در قاعـدة  نیازي بـه مخالفـت بـا
را (چـون اوصـاف عـدمی و » ثابـت«فرعیّت ثبوت 

دانستند. ابطال ایـن قـول زمـانی اضافات) الزم نمی
شـود کـه خـود صـدرالمتألهین ملتـزم تر میروشـن

شود که امور عدمی نیز در اتصاف خارجی ـ هـر می
چند ضـعیف ـ حظّـی از وجـود دارنـد و مالزمـۀ 

را حتی در باب » ارجیتحقّق خ«و » صدق خارجی«
 کند.اعدام جاري می

با انقسام موجودیّت به اتّحادي و انضمامی این 
آید که لزوماً تحقّق دو موجود نکتۀ مهم حاصل می

مستلزم دو وجود نیسـت. از ایـن روي، در تحقّـق 
، دو موجـود مسـتلزم دو »عقل اوّل«و » حق تعالی«

ان شـوجود است، و از این حیث رابطۀ توقّف میان
به معناي علیّت خارجی است و ماده و صـورت از 

شـان جا کـه بـه یـک وجـود موجودنـد، علیّتآن
 تحلیلی است.

 
ــان دو  -2-2 ــف می ــۀ توقّ ــف دوم: رابط تعری

 مصداق (ذاتی)
همچنین، با اتکا به مقدمۀ اوّل (صدق معـانی کثیـر 

ــرف ــد) و ص ــود واح ــر وج ــۀ دوم، ب نظر از مقدم
بیـان کـرد کـه » یّـتعل«توان تعریف دیگري از می

کـه در گر علیّت تحلیلی اسـت. توضـیح آنتوجیه
نگاه سطحی گمان بر این است که با تعدّد مصداق 

شود، اما این نـوع نگـاه در تعدّد وجود حاصل می
جا صادق نیسـت؛ چراکـه بنـا بـر مقدمـۀ اوّل همه

توانند به وجـود واحـد متحقّـق مصادیق متعدّد می
داونــد داراي همــۀ شــوند؛ بــراي مثــال، وجــود خ

صفات کمالیه از قبیل حیات، علم، قـدرت، اراده و 
... است و همۀ این صفات در وجـود حـق تعـالی 

 یابند. مصداق می
اسـت » مصداق ذاتـی«جا مراد از مصداق در این

که همان حیثیت موجود است که مفهوم منطبـق بـر 
ــزدي،  ــراي 156/ 1: 1363آن اســت (مصــباح ی ). ب

مصـداق ذاتـیِ مفهـوم » کلّی طبیعی«مثال، در بحث 
، »زیـد«همان حیثیت انسـانیّت موجـود در » انسان«

و » عمـرو«، »زیـد«است، اما خـود » بکر«و » عمرو«
ــر عــوارض مشخصــه » بکــر« ــه ســبب اشــتمال ب ب
ــان). محســوب می» مصــداق عرضــی« شــوند (هم

قـدرت خداونـد وجـود » مصـداق ذاتـی«بنابراین، 
خداوند با همۀ صفات نیست، بلکه قدرتی است که 
متحقّق به وجود خداوند اسـت و وجـود خداونـد، 

» مصداق عرضی«همراه با همۀ صفات کمالیه، حکم 
ــراي آن دارد و هکــ ذا در ســایر صــفات الهــی. را ب

بنابراین، مصادیق متکثّر به تحلیـل عقـل بـه وجـود 
شده از شوند. مبتنی بر تعریف ارائهواحد موجود می

جا کـه هـر موجـودي اعـم از ، از آن»مصداق ذاتی«
ــت،  ــاگون اس ــات گون ــرد داراي حیثی ــادي و مج م

هـا متحقّـق تـوان در آنمصادیق ذاتی فراوانی را می
مصـداق «جه، برخی از مواضع تکثّـر دانست. در نتی

 شود.منجر به تکثّر وجودي نمی» ذاتی
توقّف بین دو  رابطۀرا  تیّعل توانیمبا این تبیین 

مصداق ذاتـی دانسـت؛ حـال اگـر ایـن دو مصـداق 
 تیّـعل بالذّات به دو وجود در خارج متحقّق شـوند،

بـراي » واجـب الوجـود«ی است، مانند علیّـت خارج
 تیّـعل؛ و اگر به یک وجود متحقّق باشند، »عقل اوّل«

 ی است، مانند علیّت جوهر براي عرض.لیتحل
 

 حکمــت در تحلیلــی علیّــت کاربردهــاي -3
 متعالیه

مالصدرا در برخی از عبارات تصریح بر عدم تـالزم 
علیّت و کثرت وجودي دارد. وي سـخن از علیّتـی 
دارد که به مدد تحلیل عقالنی میّسر است. مالصدرا 

) و علیّـت 180/ 3علیّت حرکت براي زمان (همان: 
) را به تحلیل عقل 287/ 5فصل براي جنس (همان: 

داند و با این بـاور کـه صـدق علیّـت بـر واقـع می
منحصر در کثرت وجودي نیست، کثرت حاصـل از 

 .(همان) نگردتحلیل عقالنی را کارامد می
توسعۀ معناي علیّت و بیان آن در روابط تحلیلی 

نهـد کـه بـه اندار و افق وسیعی را پیش رو میچشم
ــولی  ــی و معل ــط علّ ــیاري از رواب ــطۀ آن بس واس

گفته، که بـا حصـرگروي بـر علیّـت خـارجی پیش
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شـود. محـل نمود، تبیـین و توجیـه میناسازگار می
کالم در مواضعی است که فیلسوف قائل بـه رابطـۀ 
علیّت بین طرفینی است که میانشان کثرت وجـودي 

 تیّـعل(خارجی) نیست. بسیاري از مصادیق چـون 
، اجیـاحت يامکان برا تیّعل، لوازم خود يبرا تیّماه
 يعرض برا تیّعلی و حمل یدر برهان اقتران تیّعل

هاي فلسفۀ اسـالمی، اعـم از در همۀ پارادایم عرض
اند. کـاربرد تهمشاء و اشراق و متعالیه، کـاربرد داشـ

