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جايگاه امكان فقري در مبحث علّيت و سازگاري يا عدم سازگاري آن با تشكيك يا وحدت شخصي 
  وجود

  
  ***محمد كاظم علمي سوال **عباس جوارشكيان * طوبي لعل صاحبي

  
  چكيده

اين مسأله . هاي انسان را تشكيل داده استترين مسائل ذهن بشر و اساس چراجوييمسألة عليت از جمله ابتدايي
فالسفة اسالمي پذيرش اصل  در ميان. است كردهخاص به خود مشغول  اي شيوهران و فالسفة مختلف را به متفك

به ويژه در  ،ن اسالمي در فروع اين اصلااختالفات متفكر ،با وجود اين. كلي عليت همواره از مفروضات بوده است
ن، مالك نيازمندي را ااين است كه متكلم ،آنچه مسلم است. خوردمسألة مالك نيازمندي معلول به علت به چشم مي

رسد اما گاهي به نظر مي. داننددر حدوث، فالسفه مشاء، امكان ماهوي و مالصدرا و پيروان وي در امكان فقري مي
اين پژوهش در صدد . گردد كه نتايج متعارضي را در پي داشته استتفاسير متفاوتي از نظرية امكان فقري ارائه مي

كند كه تحليل امكان فقري، وحدت شخصي وجود را ه امكان فقري در مبحث عليت است و بيان ميبررسي جايگا
ن صدرايي نظير اهمچنانكه ديدگاه برخي متفكر ؛دهد و پذيرفتن اين نتيجه منافي با تشكيك وجود نيستنتيجه مي

رويكرد وي با نظرية وحدت  استاد مطهري در ابتدا به تشكيك در حقيقت وجود منجر گرديده است؛ اما در نهايت
تالش اين نوشتار بر اين  ،در اين راستا .شودجهت ميآملي همشخصي وجود و تفسير كساني چون استاد جوادي 

  .كنداست كه چگونگي و چرايي اين تفاسير را در نظام صدرايي واكاوي 
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  هاي كليدي واژه
  .جود رابط و مستقلعليت، امكان فقري، وحدت تشكيكي وجود، وحدت شخصي وجود، و 
  

  مقدمه
يكي از مهمترين و  ،از اثبات وجود خدا پس

 ؛ترين مباحث، نحوة ارتباط او با خلق است اساسي
گردد اين مسأله مطرح مي ،از اثبات واجب پسيعني 

است؟ اي  شيوهكه ارتباط مبدأ با اين مخلوقات به چه 
تري از واجب به  به هر اندازه كه انسان فهم دقيق

به اين تنزه او از خلق و تعالي او  بر ،ورددست آ
اين اذعان و تأكيد و دقت . بيشتر تأكيد كرده است

يعني وقتي به  ؛انسان، بيشتر بر مشكل افزوده است
است، » ليس كمثله شيء«اين باور رسيديم كه او 

  .شودمشكل ارتباط خالق با مخلوق بيشتر مي
رابطة  يك ،فهم عمومي از ارتباط خلق با خالق     

به   يا به تعبير آشناتر با واسطه و دور است؛ بيروني
مستقل و دور از خدا در نظر  م به طوراي كه عالَگونه

اي رابطة عده ،در مقابل اين ديدگاه. شودگرفته مي
واسطة حق و خلق را همچون دروني و حلولي و بي

  .رابطة جوهر و عرض پذيرفتند
ن از جمله ااز متكلممعتقدان ديدگاه اول، بسياري     

چ دخالتي معتزله هستند كه از ديدگاه آنها خداوند هي
از خلقت اوليه و  در آفرينش حوادث جهان پس

اعتقاد ). 128: 3، ج1374طباطبايي، ( ابتدايي آن ندارد
ا نظير معمريه اين است كه خدا هيچ يك برخي از آنه

بغدادي، ( از اعراض و صفات اجسام را نيافريده است
واسطگي خدا  اما ديدگاه دوم كه از بي). 105: 1344

ديدگاه كساني چون اشاعره و  ،گويدو خلق سخن مي
از ديدگاه كراميه نيز خدا محل . جهلة صوفيه است

كه در جهان جسمي و  اي گونهبه  ؛حوادث است
از پديد آمدن  پسگردد، مگر  عرضي پديد نمي

ا ام). 157: همان(هاي بسيار در ذات خالق عرض
كوشش فيلسوف اسالمي اين است كه از اين فهم 

تر و  به يك فهم عالمانه شود وعاميانه خارج 
تري نائل گردد و كوشش مالصدرا بر اين  محققانه

. است كه از اين فهم متعارف فالسفه گامي فراتر نهد
: عليت است دائرمدار مسألةها و تأمالت اين دقت

؟ حقيقت دهدعلت چيست؟ چه چيزي به معلول مي
اساساً مقصود از عليت در اين معلول چيست؟ 

اصل يا قانون كلي عليت است يا فروع  ،مبحث
مختلف آن از قبيل رابطة علت و معلولي و اصل 

اگر بحث در مالك نيازمندي معلول به سنخيت؟ 
گردد، علت است كه يكي از فروع عليت محسوب مي
دي و منآيا بنا بر نظريه فقر وجودي عالم از نظام

مراتب برخوردار است يا از وحدت شخصي؟ 
پذيرفتن كدام يك از اين نتايج با علم و فلسفه 

  سازگار است؟
گيرد و اين نوشتار پاسخ به اين مسائل را پي مي    

تالش آن بر اين است كه نشان دهد با دو گونه نگاه 
عليت مالصدرا نگريست؛  ةتوان به نظريفلسفي مي

خود مالصدرا جليل،  و به گفتةنگاه دقيق فلسفي يك 
. و يك نگاه متعالي و فراتر از ديدگاه متعارف فلسفي

 ةمعاصر فلسف از آنجا كه در بيانات دو شارح بزرگ و
مالصدرا اين دو نوع نگاه به نحو دقيق به چشم 

كه هيچ يك منافي با ديگري  اي گونهبه  ؛خورد مي
ير به عنوان مسنيست؛ اين نوشتار از اين اظهارات 

  . طلبدمالصدرا ياري مي ةگر نظريبيان
  اصطالح واژه علت در لغت و

نيز به معناي  ؛علت در لغت به معناي مرض است 
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 ابن منصور(انجام عملي به تبع عمل قبل است 
يكي از معاني آن سبب ). 467: 11،ج1363االفريقي، 

است؛ نيز به رويدادي كه انسان را از كار خود باز 
،ج 1376جبران مسعود، ( شوده ميدارد علت گفتمي
  ).1213:دوم
علت به هر  :گويدابن سينا در تعريف علت مي    

گردد كه وجودي ديگر از آن وجودي اطالق مي
بي آنكه وجود بالفعل علت از آن  ؛وجود برآمده باشد

: 1366ابن سينا، ( وجود معلول به وجود آمده باشد
65.(  
آن  -1 :كندعريف ميمالصدرا علت را به دو معنا ت    

 ديگر و از عدم آن، وجودش وجود شيء چيزي كه از
آنچه كه وجود  -2؛ گرددحاصل مي ديگر عدم شيء

كه با عدم علت،  اي گونهبه  ،بر آن متوقف است شيء
اما با وجود علت، معلول  ،وجود معلول ممتنع است

 ).127: 2، ج1390صدرالمتألهين، (گردد واجب نمي
در علت  ،دهنداين تعاريف نشان ميگونه كه  همان