علیّت در موارد مذکور خود نشان از پذیرش قسمی 
ــت  ــت اســت کــه صــدرا آن را علیّ متفــاوت از علیّ

انگـاري روابطـی چـون نامـد. بـا تحلیلتحلیلی می
 و جـنس«و  »مـاده و صـورت«، »عـرض و جوهر«

، علیّت تحلیلی در فلسفۀ صدرا بیش از پـیش »فصل
در این بخـش، مبتنـی بـر تئـوري  4آید.به چشم می

ــادیق آن در  ــا و مص ــه کاربرده ــی، ب ــت تحلیل علیّ
 پردازیم. حکمت صدرایی می

 
علیّت جـوهر بـراي عـرض (بـر مبنـاي  -3-1

 حکمت متعالیه)

بنا بر مشهور، جوهر ماهیتی است که در وجـودش 
به موضوع نیازمند نیست و عرض ماهیتی است که 

سـینا، ابندر وجودش به موضـوع محتـاج اسـت (
/ 1ق: 1411؛ فخرالـــــدین رازي، 57ق، ب: 1404
). بنا بر تعریف عرض، 64/ 3: 1375؛ طوسى، 141

تحقّق آن فرع بر تحقّق جوهر است. از همـین رو، 
فالسفه عرض و افعال آن را متوقّف بـر جـوهر و 
تابع آن دانسـته و جـوهر را علّـت فـاعلی عـرض 

بــائی، ؛ طباط669: 1367اند (آشــتیانی، برشــمرده
 ).128: 1377؛ طباطبائی، 106ق: 1417

از سوي دیگر، مالصـدرا و پیـروانش بـر ایـن 
باورند که به نحو کلـی جـوهر و عـرض بـه یـک 
وجود موجودند و عرض از مراتب وجود جوهر و 
ــاك  ــرت و انفک ــر کث ــت و دیگ ــاري در آن اس س

ها مطرح نیسـت (صـدرالمتألهین، وجودي میان آن
ــــــائی،93/ 2: 1981 / 3و  286/ 1: 1386 ؛ طباطب
ــائی، 808 ــاس، 129: 1377؛ طباطب ــن اس ــر ای ). ب

اند و به وجـود معـروض ها خارج المحمولعرض
؛ مصـــباح 286/ 1: 1386موجودنـــد (نـــداطبائی، 

تفصیل در بـاب ). مطهري به164/ 1: 1363یزدي، 
عروض جسم تعلیمی بر جسم طبیعـی (مطهـري، 

)، 732/ 6)، زمان بر حرکت (همـان: 28/ 5: 1386
ــر 431/ 11کــمّ بــر جســم (همــان:  ) و حرکــت ب

پـردازد و ) به بحـث می252طبیعت شیء (همان: 
 داند.عروض هر یک بر معروض را تحلیلی می

 
 علیّت ماهیّت براي لوازم خود -3-2

بیننـد فالسفۀ مسلمان مالك تالزم را در علیّـت می
و بر این باورنـد کـه تـالزم بـدون علیّـت تحقـق 

/ 3و  117-114/ 2: 1375(طوسـى، نخواهد یافت 
؛ صـدرالمتألهین، 94/ 1: 1981؛ صدرالمتألهین، 43
ــا: بی ــدرالمتألهین، 32ت ــوادي 77 ق:1422؛ ص ؛ ج

). عـدم انفکـاك میـان طـرفین 86/ 2: 1383آملی، 
تالزم در نظر آنـان برخاسـته از ضـرورت علّـی و 
معلولی است و به همین منظـور، فیلسـوفی چـون 

و » الالزم معلـولٌ للملـزوم«چون مالصدرا اصولی 
را مطـرح کـرده اسـت » الماهیات علـلٌ للوازمهـا«

). 127/ 5و  212و  181/ 2: 1981(صدرالمتألهین، 
مثابۀ ملزوم علّت لوازم مطابق اصول فوق ماهیّت به

روشنی معلوم اسـت کـه ماهیّـت خود است، اما به
وجودي جدا و مغایر از الزم خود ندارد، بلکه هـر 

به یک وجود موجودند. بنـابراین، علیّـت دائـر  دو
مدار کثرت و تغـایر وجـودي نیسـت؛ یـا بایسـتی 
استعمال علیّت در این مـورد را مجـاز یـا از بـاب 
تسامح دانست و یا معنایی از علیّت ارائه کـرد کـه 

تـر اش کثرت وجودي به هر دو معنـاي پیشالزمه
 ذکرشده نباشد.

ــفه  ــار«فالس ــدد چه ــت » ع ــتز«را علّ » وجیّ
/ 2: 1383؛ جــوادي آملــی، 92-91/ 1(همــان: 

ـــث«) و 104 ـــت » مثلّ ـــث«را علّ ـــاي مثلّ » زوای
) 455و  62و  34و  19/ 1: 1375(ســــهروردي، 

اند. موارد یادشده دلیـل خـوبی اسـت بـر شمرده
کــه علیّــت در ایــن مــوارد مجــاز و مســامحه این
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نیست، زیرا جعل زوجیّت و زوایاي مثلّث منفک 
شان نیست؛ بدین معنا کـه عـدد روضاز جعل مع

چهار و زوجیّت و نیز مثلّـث و زوایـاي آن همـه 
توانند تغایر اند؛ بنابراین، نمیبه یک جعل متحقّق

وجودي داشته باشند و طرح علیّت در ایـن مقـام 
به معناي عدم لزوم کثرت وجودي میـان علّـت و 

 معلول است.
 