 اصطالح فلسفه با عليت در نظر علماي طبيعي كه
صرفاً بيانگر رابطة تحريك و تحرك است؛ متفاوت 

عالم طبيعي، بنا علت  ةبه عقيد ،نمونه رايب. است
خانه است، اما از نظر علم الهي كه آن را فلسفه 

علت عبارت است از وجود دهنده، و بنا  -خوانيم مي
 ج،1383مطهري،(معدات است  ةسازمان دهند

عليت در  ،بنابراين). 87:اول ،ج1369و 189:اول
تعريف مشهور فالسفة اسالمي به معناي وجودبخشي 

ست كه ديدگاه اين بررسي ضروري ااكنون  1.است
 ةويژه ديدگاه مالصدرا پيرامون نحو هفالسفه و ب
  .يت چيستپذيرش علّ
  اصل عليت

ديدگاه خود را پيرامون  ،مختصر يبياندر مالصدرا  
اذا ثبتت مسأله العلة و «: كندگونه بيان مي عليت اين

المعلول صح البحث و ان ارتفعت ارتفع مجال البحث و 
ال يبغي للباحث كالم و ال  ةالجزافي ةالعبثي ةمع القدر

 3، ج1990صدرالمتألهين، ( »يثبت معها معقول اصال
:163.(  

اين امر است كه مالصدرا  يايگواين اظهار انديشه     
داند، اما بايد ديد مقصود يت را امري مفروض ميعلّ

چرا كه اصل عليت شامل سه  ؛وي از اين بيان چيست
اصل اساسي است كه نبايد آنها را با يكديگر خلط 

  . نمود
ن متذكر اگونه كه برخي از متأخر اين اصول همان    
 ؛كلي عليت اصل يا قانون -1: عبارتند از ؛شوندمي
از . قانون سنخيت -3 ؛ي و معلوليقانون جبر علّ -2

 - 1: گردداين سه اصل به ترتيب سه مطلب حاصل مي
وجوب و ضرورت  -2؛ ارتباط و پيوستگي موجودات

اما در . نظام معين موجودات -3؛ نظام موجودات
بسياري از علما اين تجزيه انجام نگرديده  هاي گفته

هايي در اين وء استنباطاست و همين امر سبب س
 ،گاهي به قانون عليت اعتراض است. است شدهزمينه 

اين اعتراض به كه گردد اما پس از دقت معلوم مي
يكي از دو قانون منشعب از عليت يا ساير فروع آن 

  ).  202: 3، ج1374طباطبايي، ( است
پيرامون . يت، در مقابل اصل صدفه استقانون علّ    

اعتقاد برخي  ،ين اصل در ذهنچگونگي پيدايش ا
اين است كه در نخستين زماني كه فالسفه اسالمي 

» اعمال خود«و » خود«اي از هستي يافته، انسان بهره
كه نسبت ميان خود و اعمال خود يابد و همينرا مي
اند سنجد، براي امور ديگر كه به اعمال او شبيهرا مي

ر آثا كه موضوع آن خواص و -را نيز يك جوهر
 گويد اين سردي وكند؛ يعني مياثبات مي -است

اين . چيزي است كه اين خواص را دارد گرمي از آن
آثار مانند علم و اراده هستند كه بدون نفس  خواص و
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از اينجاست كه شالوده قانون . توانند موجود باشندنمي
كند كه گردد و انسان يقين مي ريزي مييت پايهكلي علّ

هر معلولي علتي « كن نيست وعمل بدون عامل مم
اين نظر مقبول هر جاندار با هر اندازه از  2.»خواهدمي

استاد ). 196و193: 3، ج1374طباطبايي، (شعور است 
تري  مصباح با پذيرش اين عقيده به نحو مفصل

يابد كه نفس  انسان با علم حضوري در مي :گويد مي
به  ةوابستگي به كار خويش ندارد، بلكه آن اثر وابست

اين رابطة نفس با آثارش چيزي جز رابطه . اوست
به  ةزيرا معلول وجودي است كه وابست يت نيست،علّ

آن هنگام كه يك مصداق  ؛ پسوجود ديگر است
تواند بگويد عالم هستي براي علت و معلول يافت، مي

داراي علت و معلول است و در عالم هستي، بعضي 
نفس و   اگر چه تنها مصداق آن،(از موجودات 

اصل  ،بنابراين. به بعضي ديگرند ةوابست) آثارش باشد
اما شناخت مصاديق علت و  ،عليت بديهي است

 بلكه تنها در ،موارد بديهي نيست ةمعلول در هم
 اموري بديهي است كه با علم حضوري درك شود

در مقابل اين عقيده ). 146: 1363مصباح يزدي، (
كه منشأ دند اينن صدرايي معتقابرخي ديگر از متفكر

نفس جستجو كنيم،  ةيت را در محدودمفهوم علّ
آثار به چند قسم  را كه افعال وزيكوششي خطاست؛ 

درون (برخي داخلي محض  -1 :گردندتقسيم مي
ون و ؤهستند، مانند تأثير نفس نسبت به ش) نفس

برخي خارجي محض  -2 ؛هاي خوداوصاف و اراده
برخي مركب  -3 ؛ياءهستند، مانند تأثير حرارت بر اش

اند، مانند تأثيري كه نفس از خارج از داخل و خارج
گونه  گذارد و همانگيرد و تأثيري كه بر خارج ميمي

كه ابن سينا روشن ساخت ضرورت از طريق حواس 
ظاهري نسبت به آثار و افعال خارجي به دست 

ي را با توان گفت ربط ضرورت علّآيد؛ مي نمي

توان پي برد و غفلت انسان  حواس دروني نيز نمي
هايي كه در متن واقعيت نفس او نسبت به ضرورت

بخش ، 1382جوادي آملي، ( محال نيست ،نهفته است
با صرف نظر از اين اشكال ). 344:دوم دوم از ج

كه با حس با فرض اين: توان مطلبي ديگر را افزود مي
باطن بتوان به مصداق بالذات عليت در موارد جزئي 

اين راه به دست  اي كه ازجزئيه ةي برد، موجبنفس پ
قابل تعميم نيست؛ زيرا تعميم آن از طريق  ،آيدمي

تشبيه حوادث خارجي و داخلي نفس از باب تمثيل 
 شودبا تمثيل، برهان حاصل نمي منطقي است و

  ).347:همان(
گيرد كه به سرانجام استاد جوادي آملي نتيجه مي    

توان ادراك كرد ه با حس ميطور كلي اصل عليت را ن
بلكه اصل  ،توان نفي يا اثبات كردنه با برهان مي و

اي فطري است؛ اما تنبه به آن در ابتدا از عليت قضيه
راه حدوث و سپس از طريق امكان ماهوي و در 

: همان(نهايت از طريق امكان فقري واقع شده است 
ممكن است اين مسأله مطرح گردد كه  ).344و342

در اينجا اصل يا قانون كلي عليت  كنوني بحثمحل 
است نه اصل ضرورت كه برخي فالسفة تجربي 

نيز معتقدند كه منشأ ضرورت از ) هيوم( مسلك
افكار و حركات  ةنطباعات حس باطن و با مشاهدا

اين است كه در  هيوميك دليل . شودنفس اخذ نمي
نه  ،بينيماينجا نيز از طريق تجربه، تعاقب را مي

اي كه چنين عملي را انجام ورت را و از قوهضر
اما ). 178: 1362هيوم، ( اطالعيم دهد تا ابد بي مي