 علیّت در برهان اقترانی حملی -3-3

 »وسـطاحـد «بر اساس » انّ«و » لمّ«تقسیم برهان به 
، »اصـغر«گانۀ گیرد. در میان حـدود سـهصورت می

که برهان و بلکه هر قیاسی واجـد  »وسطا« و »اکبر«
از اهمیّـت بیشـتري برخـوردار » وسـطا«هاست، آن

 برقـراراصغر و اکبر ارتباط  میان» اوسط«است، زیرا 
حـد «. شودمیموجب وصول به نتیجه  است و کرده

 را در برهــان علّــت تصــدیق اســت کــه آن »وســطا
؛ 112ق: 1412یـزدى، (نامند مینیز واسطه در اثبات 

 ).231: 1375صدرالمتألهین، ؛ 202: 1371حلى، 
بودن در افزون بر علّت »وسطاحد «حال اگر 

تصدیق، در خارج از ذهن نیز عّلت وجود اکبر 
گویند، و در غیر  »لمّ «برهان را  ،براي اصغر باشد

همان: (خواهیم داشت  »انّ«این صورت برهان 
). به تعبیري 211-210/ 1: 1373بغدادي،  ؛231
واسطه در اثبات و  »وسطا«در برهان لّم  ،دیگر

 فقط »وسطا«در برهان اّن که حال آنثبوت است، 
حلى،  ؛112ق: 1412یزدى، (است واسطه در اثبات 

-167: 1384 الدین رازي،قطب؛ 398 ق:1412
). با طرح علیّت در برهان، اثبات یک امر به 168

سه نحو تصورپذیر است، زیرا یا از علّت به معلول 
باید پی برد یا از معلول به علّت و یا از احد 
المعلولین به معلول دیگر که به ترتیب لمّ، دلیل و 

؛ طوسى، 211/ 1: 1373نامند (بغدادي، انّ مطلق می
 5).328/ 1: 1379؛ سبزواري، 362-363: 1361

گانۀ هاي سهتوان در قالبگانه را میبراهین سه
قیاسِ شرطیّه، استثنایی و اقترانی حملی به کار برد، 

گانه در قیـاس اقترانـی هـاي سـهاما کـاربرد برهان

شـده بـین حملی به معناي آن است که علیّت طرح
در قیاس اقترانی حملی، » اوسط«و » اکبر«، »اصغر«

تواند واجد کثرت وجودي باشد، بلکـه صـرفاً نمی
تحلیلی است؛ چراکه مفاد حمل هوهویّت و اتّحاد 

). بـه بیـان 632ق: 1405یاسین، وجودي است (آل
دیگر، در قیـاس اقترانـی حملـی در صـغري بـین 

و » اکبر«همچنین، در کبري بین » اوسط«و » اصغر«
اش اتّحاد وجودي برقرار است کـه الزمـه» اوسط«

اسـت. » اوسـط«و » اکبـر«، »اصـغر«اتّحاد وجودي 
بنابراین، علیّت در قیاس اقترانی حملـی منجـر بـه 
کثرت وجودي میان علّت و معلـول نیسـت، بلکـه 
علّت و معلول به وجـود واحـد موجودنـد؛ بـراي 

خود براي برهـان لـم بـه  منطقیاتمثال، فارابی در 
 و کـل وان،یـح انسان کلزند: چنین قیاسی مثال می

(فــارابی،  فکــل انســان حســاس ؛حســاس وانیــح
ســـینا نیـــز چنـــین مثـــالی ). ابن283/ 1ق: 1408

فکل  جسم؛ وانیح کل و وان،یح انسان کلآورد: می
). روشن اسـت کـه 81/ 9(برهان شفا:  انسان جسم

لمیّت به معناي آن است که حیوانیّت انسان علّـت 
بودن آن به کـار رفتـه اسـت؛ بودن یا حساسجسم

که حساسیّـت و جسمیّت هر دو به همـراه حال آن
حیوانیّت به وجود انسان موجودند و میان ایـن دو 

ها تغایر وجودي به (معلول) و حیوانیّت (علّت) آن
 رقرار نیست.ب

برهان واجد دو حیثیت اسـت: حیثیـت اثبـاتی 
کـه علیّـت (ذهنی) و حیثیت ثبوتی (خارجی). این
دانیم نـاظر در برهان اقترانی حملی را به تحلیل می

به حیثیت ثبوتی برهان است، اما گاهی به برهان از 
شود که اگر بخواهیم علیّـت حیث اثباتی توجه می

یـا تحلیلـی بـدانیم،  در مقام اثبـات را خـارجی و
اتخـاذ » علـم«وابسته به مبنایی است کـه در بـاب 

انفکـاك وجـودي  قائل به انیچون مشائ شود. اگر
ها شویم و علم به متعلَّقی را وجوداً غیر از بین علم

علم به متعلَّق دیگر بدانیم، در این صـورت علیّـت 
بـه » نتیجـه«بـراي » حد اوسط«دو مقدمه و بالطبع 

د بود؛ چراکه علّت و معلول مغایرت تحلیل نخواه
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دارند، امـا بـر مبنـاي حکمـت » کثرت وجودي«و 
متعالیه که قائل به اتّحاد عقل، عاقل و معقول است 

توان قائل به انفکاك وجـودي معلومـات دیگر نمی
شد، بلکه همـۀ معلومـات بـه نفـس وجـودِ عـالم 

هر چند علیّت بـراي » حد اوسط«موجود است، و 
است، اما هر دو بـه وجـود نفـس  »نتیجه«حصول 

 اند.عالِم متحقّق
 

 عرض يعرض برا تیّعل -3-4
در آثار حکما، به مواردي از علیّت عرضی نسبت به 

خـوریم. بـراي مثـال، تعجـب را عرض دیگـر برمی
اند و بـه توقّـف ضـحک بـر علّت ضـحک دانسـته

اند. این در حالی است که عرض تعجب حکم کرده
اگــر مغــایرت آن را بــا  قــائم بــه موضــوع اســت و

توان به مغایرت وجه نمیهیچموضوعش بپذیریم، به
اعراض قائم بر هم حکم کـرد. بنـابراین، تعجـب و 
ضحک به یک وجـود موجودنـد و در عـین حـال، 

الـدین منصـور میان آن دو علیّت برقرار است. غیاث
 خود دارد:  مجموعه منصفاتدر 

صـرّح بأنّـه  اإلشـاراتو  ةالنجا یف خیالش لکّن
 ۀلنفسه مـن جهـ ۀعلّ ۀمن جه ءیش کونیأن  جوزی

 ۀإنّـه متعجّـب علّـ ثیـفإنّ المتعجّب من ح ؛ياُخر
: 1386(دشـتکی،  إنّه ضاحک ثیللضاحک من ح