آملي از اين بيان خويش در جهت  استاد جوادي
نگارنده سعي . كندبداهت اصل عليت استفاده مي

كه بيشتر مرتبط به رابطة علي و  را كند اين مطلب مي
  .ي بررسي كنددر نظر فيلسوفان اسالم ،معلولي است

  يترابطة علّ
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يت اصل يا قانون كلي علّ ،آنچه تاكنون بيان گرديد 
ي و معلولي يا به عبارت اما پيرامون روابط علّ ،بود

اصل . دشديگر اصل عليت در جهان خارج بحث ن
 ،يت به اين معنا بود كه اگر معلولي در عالم باشدعلّ

ان ي در جهدر مورد روابط علّ .علتي نيز خواهد بود
ارتكاز ما اين است كه : شودخارج چنين گفته مي

ريشه فلسفي اين . اي در عالم وجود داردچنين رابطه
توان در علم حضوري دانست؛ يعني ارتكاز را مي

وقتي انسان از وجود خود آگاه شد و تأثير و تأثرهايي 
بدون توجه تفصيلي، تحليلي توأم با  ،را در خود يافت

و سبب اين درك گيرد  جام ميابهام در عمق ذهن ان
شود كه بعضي از موجودات وجود دارند كه بدون مي

گردند؛ يعني با يك فعاليت  موجود ديگري ايجاد نمي
كنيم نيمه آگاهانه درك مي ذهنيِ خيلي سريع ودرون

لي ت و معلوهاي خارجي رابطه علّكه بين پديده
اين اعتقادي است كه متضمن استداللي  .وجود دارد

فالسفه همين استدالل را به صورت فني و . است
كنند؛ يعني بازگشت اين مطلب به تخصصي بيان مي

عنوان مالك احتياج  ه باهمان اصلي است كه فالسف
: 1363مصباح يزدي، ( كنندمعلول به علت تشريح مي

155- 159.(   
از فروع قانون عليت به شمار دو اصل ديگر كه     
ي و معلولي محسوب روند و مرتبط با روابط علّمي
ي و معلولي و سنخيت گردند اصل ضرورت علّمي

اصل ضرورت با توجه به معناي امكان و . هستند
چنانكه مالصدرا . گرددوجوب مطرح و اثبات مي

 ةالممكن بشرط حضور علتها الكامل ةماهي«: گويد مي
بشرط عدمها يمتنع، و عند قطع النظر  يجب وجودها و

 »علي امكانها االصلي ةعن الشرطين باقي
و اصل ديگر، ). 202: 2،ج1390صدرالمتألهين، (

الواحد  ةاست كه ارتباط تنگاتنگي با قاعد سنخيت

تا آنجا كه برخي اصل  ؛)246: 1351آشتياني، ( دارد
از علت معين فقط معلول معين صادر « سنخيت

لول معين فقط از علت معين صحت شود و مع مي
صدور كثير « را به صورت اين گزاره كه» صدور دارد

بيان » از واحد و صدور واحد از كثير ممتنع است
پاورقي از استاد 222: 3،ج1374طباطبايي،( دارند مي

  ).مطهري
 شود اين اصل گاهي از جمله بديهيات خوانده مي    

آن برهان اقامه و گاهي نيز براي )  29: 1972الصدر، (
  .شده است

با توجه به اين توضيحات كه پيرامون اصل عليت     
و تفكيك آن از فروعش كه در آثار فالسفة گذشته به 

ال آغازين اين ؤس داده شده،است،  وضوح مجزا نشده
نوشتار كه امكان فقري وجود در كدامين جايگاه 

  . پاسخ دارد جاي ،بحث قرار دارد
 ،اندسفه كه اين تفكيك را انجام دادهن از فالامتأخر    
گويند بحث از مالك نيازمندي معلول به علت از مي

جمله فروع قانون كلي عليت است كه به هنگام بحث 
، طباطبايي( آيدي و معلولي الزم مياز ضرورت علّ

دليل امر اين است كه هنگامي كه ). 95: 3، ج1374
ود براساس امكان فقري وجود و مجعول بودن وج

بخشد و آن را از علت به معلول وجود مي ،گوييممي
كند، قبل از آن بايد به حالت امكان خارج مي

ضرورت،  ،البته. ضرورت و وجوب رسيده باشد
جمله آنها ضرورت فلسفي،  از ؛معاني متفاوتي دارد
محل . ضرورت منطقي است و ضرورت فيزيكي

اين مطلب كه . بحث كنوني ضرورت فلسفي است
آيا ) اسالمي و غربي( ت در نظر خود فالسفهضرور

اي رسد يا خير، فرصت بحث ويژهمتفاوت به نظر مي
مهم  ،آنچه در اين بحث. را براي نگارنده طلبيده است

جايگاه امكان فقري در مبحث  ،رسدبه نظر مي



  
  

 1392بهار و تابستان،نهمشمارهسال چهارم،)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /16

 

 

ضرورت در مبحث حال جايگاه . ضرورت است
ن مختلف متفاوت به نظر عليت در نظر متفكرا

) مانند هيوم و كانت( غربي متفكراندر ميان . سدر مي
گاهي به يكي از اين ) نابرخي از متكلم( و اسالمي

. شوددو اصل مجزا از ديگري نگريسته و قضاوت مي
 ،اما از نظر فالسفة اسالمي و به نحو خاص مالصدرا

يعني از  ؛اصل عليت قابل انفكاك از فروعش نيست
رت امكان پذير نگاه آنها پذيرش عليت بدون ضرو

حال پيرامون چگونگي به وجود آمدن اين . نيست
اند؛ مفهوم در ذهن، فالسفه گذشته بحث جدي نداشته

پيدايش ادراكات در ذهن يا كثرت ادراكات از 
هاي ابداعي عالمه طباطبايي و شاگردان وي  بحث

 نظرات مختلف با يكديگر واست كه به رغم اختالف 
به جهت  3حد يك شارمختلف خو هاي احيانا بيان

صعوبت مسأله، نهايتا نظر كلي همه آنها در مورد اصل 
عليت پذيرش آن به عنوان اصلي مسلم است و از 

 ،نظر است فروعش مد ةآنجا كه اصل عليت با هم
اذا «: گويدتوان گفت آنجا كه مالصدرا مي پس مي

ثبتت مسألة العلة و المعلول صح البحث و ان ارتفعت 
يت با تمامي مقصود قانون علّ» ...ل البحثارتفع مجا

اصل عليت در نظر فالسفة  ،بنابراين. فروع آن است
اما آنچه بيشتر محل  ،اسالمي امري مفروض است

ضرورت علي و معلولي و ديگر فروع اصل  ،نزاع بوده
  . است...عليت نظير مالك نيازمندي معلول به علت و

ن متكلماه مشهور است كه در طول تاريخ فلسف    
وجود بعد (مالك نيازمندي معلول به علت را حدوث 

گونه كه تر هماناما با نظر دقيق. دانند مي) از عدم
متكلمانِ متقدم قائل به اين  ،گويدخواجه نصير مي

  ).120: 1359نصيرالدين طوسي،(اند نظر بوده
فالسفه با داليل متعددي اين اعتقاد را مردود     
و  )54: 1414(عالمه حلي ه آنها از جمل؛ شمارند مي

و نصيرالدين طوسي ) 75: 3ج، 1379(ابن سينا 
  .است) 1359:120(

  : گويدمالهادي سبزواري در اين باره مي    
ال  ال شطرا و شرطا وليس الحدوث عله من رأسه 

  ).229: 1386سبزواري، منظومه، (بنفسه  
تواند كه حدوث به هيچ وجهي نميتوضيح اين    

نه به صورت شرط،  به اين نحو كه  ،نياز باشد علت
اما به شرط حدوث و نه  ،علت حاجت امكان باشد

به ( به صورت شطر به اين نحو كه امكان و حدوث
نه به صورت صرف  علت نياز باشد و) نحو مركب

  ).268: 1413سبزواري، (حدوث 
در مقابل اين نظر مالك نيازمندي را  فالسفه عمدتاً    

 ةبه عقيد). 97: 3، ج1379ابن سينا، ( دانندامكان مي
ال اقتضا بودن ماهيت «: آنان امكان عبارت است از

اما صدرالمتألهين بر اساس . »نسبت به وجود و عدم
جعل و عليت معتقد شد كه  ةاصالت وجود در مسأل

عليت و معلوليت، جاعليت و مجعوليت از شئون 
ن تعلقي وجود است و به امكاني پي برد كه معناي آ

بودن و عين فقر بودن وجود است و نه متساوي 
النسبه بودن آن، وي اين امكان را امكان فقري 

 :گويداو مي). 244: 1384مطهري، ( اصطالح كرد
استناد الممكن الي الجاعل من جهة وجوده الذي يتقوم «

فنفس الوجود مرتبط . بوجود فاعله المن جهة ماهيته
ي الفاعل مقوم له، اي ال يتصور الي الفاعل، و ارتباطه ال

 »بدونه، و اال لم يكن الوجود هذا الوجود
گونه كه بيان  همان). 219: 1، ج1981صدرالمتألهين، (

مجعول و مالك نيازمندي به  ،دهدمالصدرا نشان مي
اما وجودي كه عين ارتباط با  ،علت، وجود است
اين تعبير با تعريف مالصدرا در . علت خود است

كه وجود به علت و معلول  الربوبيه الشواهداسفار و
موجودي است كه از شود و علت همان تقسيم مي
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سازگار  ،شودديگر حاصل مي وجود آن وجود شيء
و  127 : 2،ج االسفار االربعهصدرالمتألهين، ( است

توان گفت اين بيان مي). 187: الشواهدالربوبيه
د كه گيرمالصدرا از نوع نگاه وي به هستي منشأ مي

علت و زيرا در تشكيك وجود  ،نگاه تشكيكي است
اما مرتبط با يكديگر به  ،معلول دو موجود متمايز

روند؛ به نحوي كه وجود معلول، يك هستي شمار مي
يعني در تشكيك نوعي  ؛رودفقيرانه به شمار مي

كشش يا تباعد وجود دارد؛ يك اتصال وجودي در 
مراتب را ايجاد ميان است؛ اما اتصال، نوعي تعدد و 

صحيح است كه اين  ،به عبارت ديگر. نموده است
اما اين  ،اندمراتب، يك حقيقت واحد را تشكيل داده

مرتبه است و هر مرتبه تشخص حقيقت واحد ذو
خاص خود را دارد؛ در عين حال كه كل مراتب هم 

در تشكيك،  ،بنابراين. تشخص خاص خود را دارد
آن را خدا و  ةعالي ةتبفيلسوف مر. مراتب وجود دارد

داند كه رها از همه قيود است و وجود به شرط ال مي
اما تغاير يا غيريت  ،مراتب ديگر اگرچه عين فقرند

وجودي با در نظر گرفتن همين تعريف و تحليل 
  .مالصدرا از عليت دارند

اما بيان مالصدرا در جاي ديگر متفاوت به نظر     
دانسته است كه در از آنكه مفروض  پسوي . رسدمي

تحليل اين به  ،ي و معلولي برقرار استرابطة علّجهان 
وجود دهندگي و وجود ( معلول رابطه علت و

در اينكه علت و  :ويدگ  ميپردازد و مي) پذيرندگي
يعني به  ، ترديدي نيست؛اندمعلول دو مفهوم اضافي

محض تصور يك طرف، طرف ديگر نيز تصور 
توان علت را معلول، نميگوييم وقتي مي ؛شود مي

از بيان رابطة مفهومي آنها  پس. بالعكس تصور نكرد و
دارد كه نسبت هر يك از آنها با با يكديگر، اظهار مي

ذات همچون نسبت حال و محل يا جوهر و عرض 

نه  ،نيست؛ بلكه اين وصف برخاسته از ذات است
پس  ،زيرا اگر از حاق معلول نباشد ،عارض بر ذات

يت نيز اگر فاعليت و علّ. معلول نيستآن ذات، 
عارض برذات شود،  -كه دراينجا واجب است - علت

به محاالتي همچون تركيب درذات، انثالم در وحدت 
 ذات، عدم تبيين ارتباط امر بيرون از ذات با ذات

پس . شودمنجر مي) مشكالت علم تفصيلي واجب(
فاعليت كه صفت اوست بايد همچون ساير صفات 

در . حقيقت آن باشد ةذات او و در واقع هم عين ،او
حقيقت  ةگوييم معلوليت هممورد معلول نيز مي

از بيان اينكه نسبت هر يك از علت  پس. معلول است
معلول، از ذات علت و معلول اخذ شده است و  و

اي كه نتيجه ،نسبت اين دو رابطه، نسبتي اضافي است
ل اين است كه بين علت و معلو ،شودحاصل مي

هاي مقولي در نسبت. تصور كرددوگانگي توان  نمي
نيز وجود  دوگانگيچون ذوات غير از نسبت اند؛ 

اما در اين بحث از آنجا كه ذات عين نسبت  ،دارد
توان ذات را بدون نسبت تصور كرد؛ يعني است، نمي

اما فعل را  ،توان فاعل و فاعليت را تصور كردنمي
ل را بدون اضافه به توان معلوتصور نكرد؛ نيز نمي

 ،پس وقتي نسبت عين اضافه شد. علت تصور كرد
علت بدون  معلول بدون علت قابل فرض نيست و

معلول نيز قابل فرض نيست؛ يعني علت با حقيقت 
  ).معيت قيوميه(معلول وجود دارد 

از آنكه در جاي  دهد كه پسو سپس ادامه مي    
معلوالت خود به اثبات رسيده است كه سلسله علل و 

ثبت انه «گردد، به ذات حق و بسيط الحقيقه تمام مي
ر السماوات بذاته فياض و بحقيقته ساطع و بهويته منو

 »و االرض، و بوجوده منشأ لعالم الخلق واالمر
  ). 300: 2، ج1990صدرالمتألهين، (

ان لجميع الموجودات اصال « گويددر ادامه مي و    
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يقة والباقي شئونه، و هو الحق واحدا أو سنخا فاردا هو
الذات و غيره واسماوه و نعوته، وهواالصل و ماسوا 

براساس اين تحليل  ،بنابراين). همان( »...اطواره
مالصدرا تنها موجود و علت مستقل در هستي، حق 

با اين تحليل رابطة وجود بخشي و تأثير . تعالي است
از  ي كها گونهبه  ؛رودو تأثر علت و معلول از ميان مي

و ظهور معلول به مخلوق ياد شود؛ بلكه معلول تجلي 
زيرا هنگامي كه در دار  گردد،علت محسوب مي

 ،شودهستي تنها يك موجود واحد و مستقل اثبات مي
خورد كه سخن از  به چشم نمي دوگانگيبنابراين 