2 /846.(  
چنین نیز فقط با علیّت بـه حسـب مواردي این

شـدنی اسـت. همـان طـور کـه تغایر تحلیلی تبیین
بر علیّت تحلیلـی  اشاره شد، از مواردي که تصریح

شود در رابطۀ حرکت، مسـافت و زمـان اسـت. می
صدرا اتصال مسافت و زمان را متوقّف بـر اتصـال 

 داند و همه به وجود واحد موجودند:حرکت می

 نحوهما أو کم أو کیف المقولۀ من فرد فالمسافۀ
 إلى القوة من خروجها و تجددها هی الحرکۀ و

 بعینه اتصالها و عقلی انتزاعی معنى هی و الفعل
 و االتصال ذلک قدر الزمان و المسافۀ اتصال
 بعد فیحکم المقداري التعین باعتبار هی أو تعینه

 بوجه لبعض بعضها بعلیۀ -التفصیل و التحلیل

 بواسطۀ لها یثبت إنما الحرکۀ اتصال إن فیقال
 لکون علۀ المسافۀ فاتصال المسافۀ اتصال
 المسافۀ اتصال أن بذلک نعنی ال و متصلۀ الحرکۀ

 هو الحرکۀ اتصال بل للحرکۀ آخر التصال علۀ
 ...الحرکۀ  إلى مضافا المسافۀ اتصال نفس

 ).180/ 3: 1981صدرالمتألهین، (

این گفته خود به معناي توقّف تحلیلـی برخـی 
 از اعراض بر دیگري است.

 
 علیّت امکان براي احتیاج -3-5

هاي مبنـایی میـان فالسـفه و متکلّمـان، یکی از نزاع
بحث از علّت نیاز معلول به علّت اسـت. برخـی از 

دانسـتند، متکلّمان سبب نیاز به علّت را حـدوث می
ولی فالسـفه در مقابـل علّـت احتیـاج را در امکـان 

؛ 74/ 3: 1375؛ طوســى، 206/ 1دیدنــد (همــان: می
ــى،  ــدین رازي،120ق: 1405طوس ق: 1411 ؛ فخرال

نظر از صــحّت و ســقم ). صــرف125و  52-53/ 1
هاي دو طرف، فالسفه بر این باورنـد کـه در دیدگاه

تحقّق معلول باید فرایند و مراتبی طی شـود، امـا در 
این فرایند مراتب بـه وجودهـاي چندگانـه موجـود 

یابد. ها را به تحلیل خود درمینیستند، بلکه عقل آن
ه از سوي فالسفه در گزارة از این رو، همۀ مراتب ک

 فاوجـد فوجـب فاوجـب فاحتاج فأمکن قرّر ءالشّى«
بیان شده، به یک وجود موجودند (مطهـري،  »فوجد
براي » امکان«). بنابراین، علیّت 623-624/ 9: 1386

نیز واجد تکثّر وجودي نیست، بلکـه ایـن » احتیاج«
هـا را بـه علیّت میان دو مرتبـه اسـت کـه عقـل آن

 کند:تحلیل کشف می

داننـد ... کسانی که امکان ماهوي را سبب نیاز می
ه امکان، همان گونه که هـر مرادشان این نیست ک

علّت فـاعلی سـبب وجـود و تحقّـق معلـول در 
خارج است، سبب تحقّق احتیاج و نیاز در خارج 
باشد. امکان، احتیاج و حتـی حـدوث همگـی از 

اند گرچه اتصـاف اشـیاء بـه معانی تحلیلی ذهنی
ها در خارج است و مراد از علیّـت و سـببیّت، آن

این معـانی ذهنـی  همانا استنادي است که در بین
در هنگام تنظیم روابط اشـیاء وجـود دارد و ایـن 
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ــام علّت ــی و در مق ــل عقل ــتناد در تحلی ــابی اس ی
(جـوادي » شـودموجب تقدّم یکی بر دیگري می

   6).214/ 3: 1383آملی، 
 

 علیّت ماده و صورت براي ذات (ماهیّت) -3-6
امر محصّل است کـه بـه واسـطۀ » صورت«مراد از 

ل علیّت میآن هر شیء ف یابـد و تمامیّـت و تحصـّ
نیـز بـه معنـاي قـوة » هیـولی«شیء بـه آن اسـت. 

شـود محض است که همۀ جهات قوه به آن باز می
ـــر بـــه  ـــادة اوّلـــی«و از آن تعبی شـــود می» م

). ارسـطو بـر ایـن 200/ 5: 1981(صدرالمتألهین، 
باور است که هـر جسـمی الجـرم واجـد مـاده و 

ســلمان دالیــل صــورت اســت و بــر آن فالســفۀ م
اند. بر مبناي تفکّر ارسـطویی، گوناگونی ایراد کرده

حکماي مسلمان بر این باورند که اجسام در تحقّق 
خود، عالوه بر فاعل و غایت، به مـاده و صـورت 

اند که در »کل ماهوي«مثابۀ احتیاج دارند. اجسام به
جا که مـاده و تحقّق محتاج اجزاي خودند و از آن

انـد، از »کل مـاهوي«دهندة کیلصورت اجزاي تش
شــود هــا تعبیــر بــه علّــت صــوري و مــادي میآن

 ).293-292/ 1: 1386(طباطبائی، 
حکما و متکلّمان براي علّت صـوري و مـادي 

علل «و » علل ماهیّت«، »علل داخله«تعابیري چون 
ـــوام ـــبزوارى، آورده» ق ـــد (س ؛ 330/ 1 :1379ان

). بر 452: 1388 سبزوارى،؛ 449: 1383سبزوارى، 
ــب  ــورت ترکی ــاده و ص ــائیان، م ــر مش ــاي نظ مبن
انضمامی دارند و الزمۀ آن تعدّد وجودي میـان آن 

). بر ایـن 284/ 5: 1981دو است (صدرالمتألهین، 
اساس، ماده و صورت دو وجـود دارنـد و اجـزاي 

شود و اند که از آن وجود سومی ایجاد میخارجی
م تمـایز علّت صوري و مـادي در قیـاس بـا جسـ