مالصدرا از اين بيان . تأثير بخشي و عليت به ميان آيد
: كندري تعالي ياد ميبراي ربط فيض منبسط به با

وهذه المنشئيه ليست العلية الن العلية من حيث كونها «
  ).331:همان( »علية تقتضي المباينة بين علة والمعلول

و عالوه بر اين، رابطة ممكنات با وجود منبسط را     
ماهيات و  :گويدداند و مينيز از همين نوع مي

جود اند و ويافته وجود منبسطممكنات نيز تنزل
گونه كه  منبسط با هر ممكن خاص مالزم است؛ همان

ذات واجب به اعتبار احديت ذاتش از اوصاف و 
 ةاما به اعتبار اسم اهللا و مرتب ،اعتبارات مبراست

واحديت، مالزم با جميع اسماء و صفاتي است كه 
وجود مطلق به  ،به اين ترتيب. خارج از ذاتش نيستند

ر از ماهيات و اعيان اعتبار و حقيقت و اصل خود غي
اما به حسب مراتبش با ماهيتي خاص مالزم  ،است
كند كه ارتباط اين ماهيات مالصدرا تصريح مي. است

ارتباطي غير از جعل و تأثير  ،با وجود مطلق يا منبسط
است؛ چرا كه معلول و مجعول در هر مرتبه از مراتب 

به عبارت . همان نفسِ وجود مطلق است ،وجود مطلق
همان وجود خاص و متشخص اوست  ،ديگر

  ). 332ص(
از عليت مطرح گرديد كه در يكي  تاكنون دو معنا    

سخن از جعل و وجود بخشي است كه با وحدت 
در  تشكيكي وجود سازگار است و ديگري كه اساساً

ميان  گانگي درآن سخني از جاعل و مجعول و دو
به . با وحدت شخصي وجود سازگار است ،نيست

توان گفت يكي به معناي صدور مي ،يگرعبارت د
تشكيك مالصدرا كه با . است ويكي به معناي تجلي

فيضان و صدور كه مورد پذيرش حكما و  نظريه
در بيانات مالصدرا بسيار  ،فالسفة رسمي است

 ةاو در بسياري از آثار خود كه از واژ. شودمشاهده مي
حق واسطه، سببيت و عليت امور با يكديگر و ارتباط 

 گويد؛ ديدگاه خود راتعالي با مخلوقات سخن مي
ارد و از عقل اول د شبيه نظر مشاء به تفصيل بيان مي

دليل امر اين است كه فالسفه . كند به فيض اول ياد مي
صدور كثير از واحد  ةهنگامي كه در صدد بيان نحو

قاعدة هستند، با توسل به عقل و منطق كه در اينجا در 
يابد؛ تبلور مي »ال يصدر عنه اال الواحد الواحد« الواحد

    .اندبه حل مسأله پرداخته
حكماي اسالمي بر اين قاعده داليل متعددي     

االشارات و  آنها ابن سينا در د؛ از جملةانآورده
 االشراقحكمةو شيخ اشراق در ) 301:  1ج( التنبيهات

: 2ج( االسفاراالربعهو صدرالمتألهين در  )325ص(
عقلي كه مورد  ةمالصدرا براساس اين قاعد. )202

بسياري از آثار  در ،قبول همه فالسفه بوده است
 :گويدمي شرح اصول كافيخويش از جمله در 
را ابداع  آنبدون واسطه  يعني ؛خداوند عقل را آفريد

پس آن تنها آفريده شده حقيقي است نه غير آن  .نمود
 اند شده ا به توسط او آفريده از ممكنات، چون آن

و در ديگر آثار از جمله ) 378: 1366صدرالمتألهين، (
 المبدأ و المعاد و در) 245ص( الشواهدالربوبيهدر 

 كند كهاول صادر را عقل اول معرفي مي) 290ص(
فيض همانند نگاه مشهور فالسفه  پس از آن جريان



  
  

 19/ ي آن با تشكيك يا وحدت شخصي وجود جايگاه امكان فقري در مبحث علّيت و سازگاري يا عدم سازگار

 

 

كند با مفروض دانستن عليت به معناي جعل نزول مي
يعني هيوال  ؛وجود ةترين نقطتا اينكه به پايين

  .كندرسد؛ سپس از آنجا سير صعود را آغاز مي مي
در مقابل آنچه تاكنون بر اساس بيانات و ديدگاه     

خود مالصدرا ذكر شد؛ مالصدرا در بسياري از آثار 
خويش نخستين امر صادر از حق را وجود منبسط 

مالصدرا خود ). 188: 1388 صدرالمتألهين،( داندمي
آورد و اين دو نظر را با يكديگر مي اسفارجايي از  رد

اما اولين چيزي كه از  ،اول صادر عقل است :گويدمي
وجود منبسط است و  ،گرددواجب تعالي ناشي مي

وجود خداست و سپس  ةيافت وجود منبسط تنزل
وجود  ةوجود ممكنات و ماهيات آنها را تنزل يافت

  ).331: 2،ج1990صدرالمتألهين، (داند  منبسط مي
دارد كه صادر نخستين قلمداد در ادامه بيان ميي و    

حكماست و قول حكما به  ةكردنِ عقل اول بنا به گفت
الواحد  ةاينكه صادر اول، عقل اول است و بر قاعد

آن با ساير موجودات   توجه و مقايسة با ،مبتني است
ساير صوادر است؛ چرا كه خود عقل اول امري  و

د نيست و با تحليل ذهن، به وجود و واقعاً واح
ماهيت و نقص و امكان همراه است كه هر يك از 

اما هنگامي  ،گرددآنها سبب ايجاد معلول خاصي مي
 ،گوييم اولين چيزي كه از واجب منشأ گرفتكه مي

وجود مطلق منبسط است كه او به تناسب هر مرتبه 
وتنازلي ماهيتي خاص و امكاني خاص با آن مالزم و 

  ).332:همان( گرددملحق مي
مالصدرا كه  اين تحليالت و اظهارات دوگانة    

 ،براساس اصالت وجود و امكان فقري وجود است
ن صدرايي ر متفاوتي از جانب شارحاتفاسي ارائة سبب

آنها استاد مطهري است كه  ةده است؛ از جملنيز گردي
اگر ما معلول را با اين وصف  :گويددر اين رابطه مي

دو  ،شناختيم كه هويتش عين ايجاد و احتياج است

يكي اينكه بدون احتياج : گرددمهم حاصل مي ةنتيج
به براهين امتناع تسلسل علل، وجود علت بالذات و 

غنا و استقالل  واجب الوجود را كه هويت ذاتش عين
ديگر اينكه مطابق اين نظريه، كه . است، اثبات گردد

بايد   ،پيوستگي و ارتباط عين هويت موجودات است
جهان را به منزله يك خط متموج تعقل كنيم كه تنها 

اختالف شدت  ،اختالفي كه بين آنها قابل فرض است
 فقر وجودي يةنظر. و ضعف و كمال و نقص است

قطعي اصول  ةنتيج ،ات گذشته استكه در مقابل نظري
اصالت بيش از هر چيز با  و است» حكمت متعاليه«

طباطبايي، ( رابطه داردتشكك وجود و  وجود
  .)218: 3ج ،1374

خود را از رابطة عليت  ةاستاد مطهري تحليل ويژ    
از  ،گونه كه بيان گرديد همان :گويددارد و ميبيان مي