وجودي دارند. اگر ملتزم به عدم کثـرت وجـودي 
میان علّت صوري و مـادي و جسـم شـویم، و در 
عین حال قائل بـه ترکیـب انضـمامی، آن صـورت 
یک وجود (جسم) به دو وجود (ماده و صـورت) 

شود که باطل است. در نظـام صـدرایی متحقّق می

ترکیب ماده و صورت اتّحادي است، به ایـن معنـا 
یابنـد ده و صورت به وجود واحد تحقّـق میکه ما

). از منظر حکمت متعالیـه، 307و  293/ 5(همان: 
هر چنـد کـه مـاده و صـورت بـه لحـاظ مـاهوي 
متعدّدند، اما بـه لحـاظ وجـودي عـین یکدیگرنـد 

)؛ بنـابراین، 447/ 1: 1386؛ مطهـري، 309(همان: 
منزلۀ اجزاي ماهیت بودن ماده و صورت بهخارجی

). 428و  284/ 9و  732/ 6ازند (همـان: برنگ می
با این تبیین علیّت ماده و صورت بـراي جسـم بـه 

 دو وجود متمایز نخواهد بود:
 فإن مثال کالسواد الوجود البسیطۀ الماهیۀ فی... 

 جنسیا جزءا ماهیّته بحسب له یعتبر أن للعقل
 فیحکم للبصر کالقابضیۀ فصلیا جزءا و کاللونیۀ

 على التحلیل ظرف فی همابتقدم التحلیل بعد
 .)389 /6همان: ( بها المحدودة الماهیۀ

آنان که میان علیّت و کثـرت وجـودي مالزمـه 
یابند بر این باورند که ترکیـب اتّحـادي مـاده و می

صورت دیگر جایی براي علیّـت مـاده و صـورت 
گذارد. در این رویکرد، دیگر براي جسم باقی نمی

علّت (ماده و صورت) وجودي جـداي از معلـول 
(جسم) ندارد تا از ترکیب ماده و صورت حقیقـت 

به نام ماهیّـت متحقّـق شـود (عبودیـت و دیگري 
)، امـا اگـر ترکیـب مـاده و 64-63: 1389مصباح، 

اي صورت را انضمامی بدانیم، در آن صورت چاره
جز پذیرش تغایر علّت (ماده و صورت) و معلـول 
(جسم) نیست؛ زیرا در صورت عدم تغایر میان آن 
دو، یک وجود (جسم) دو وجود (ماده و صورت) 

ه تنـاقض اسـت. مگـر بـه منظـور خواهد بـود کـ
اجتناب از چنین اشکالی ترکیب ماده و صـورت را 

کــه در حقیقــت دو وجــود اعتبــاري بــدانیم؛ و این
داریم و اطـالق انسـجام و یگـانگی وجـود بـراي 
جسم به اعتبار است که البته خالف فـرض اسـت، 
زیرا ترکیب انضـمامی، ماننـد ترکیـب اتّحـادي، از 

ت. بنــابراین، ترکیــب اقســام ترکیــب حقیقــی اســ
انضمامی ماده و صورت سـازگار بـا عـدم کثـرت 
وجودي میـان علّـت (مـاده و صـورت) و معلـول 
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(جسم) نیست و الزمۀ ترکیب اتّحادي نفی کثـرت 
 وجودي است.

عدم کثرت وجودي علّـت صـوري و مـادي بـا 
شدنی اسـت. فالسـفه جسم از منظري دیگر بررسی

ت مـاده و صـورت بر این نکته اذعان دارند که تفاو
با جنس و فصل به اعتبار است. اگر ماده و صـورت 

اند؛ و اعتبار کرد، همان جنس و فصـل» ال بشرط«را 
اعتبار شـود، از آن بـه » بشرط ال«اگر جنس و فصل 

/ 2: 1981شود (سـبزواري، ماده و صورت تعبیر می
). بر این مبنا، علیّت جنس و فصل براي ماهیّـت 29

لیّت ماده و صورت علـل قـوام نـام نوعیه را مانند ع
زاده ؛ حســن330/ 1: 1379انــد (ســبزواري، نهاده

جـا کـه جـنس و فصـل ). از آن49/ 5: 1381آملى، 
اند و بـه نفـس ماهیّـت موجـوده ذاتی ماهیّت نوعیه

موجودند، دیگر فرض کثرت وجودي میان ذاتیـات 
 پذیر نیست.و ماهیت امکان

 
 ده (جنس)علیّت صورت (فصل) براي ما -3-7

ارتباط و احتیاج بین اجزاء از لوازم تحقّق ترکیـب 
حقیقــی اســت؛ حــال چــه ترکیــب میــان آن دو را 
انضـمامی دانســت چــه اتّحــادي (مصــباح یــزدي، 

جــا کــه ترکیــب مــاده و ). از آن179/ 1: 1363
صــورت اتّحــادي اســت، ضــرورتاً میــان ایــن دو 

اي جز علیّت تصورپذیر نیسـت (سـبزواري، رابطه
). فالسفه نسـبت مـاده بـه صـورت را 554: 1388

نامیدند به این معنـا کـه هـر چنـد می العلۀ کیشر
صورت سـبب تـامّ و علّـت فـاعلی بـراي هیـولی 
نیست، اما بدون وسـاطت آن، هیـوال بـه دریافـت 

؛ 22/ 8: 1981شود (صدرالمتألهین، فیض نائل نمی
). روشن است که هیـولی 30/ 2: 1981سبزواري، 

کـه قابـلِ ورت اسـت و بـه رغـم آناولی تابع صـ
صورت است خود به خـود تقـوّمی نـدارد، بلکـه 

ــوّم ــورت تق ــدرالمتألهین، ص ــت (ص بخش آن اس
). بر اساس حکمـت متعالیـه، 307-308/ 5: 1981

وجود ماده عین وجـود صـورت اسـت و تغـایر و 
ها برقرار نیست. از ایـن رو، تکثّر وجودي میان آن

ه به دو وجود متغایر علیّت صورت و معلولیّت ماد
 ).447/ 11: 1386و متمایز نیست (مطهري، 

اند کـه مـاده و فالسفه بر این امر تصریح داشته
اند و اگـر جـنس و صورت همان جـنس و فصـل

هـا مـاده و اعتبـار شـود، بـر آن» بشـرط ال«فصل 
). 29/ 2: 1981شود (سبزواري، صورت اطالق می

حقیقـی اسـت ها، ترکیب جنس و فصل از نظر آن
نه اعتباري؛ به همین سبب، ربـط و پیونـد بـین آن 
دو حقیقی است و ربط حقیقی بین دو شیء جـزء 

ــت و معلولیّــت حاصــل نمی شــود؛ در محــور علیّ
بنابراین، در ظـرف تعقّـل یکـی از آن دو علّـت و 

/ 6: 1383دیگري معلـول اسـت (جـوادي آملـی، 
و جا که جنس و فصل منتـزع از مـاده ). از آن184

هـا بـه اعتبـار اسـت، صورت اسـت و تفـاوت آن
فیلسوف حکم علیّـت را، کـه در مـاده و صـورت 
بیان شده است، بعینـه در جـنس و فصـل مطـرح 

کنـد می کند و به علیّت فصل براي جنس حکممی
دانـد (مصـباح یـزدي، و آن را به تحلیل عقـل می

 ).295-293/ 1: 1386؛ طباطبائی، 168/ 1: 1363
 

 گیرينتیجهبحث و 
توان مالصدرا را نخستین فیلسوفی دانست کـه می

تصریح بر تحقّق علیّت تحلیلی دارد و در مواضـع 
پردازد. هر چند که اصـطالح مختلف به بیان آن می

برگرفته از بیانات مالصدراست، با » علیّت تحلیلی«
ها و لوازمی را بـه دنبـال دارد. فرضاین حال پیش

ش علیّت تحلیلـی آن اسـت ترین قدم در پذیرمهم
که تعریفی از معناي علیّت ایراد کرد کـه بتـوان آن 

 پذیر بر کثرات تحلیلی دانست.را انطباق
مبانی حکمت متعالیه راه را براي ارائـۀ تعـاریف 
جدیدي از علیّت گشوده است. تعـاریفی از علیّـت 
که امکان تطبیق بر کثرت خارجی و تحلیلی را دارد 

خـارجی و وجــودي علّــت و  و داللتـی بــر کثــرت
؛ دو موجود انیتوقّف م رابطۀ، نخستمعلول ندارد. 

 نیـچگونـه ا اما، دو مصداق انیتوقّف م رابطۀ، دوم
. اندیلیتحلپذیر در کثرت خارجی و کاربرد فیتعار
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، نخسـت مقدمـۀ :است مقدمه دو ازمندین مسئله نیا
 اسـت؛» جود واحدو به ریکث میمفاه و یمعان صدق«

اگر مفهومی در یک قضـیۀ «، آن است که دوم مقدمۀ
بـر  تـوانمی، بر خارج صادق باشـد خارجی حقیقتاً

بـر اسـاس دو ». وجود آن در خارج نتیجـه گرفـت
کثرت وجود را بـه بـار » موجود«مقدمۀ فوق کثرت 

را » مصـداق«آورد. از سوي دیگر، اگـر مـراد از نمی
مصداق ذاتی بـدانیم، همـان حیثیـت موجـودة هـر 

ی است کـه مفهـوم از آن حـاکی اسـت و بـا مفهوم
پذیرش صدق مفاهیم کثیره بـه وجـود واحـد، هـر 
مفهومی مصداق ذاتی خود را دارد، هر چنـد کـه بـا 
تعــدّد وجــودي مواجــه نباشــیم. بنــابراین، اگــر دو 

» وجـود«در خارج بـه دو » مصداق«و دو » موجود«
ی اسـت و اگـر بـه یـک خـارج تیّعلتحقّق یابند، 

ی است. بـا پـذیرش لیتحل تیّعلدند، موجو» وجود«
آیـد کـه سه تعریف فوق، ایـن نکتـه بـه دسـت می

علیّت مستلزم کثـرت وجـودي (خـارجی) نیسـت، 
که کثـرت بلکه مستلزم مطلقِ کثرت است، اعم از آن

 تحلیلی. یا وجودي باشد
در مواضع عدیده، میان علّت و معلول مغایرت 
ــرار نیســت. از ایــن روي،  و کثــرت وجــودي برق
علیّت تحلیلی قبل از حکمت متعالیـه کاربردهـایی 
داشته و البته در نظام صدرایی توسعه یافته اسـت. 

 تیّـماه تیّـعلتـوان بـه از جملۀ این کاربردها می
 تیّـعل، اجیاحت يامکان برا تیّعل، لوازم خود يبرا

 يعـرض بـرا تیّـعل ی وحملـ یدر برهان اقترانـ
اشــاره کــرد. بـر اســاس مبــانی مالصــدرا،  عـرض

مصادیق علیّت تحلیلـی بـیش از پـیش بـه چشـم 
 علیّـت، عـرض يجـوهر بـرا تیّعل مانندآید؛ می

ماده و  تیّعلو  (جنس) ماده يصورت (فصل) برا
 .ذات يبرا صورت

 
 هانوشتپی

 کـه اسـت شـده ارائه علیّت عام معناي از تقریر پنج .1
 ما«. 1: ایمداشته بیان فوق تعریف در را آن جوهرة
 /1 ق:1411رازي،  فخرالـدین( »الشـیء الیه یحتاج

ــاتبی، ؛458 ــف. «2 ؛)174: 1353 ک ــا یتوقّ ــه م  علی
ــی ــهروردي،( »ءالش ــانی، ؛377 /1 :1375 س  جرج
ــوادي ؛512 و 66 :1370 ــی، ج  ؛119 /9 :1383آمل

 »الشـیء الیه یفتقر ما. «3 ؛)347 /7: 1386مطهري، 
ــبزواري،( ــا« .4 ؛)406 /2 :1379 س ــق م ــه یتعلّ  ب

 مـدخل لـه ما. «5 ؛)65: ق1400 سینا،ابن( »الشیء
 ...). و 208 /1 ق:1411طالقانى، ( »الشیء فی