دهنده و واقعيت  نگاه فالسفه اسالمي علت وجود
 اگر بخواهيم ،با فرض اين امر .دهنده به معلول است

تجزيه و تحليل وجود دهندگي علت به معلول را 
-2؛ )علت( دهنده -1 :در ابتدا با چهار واقعيت كنيم،

 داده شده شيء - 3؛ )ذات معلول يا موجود( گيرنده
  .  مواجه هستيم) ايجاد( دادن -4؛)وجود و واقعيت(

را در » وجود«و داده شده » موجود« يرندهاگر گ    
مورد علت و معلول در نظر بگيريم؛ در صورتي كه 

 ةيعني ذات معلول قطع نظر از آنچه از ناحي ؛گيرنده
آيد الزم مي ،واقعيتي بوده باشد ،كندعلت دريافت مي

كه آن معلول، معلول نباشد و به اصطالح خلف الزم 
به  ؛گيريمدر نظر مي بار ديگر ايجاد و وجود را. آيد

غير از واقعيت داده » ايجاد«كه واقعيت دادن اي  گونه
آيد كه ما وجود معلول را الزم مي ؛باشد» وجود« شده

علت يك  ةچنين فرض كنيم كه قطع نظر از افاض
واقعيت مستقلي است كه علت تنها عملي كه انجام 

ند و آن كاين است كه با آن ارتباط برقرار مي ،دهدمي
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  ).131: 3،ج 1374طباطبايي، (دهد را به معلول مي
واقعيت آن  :گويدمي) علت( در مورد وجود دهنده    

 و» داده شده« و» گيرنده«بايد مستقل از واقعيت 
باشد؛ زيرا دهنده واقعيتي است كه واقعيت » دادن«

ديگر ديگري از او ناشي شده و او منشأ آن واقعيت 
خودش منشأ كه يك شيء  است و امكان ندارد

بر نفس و  زيرا مستلزم تقدم شيء خودش باشد؛
گيريم كه در مورد از اينجا نتيجه مي. تناقض است

علت و معلول كه ما علت را به عنوان وجود دهنده 
كنيم كه شناسيم و ابتدا چنين تصور ميبه معلول مي

تحليل  اما پس از ،چيز است چهاروجود دادن مستلزم 
: بيشتر نيست دو واقعيت شود كه در خارجروشن مي

 ةواقعيت معلول كه عين افاض -2 ؛واقعيت علت -1
پس از بررسي كامل  ،به عبارت ديگر. علت است
كنيم كه در مورد معلوالت، واقعيت ايجاد و درك مي

وجود و موجود يكي است و اين ذهن ماست كه از 
يك واقعيت وحداني سه مفهوم مختلف ساخته است 

ابداعي استاد  تحليل خاص و ،بنابراين). 132:انهم(
مطهري در بحث ضرورت و امكان، و تحليل عقالني 

گونه كه خود وي اظهار  همان(وي در باب سنخيت 
نهايتا دو امر به عنوان علت و معلول باقي ) داردمي
  :تحليل وي از سنخيت نيز چنين است. مانندمي

 رتباط وعليت و معلوليت مستلزم ا: مقدمه اول 
است كه يكي را علت و ديگري را  دو چيزپيوستگي 
ناميم؛ يعني اگر دو موجود را جدا از معلول مي

ت و معنا ندارد يكي را علّ ،يكديگر در نظر بگيريم
  .يممديگري را معلول بنا

 وشن است كه در فلسفه اسالمي رابطةر: مقدمه دوم
علت و معلول از نوع وجود دادن و وجود يافتن 

؛ يعني از دو وجودي كه يكي وجود دهنده است
ديگري است و ديگري از نوع وجود يافته از ناحيه 

  .شوداوست؛ مفهوم عليت و معلوليت انتزاع مي
با توجه به اينكه در حكمت متعاليه : مقدمه سوم

گوييم حقايق معلول كه ارتباط معلول به علت، مي
 ليهر معلوعين ارتباط هستند، به اين نحو است كه 

 ةاست وگرنه اضاف علتي خاصعين اضافه به 
بالطرف معنا ندارد و اختالف معلوالت با يكديگر در 

كه در اصل اضافي بودن و رابطي بودن با عين اين
در اين است كه هر معلولي  ،انديكديگر شريك

هويتش هويت انتساب به علتي خاص است و آن 
علت خاص مقوم واقعيت معلول است؛ يعني اگر 

نه  ،ض كنيم به جاي اين علت يك علت ديگر بودفر
كرد، بلكه ديگر آن اضافه، تنها طرف اضافه تغيير مي

رفت واز  اضافه نبود و آن معلول، معلول به شمار نمي
هر موجودي در نظام  ةمرتب« گوييماينجاست كه مي

يعني هويت و آن ؛ »وجود مقوم ذات آن موجود است
است كه در همان  به اين ،موجود بودن آن موجود

استاد مطهري در . باشد ،خاصي كه قرار دارد ةمرتب
بر اساس اصول فلسفي كوچكترين  :گويدادامه مي

ماند؛ تنها با ترديدي براي پذيرش سنخيت باقي نمي
قبول اين اصل است كه نظام معين موجودات توجيه 

به اعتقاد استاد ). 226: 3،ج 1374طباطبايي، (گردد مي
 گانگينون عليت و سنخيت كه بيانگر دوقا ،مطهري

از مسائل اساسي فلسفه به شمار  ،در جهان است
بايد  ،اگر بنا باشد قانون عليت را نپذيريم. آيد مي

ارتباط و پيوستگي واقعيات با يكديگر را منكر شويم؛ 
 ،ي و معلولي بر قرار نباشدزيرا اگر بين اشيا رابطة علّ

ودات داراي يا از جهت آن است كه جميع موج
 ،وجوب ذاتي هستند و امكان كه الزمه معلوليت است
 از ،موهوم و باطل است؛ در نتيجه هرچه موجود است

ابدا موجود است و يا از آن جهت است كه  ال و
وجود و عدم اشيا از روي صدفه واتفاق صورت 
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هر يك از اين دو قسم، عدم ارتباط  ةالزم. گيرد مي
نيز » علم«كه در اين فرض ها با يكديگر است واقعيت

بيان قوانين و « معنا ندارد؛ زيرا علم عبارت است از
و اگر بين هيچ » نواميس و روابط واقعي بين اشياء

 ،اي وجود نداشته باشدچيزي با چيز ديگر رابطه
  . علمي هم وجود نخواهد داشت

ترين قوانين مورد نيز قانون عليت از با ارزش    
ساير  اين قانون و. آيدبه شمار ميالهي  ةاستفاده فلسف

كند تمام آن است كه ما را ملزم مي قوانين منشعبه از
ي و معلولي را منتهي به يك ذات كامل هاي علّرشته

نظامات را تحت نظام واحد  ةهم وغير معلول بدانيم و
: 3،ج 1374طباطبايي، ( و قائم به ذات واحد بشناسيم

گيرد كه نتيجه مي استاد مطهري سرانجام ).200و 127
 ،هايي است كه اگر متزلزل شودقانون عليت از پايه
معنا شود و نيز علم به كلي بيفلسفه زير و رو مي

 طرفداران نظريه وحدت وجود). 198:همان( شود مي
 اند،عرفاي خودمان قرار گرفته كه در صف اول را
غير «توان منكر عليت شمرد؛ زيرا طبق اين عقيده  مي

و جز واقعيتي واحد من جميع » ار نيستيار دي
الجهات واقعيتي نيست و باألخره دوگانگي در كار 
نيست تا سخن از ارتباط و وابستگي واقعيتي با 

عرفاي وحدت وجودي  .واقعيت ديگر به ميان آيد
يت و معلوليت پرهيز علّ ةخالص حتي از استعمال واژ

  ).204:همان( دارند
استاد  ستاد مطهري تاكنون،در مقابل اين ديدگاه ا    

كه مدعاي صدرالمتألهين كند جوادي آملي بيان مي
تنها اين  ،براساس مباني خويش در مبحث عليت

نيست كه مسأله عليت و معلوليت را تكميل كرده 
گويد خداوند فياض او را قادر به است؛ بلكه مي

جوادي (و اتمام حكمت نموده است  فلسفهتكميل 
طور كه  گويد پس همانوي مي. )763: 1372آملي، 

خداوند مرا بر هالكت سرمدي ماهيات آگاه ساخت، 
به برهان عرشي نيز برصراط مستقيم هدايت نمود و 
آن اينكه وجود و موجود منحصر در يك حقيقت 

چندانكه هيچ شريك و دومي  ؛شخصيه است ةواحد
بخش ، 1382جوادي آملي، ( براي او وجود ندارد
و مالصدرا با تحليل ). 453: چهارم از جلد دوم

» ارليس في دار الوجود غيره دي«: گويدفلسفي مي
 ةمسأل ،در واقع). 292: 2، ج1990صدرالمتألهين، (

است كه با تقسيم  نخستين گامعليت و معلوليت در 
اين تقسيم با  وجود به علت و معلول همراه است و

اصالت ماهيت و اصالت وجود و قول به تباين و يا 
اما پس از  ،رت تشكيكي وجودات موافق استكث

اثبات اصالت وجود و امكان فقري غير واجب، تقسيم 
وجود به علت و معلول به صورت تقسيم وجود به 

زيرا بر اين مبنا معلول  ،شودرابط و مستقل تبديل مي
همان وجود رابط است و علت حقيقي وجود مستقل 

و  بر مبناي وحدت شخصي وجود، مقسم علت. است
شود؛ زيرا براين مبنا معلول معلول دگرگون مي

مقسمي كه . مصداق وجود نيست، بلكه شأن آن است
را فرا بر مبناي وحدت شخصي وجود، علت و معلول 

است كه به واجب و شأن آن تقسيم  گيرد، شيءمي
، بخش چهارم از جلد 1382جوادي آملي، (شود مي
  ).500:دوم
شود دن معلول روشن ميبا تأمل بيشتر در ربط بو    

اسناد هستي به معلولي كه فقر محض و ربط صرف 
زيرا اگر چيزي ربط  ،چيزي جز مجاز نيست ،باشد

بدين معناست كه از  ،بودن در ذات آن اخذ شده باشد
خود هيچ ذاتي ندارد، چون ويژگي ربط، عين ارتباط 

براي  ،بدين ترتيب. با مستقل و نداشتن ذات است
مگر آنكه ذات مستقلي را  ،ماندقي نميمعلول ذاتي با

چندانكه با غفلت از آن  ،دهدكه واجب است نشان مي
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ادراك معلول عين الربط حاصل  مستقل، هرگز
  ).769 :1372جوادي آملي، (شود  نمي
يعني به عقيده استاد جوادي آملي با توجه دقيق در     

امكان فقري نيازي به پذيرش امتناع  تسلسل در علل 
    .تنيس

هرگز بدون  ،اگر ممكن عين ربط و احتياج است
ربط نيازمند  ،گرددحضور غني و مستقل موجود نمي

هيچ ربطي  ،به قيم است وتا هنگامي كه مستقل نباشد
اي است ربط بدون مستقل مانند حلقه. محقق نيست

كه در فضاي باز قصد آويزان كردن آن باشد؛ بدون 
راهي براي  ،أمين كنداي كه اتكاء حلقه را تاستوانه

تعداد  چه بر اي نيست و هرآويزان كردن چنين حلقه
مشكل افزوده خواهد  تنها بر ،ها افزوده گرددحلقه
پرسش از دليل تحقق ربط بدون سخن از مستقل . شد

ماند و اگر در پاسخ از پرسش مزبور همچنان باقي مي
ال به سوي ؤس ،به وجود رابط ديگري اشاره شود

كه تصوري از تسلسل پديد شود تا آنقل نميپاسخ منت
ال اول ؤشود و سال ميؤبلكه از خود پاسخ س ،آيد

، 1382جوادي آملي، (ماند همچنان بي پاسخ باقي مي
اگر رابط داراي ذاتي ). 133 :بخش سوم از جلد دوم

بود كه به استقالل و با صرف نظر از احتياج و ربط 
توانست  سل ميتوهم تسل ،گرفتمورد نظر قرار مي
 ،اما چون رابط متن احتياج است ،وجود داشته باشد

 آيد تا آنكه به نحو موقت درهرگز به استقالل در نمي
پرسش از واقعيت رابط در . موضع پاسخ باشد

شود نخستين گام فقط با وجود مستقل پاسخ داده مي
زمينه براي  ،و چون واقعيت رابط و مستقل تثبيت شد

ماند؛ زيرا در دور احتياج باقي نمي تسلسل رفع دور و
در رابط و مستقل رابطه  دو سويه بايد تصور شود و

ال و حركت ؤدر تسلسل نيز انتقال س. يكسويه است
آن بايد جايز باشد و حال آنكه در پرسش از وجود 

يعني  ؛رابط حركتي جز به سوي مقصد جايز نيست
د وجو. شودبرداشته مي نخستين گام، آخرين قدمدر 

رابط به لحاظ واقع در وصول به مستقل واسطه در 
اي چون هيچ واسطه ،تواند داشته باشدثبوت نمي

جوادي ( نيست كه از آن كاري ساخته شده باشد
سرانجام ). 134:، بخش سوم از جلد دوم1382آملي، 

: گويدكند و مياستاد جوادي آملي به قرآن استناد مي
 ،داندوت يكديگر نميقرآن كريم اشياء را واسطه در ثب

بلكه وساطت آنها را وساطت در ارائه و حكايت 
هرگاه كاري را به آنها اسناد  ،به همين دليل .خواند مي
 دهدعينا همان را به خداوند نيز اسناد مي ،دهدمي

  ). 135:همان( 4»ارسلنا الرياح لواقح«
   نتيجه

روشن شد كه چگونه اصل عليت در  ،از آنچه گذشت
اي واحد را صدرا با تمام فروعش پيكرهنظر مال

، و پذيرش آن به عنوان اصلي مسلم دهد تشكيل مي
بحث از مالك نيازمندي معلول به . گرددتلقي مي

علت نيز از جمله فروع قانون كلي عليت به شمار 
ي و معلولي رود كه به هنگام بحث از ضرورت علّمي

 روشن است كه ديدگاه مالصدرا در. آيدالزم مي
تعيين مالك نيازمندي، امكان فقري يا فقر وجودي 

با توجه به اينكه اين اصل خود فرعي بر اصل . است
فالسفة اسالمي اگر كسي  و به عقيدةكلي عليت است 

تواند قائل به نظام  نمي ،يكي از فروع عليت را نپذيرد
عليت در جهان باشد؛ نيز با توجه به اينكه اصل 