البته برخی از عبارات مالصـدرا ایـن نگـرش را بـه  .2
دنبال دارد که ایشان نفی کثرت وجودي را مستلزم 
نفی علیّت دانسته است که بـارزترین نمونـۀ آن را 

توان در مسئلۀ وحدت شخصیّۀ وجـود دانسـت می
جا که، بر اساس ). از آن51: 1388(صدرالمتألهین، 

ــی در دار وجــو د وحــدت شخصــیّۀ وجــود، کثرت
نیست، صدرا متأثّر از عرفا، ظهور خداوند در همـۀ 

دانــد نــه علیّــت؛ مراتــب را از طریــق منشــئیت می
چراکه علیّت مستلزم تکثّر و تعدّد در وجود است؛ 

کــــه در منشــــئیت چنــــین نیســــت حــــال آن
). روشن است کـه 332/ 2: 1981(صدرالمتألهین، 

ایم، متنـی مواجـهجا با یک ناسازگاري دروندر این
و » علیّـت«ه از یک سو عباراتی دالّ بـر مالزمـۀ ک
است و از سوي دیگـر، عبـاراتی » کثرت وجودي«

دالّ بر عدم مالزمه است. به بیان دیگـر، هـر چنـد 
کثـرت «و » علیّـت«تصریحاتی دالّ بر مالزمۀ میان 

هـا نیـز است، امـا عبـارتی در نقـض آن» وجودي
ر در ها اشاره شد. به نظوجود داشته است که به آن

شدنی است متنی رفعصورتی این ناسازگاري درون
و » خـارجی«که مدعی شویم علیّـت بـر دو قسـم 

است و آنچه منافات با وحدت شخصـیّۀ » تحلیلی«
اسـت، زیـرا مسـتلزم » علیّت خارجی«وجود دارد 

تحقّق علّت و معلول به دو وجود مغـایر اسـت؛ و 
در جایی که کثرت وجودي میـان علّـت و معلـول 

برقرار است که البته » علیّت تحلیلی«رار نیست، برق
بینی وحـدت شخصـیّۀ وجـود پذیر با جهانانطباق

 کرده است.» منشئیت«است و صدرا از آن تعبیر به 
از این اصل به انحـاي مختلـف تعبیـر شـده اسـت:  .3

، »صدق حقایق و معانی متعـدّد بـر وجـود واحـد«
ــوزي،  / 5: 1386؛ مطهــري، 319و  316: 1381(زن

 وجــود بــر گونــاگون مفــاهیم صــدق« )؛ دوم،240
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/ 3 و 176-174/ 1: 1981 صـدرالمتألهین،» (واحد
 حقـایق صدق« سوم، ؛)232-230/ 7 و 347-350

و  326-325/ 3همـان: ( »واحد وجود بر گوناگون
و  276-275و  282و  335 /6 و 218 و 329
صـدق ماهیـات متعـدّد بـر وجـود «)؛ چهارم، 124

 صـــدرالمتألهین، ؛316: 1381 زنـــوزي،( »واحـــد
 روشن و) 301 /5و  329 و 352 و 337 /3: 1981
 .است دیگر بیان سه از اخص چهارم بیان که است

شایان ذکر است در بعضی مـوارد مصـادیق مـذکور  4.
 بـراي ماهیّـت پوشانی دارند. براي مثال، علیّـتهم

عــرض و  بــراي جـوهر خـود هــم در علیّــت الزم
پذیر اسـت؛ و عـرض صـدق بـراي عـرض علیّت

تفکیک مصـادیق مـذکور لزومـاً بـه معنـاي تمـایز 
افرادي و موردي هر یک از دیگري نیست و فقـط 

تر علیّــت در کثــرت بندي دقیــقبــه منظــور دســته
 تحلیلی است.

البته برخی اقسام دیگري از برهان مطرح شده است  .5
که فقط میان اوسط و اکبـر تـالزم برقـرار اسـت و 

الـدین الزم ارتبـاطی بـا علیّـت نـدارد (قطباین ت
ــف:رازي، بی ــا، ال ــزدي، 334 ت : 1386؛ مصــباح ی

178-179.( 
بر این اساس، فالسفه برهانی را که حد وسط در آن  .6

اثبـات شـود، » احتیـاج«قرار گیرد و از آن » امکان«
ــه معلــول می ــت ب ــد و آن را ســیر آن را از علّ دانن

 ).248: 1386یزدي، (مصباح نامند برهان لمّ می
 

 منابع
تعلیقه بر شرح منظومۀ ). 1367آشتیانی، میرزا مهدي. (

 . تهران: انتشارات دانشگاه.سبزواري
الفـارابى فـى حـدوده و  ق).1405آل یاسین، جعفـر. (

 جلد. بیروت: عالم الکتب. 1. رسومه
جلـد. قــم: 1. رسـائل ابـن سـینا ق).1400ابـن سـینا. (

 انتشارات بیدار.

جلد. قم:  1. الشفاء (االلهیات) ق، الف).1404(ـــــــ 
 .المرعشى اهللاآیۀ مکتبۀ
جلـد. قـم:  4. الشفاء (المنطق) ق، ب).1404ـــــــ (
 .المرعشى آیۀاهللا مکتبۀ

ــک). 1385ارســطو. ( الدین خراســانی. . شــرفمتافیری
 تهران: نشر گفتار.

 3. الحکمـۀ فـى المعتبـر). 1373بغدادي، ابوالبرکات. (
 اصفهان: دانشگاه اصفهان.جلد. 

کتـاب ). 1370جرجانى، سیدشریف على بن محمـد. (
 جلد. تهران: ناصر خسرو. 1. التعریفات

. 9 لـد. جرحیق مختوم). 1383جوادي آملی، عبداهللا. (
 قم: مرکز نشر اسراء. 

 6. هزار و یک کلمـه). 1381زاده آملى، حسن. (حسن
 جلد. قم: دفتر تبلیغات اسالمى.

الجـوهر ). 1371الدین حسن بن یوسف. (حلى، جمال
 جلد. قم: انتشارات بیدار. 1. النضید

 القواعد ق).1412( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلـد. قـم:  1. الشمسـیۀ الرسـالۀ شـرح فـی الجلیۀ

 مؤسسۀ النشر االسالمى.

مجموعــه ). 1386الــدین منصــور. (دشــتکی، غیاث
. دشــتکیالــدین منصــور حســینی مصــنفات غیاث

 -تصحیح عبداهللا نـورانی. تهـران: دانشـگاه تهـران
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

. تهـران: لمعـات الهیّـه). 1381زنـوزي، مـال عبـداهللا. (
 مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.

جلـد.  1. أسـرار الحکـم). 1383سبزوارى، مالهادي. (
 قم: مطبوعات دینى.

 المتعالیۀ الحکمۀ بر قهیتعلم). 1981ــــــــــــــــــ (
 . بیروت: دار احیاء التراث.االربعۀ العقلیۀ االسفار فى

 ۀیـالربوب الشواهد بر قهیتعل). 1388ــــــــــــــــــ (
 . قم: بوستان کتاب.ۀیالسلوکالمناهج  یف

. تصـحیح شـرح االسـماء). 1375ــــــــــــــــــ (
  .دانشگاه تهرانتهران: نجفقلی حبیبی. 
جلـد.  5. المنظومـۀ شـرح). 1379ــــــــــــــــــ (
 تهران: نشر ناب.

مجموعـه مصـنفات ). 1375الدین. (سهروردي، شهاب
جلـد. تهـران: مؤسسـۀ مطالعـات و  4. شیخ اشراق

 تحقیقات فرهنگى.

. الشـفاء الهیـات علـى الحاشـیۀتا). صدرالمتألهین. (بی
 جلد. قم: انتشارات بیدار. 1
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جلد.  1. االثیریۀ الهدایۀ شرحق). 1422ـــــــــــــ (
 بیروت: مؤسسۀ التاریخ العربى.

مجموعــه رســائل فلســفى ). 1375( ـــــــــــــــ
 جلد. تهران: انتشارات حکمت. 1. صدرالمتألهین

المنــاهج  یفــ ۀیـالربوب شــواهد). 1388( ــــــــــــــ
 . قم: بوستان کتاب.ۀیالسلوک

 االسـفار فـى المتعالیۀ الحکمۀم). 1981( ـــــــــــــ
 . بیروت: دار احیاء التراث.االربعۀ العقلیۀ

ـــ ــۀ). 1302( ــــــــــــ ــائل مجموع ــعۀ الرس . التس
 . تهران.1جلد

 معرفـۀ فی الرشاد منهج). ق1411. (طالقانى، محمدنعیم
 .آستان قدس رضوى :جلد. مشهد 3. المعاد

المیزان فی تفسیر ق). 1417طباطبائی، محمدحسین. (
ــران ــۀ الق ــالمی جامع ــارات اس ــر انتش ــم: دفت . ق

 قم. مدرسین
. قــم: الحکمــۀ ۀیــبدا). 1377( ــــــــــــــــــــــــ
 مؤسسه نشر اسالمی.

ــــ ـــنها). 1386( ـــــــــــــــــــــ ـــۀ ۀی . الحکم
تصحیح غالمرضا فیاضـی. قـم: مؤسسـه آموزشـی 

 پژوهشی امام خمینی.
ــیرالدین. ( ــی، نص ل). 1405طوس ــّ ــیص المحص . تلخ
 بیروت: دار االضواء.

جلـد.  1. أساس االقتباس). 1361ــــــــــــــــــ (
 تهران: دانشگاه تهران.

ــــ ـــارات و ). 1375( ـــــــــــــــــ ـــرح االش ش
 .البالغۀ نشرجلد. قم:  3. التنبیهات مع المحاکمات

ــ ــول ت،عبودیّ ــدي  .)1385. (عبدالرس ــام درآم ــه نظ ب
 ت.انتشارات سم: تهرانجلد.  2 .حکمت صدرایی

 ).1389عبودیّــت، عبدالرســول. مصــباح، مجتبــی. (
ــم: انتشــارات آموزشــی و خداشناســی فلســفی . ق
 پژوهشی امام خمینی.

. تحقیــق المنطقیّــاتق). 1408فــارابی، ابونصــر. (
ــدتقی دانش ــۀ محم ــم: کتابخان ــژوه. ق ــآپ  اهللاۀی

 نجفی. مرعشی
 علـم فى المشرقیۀ المباحثق). 1411فخرالدین رازي. (

 . قم: انتشارات بیدار.2 لد. جالطبیعیات و االلهیات

هستی و چیستی در مکتب ). 1387(. غالمرضا فیّاضی،
 . قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.صدرایی

. قـم: شـرح المطـالعتـا، الـف). الدین رازي. (بیقطب
 انتشارات کتبی نجفی.

. بیـروت: شـرح شمسـیهتا، ب). ــــــــــــــــ (بی
 .المشرق شمس شرکۀ

 فـى المنطقیـۀ القواعد تحریر). 1384( ــــــــــــــــ
 جلد. قم: انتشارات بیدار. 1. الشمسیۀ الرسالۀ شرح

شـرح  تـا).قوشچی، عالء الدین علی بـن محمـد. (بی
چـاپ سـنگی. منشـورات: رضـی،  تجرید العقائد.

 زي.بیدار، عزی
. العـین و شـرحه حکمـۀ). 1353کاتبى، نجم الـدین. (

جلد. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسى. 1  
 ۀیـنها بـر قـۀیتعل). 1363مصباح یـزدي، محمـدتقی. (

 جلد. تهران: انتشارات الزهرا.  2. الحکمۀ
. شرح برهـان شـفاء). 1386( ـــــــــــــــــــــــ

 خمینی.قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام 
جلـد.  27. مجموعـه آثـار). 1386مطهري، مرتضـی. (

 تهران: صدرا.
ــهاب ــن ش ــداهللا ب ــولى عب ــزدى، م ق). 1412الدین. (ی

 مؤسسـۀجلـد. قـم:  1. المنطق تهذیب على الحاشیۀ
 .االسالمى النشر
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