الواحد يكسان تلقي شده و  عقلي سنخيت كه با قاعده
اصل امتناع تسلسل علل از ديگر فروع مهم اصل 

روند؛ پذيرش اين فروع مستلزم  عليت به شمار مي
در جهان خارج و تقسيم وجود به علت و  گانگيدو

گونه كه مالصدرا در برخي آثار خويش  همان( معلول
و تشكيك در  دكنبيان مي) 187: الشواهدالربوبيهنظير 
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اما از سوي ديگر مالصدرا از  وجود است،حقيقت 
و آن را نيز  گويد وحدت شخصي وجود سخن مي

نه صرفاً سخني عرفاني  -تحليل عقالني خود نتيجة
ليس لما سوي « داند و بياناتي صريح نظيرمي -محض

ال تعلقي بل  الواحد الحق وجود ال استقاللي و
ته وجوداتها ليس اال تطورات الحق باطواره و تشئونا

: 2، ج1990صدرالمتألهين، ( دارد» بشئونه الذاتيه
بنابراين مالصدرا از اين هر دو تحليل كه روش ). 305

كند؛ يعني او هم از آنها استداللي است ياد مي
كند و هم از تشكيك و عليت به معناي صدور ياد مي

  .وحدت شخصي وجود و عليت به معناي تجلي
 علت و معلول؛ گفت دو تقرير فوق ازتوان مي    

هاي استاد مطهري و استاد جوادي آملي يعني ديدگاه
كه هر دو در نظام صدرايي مطرح گشته و اصالت 

اين  ةنتيج است،وجود و امكان فقري در آن مفروض 
در . خود مالصدرا است ةهاي دوگان گونه بحث

نوعي از هستي مطرح ) استاد مطهري(ديدگاه اول 
اما در  ،ابسته استاست كه با تمام وجود خود و

فقر محض، مطرح ) استاد جوادي آملي( ديدگاه دوم
در تفسير . است و تعبير به هستي، نوعي مجاز است

اول تالش بر اين است كه جايگاه علم و نيز فلسفه 
محفوظ باشد و قول عارف را ضد علم و فلسفه 

ه سخن در تفسير دوم ضمن اينكاما  ،كندمعرفي مي
؛ منافاتي با عرفان و وحدت در تكميل فلسفه است

مندي يابد؛ يعني در تفسير اول نظاممحض نيز نمي
جهان مطرح است و روابط علي و معلولي و مراتب 

اما در تفسير دوم روابطي وجود  ،مختلف وجودي
واسطه به يك مستقل ها خود بيندارد و همه معلول

گونه كه اين دو  همان ،بنابراين. يابندواحد ارتباط مي
از مباني مالصدرا هم  ،دهندفسير نيز نشان ميت

وحدت شخصي وجود و هم وحدت تشكيكي آن 

هاي عقالني كه قابل استخراج است؛ اما بنا بر تحليل
گذشت و با توجه به برخي از بيانات صريح مالصدرا 
در مباحث صدور كه فيض اول بودن عقل اول را 

حكما  دهد و آن را بنا بر نظرمورد انتقاد قرار مي
و از ) 332: 2،ج1990صدرالمتألهين، (كند معرفي مي

فيض منبسط با دهد و رابطة فيض منبسط خبر مي
داند و خدا را رابطة عليت به معناي وجود بخشي نمي

مبحث عليت را كه به تجلي و وحدت شخصي  ةنتيج
توان نتيجه داند؛ مي تكميل عليت مي ،شده استمنجر 

نهايي را وحدت شخصي و  ةگرفت كه مالصدرا نتيج
اما اين نتيجه  ،كندعليت به معناي تجلي معرفي مي

منافاتي با پذيرش اصل تشكيك وجود در يك ذهن 
يعني اين دو اصل با يكديگر قابل جمع  ؛واحد ندارد

توان در برخي از اين اظهار انديشه را مي. هستند
مالصدرا  ،نمونه رايب. بيانات خود مالصدرا نيز يافت

، ضمن اينكه نظر نهايي را 69و68، صشاعرم در
نظر  ةتشكيك را نيز نتيج ةاما نظري ،داندتجلي مي

   .كندجليل و دقيق معرفي مي
او هنگام معنادهي به وجود رابط و مستقل كه از     

اصول اين مباحث است، نيز از دو تعبير استفاده 
االتفاق  علي ان الحق انّ«: گويد بار مي يك. كند مي
واالتفاق « :گويدو بار ديگر مي» ما في مجرد اللفظبينه

النوعي في طبيعة الوجود مطلقاً عندنا الينافي التخالف 
 »النوعي في معانيها الذاتية و مفهوماتها االنتزاعية

توان گفت علت مي ).79: 1، ج1981صدرالمتألهين، (
تفاوت سخن مالصدرا كه به تفاسير متعددي منجر 

 ؛نظر ذهن به هستي نهفته استگشته است، در نوع 
يعني با توجه به اينكه علم از نگاه مالصدرا از سنخ 

معلوم نيز با عالم؛ و  وجود و با معلوم متحد است و
ذهن نيز وحدتي ذومراتب دارد و پيوسته در حال 

گيرد كه يك يك تكامل است؛ گاهي آنقدر اوج مي
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ط به الربواسطه عين اشياء، و از جمله نفس خود را بي
وجودها و از  ،اگر تنزل كند داند ومستقلِ واحد مي

و » من«جمله نسبت نفس خود را با حق، نسبت 
مند با او مرتبط بيند كه با واسطه و نظاممي» اويي«

چون از نگاه دقيق فيلسوف، وجود ذومراتب  ،است
اما  ،غير واجب اگرچه عين فقرند است و مراتب ديگرِ

اما با تحليل عقليِ بيشترِ  ؛دغيريت وجودي با او دارن
اساساً چند  - چنانكه مالصدرا مدعي است -عليت

وجودي غير او بلكه مرتبگي قابل فرض نيست؛ 
نه تنها هستي مستقل غير او قابل فرض  ،نداريم
بلكه حتي هستي تعلقي نيز وجود ندارد؛ و  ،نيست

  . هيچ تشخصي غير او نيست
و راهكاري ارائه براي تبيين كثرات در فلسفه مدل     

نگرديده است، مگر اينكه از مدل ظاهر و باطن عرفا 
استفاده كنيم و سپس به تبيين احكام اين مدل 

براساس اين مدل همه كثرات اسماء و . بپردازيم
اما آيا با وصول به . گردندمظاهر اسماء محسوب مي

اين وحدت شخصي وجود بايد قانون عليت را كنار 
گونه كه ما  ست؛ زيرا همانگذاشت؟ پاسخ منفي ا

گوييم احكامي براي ماهيت براساس اصالت وجود مي
شود و اساساً ذهن به تبع وجود، در نظر گرفته مي

معمولي بيشتر با ماهيت مأنوس است تا با وجود؛ در 
 ،كندالربي نگاه مياينجا نيز انسان وقتي با نگاه يلي

ي نگاه الخلقوقتي با نگاه يلي و بيندوحدت محض مي
ها و بيند؛ يعني ساحتكثرت محض مي ،كندمي

 يك ،بار نگاه فلسفي دارد منظرها متفاوت است؛ يك
بار نگاه عرفاني، چون ما در  بار نگاه علمي و يك

اما هر چه  ؛ساحت ظاهر هستيم و ظاهر، كثرت است
به باطن فرو رويم ديگر كثرت نيست و ازاين جهت 

در لسان . ط باشيمنظامي نيست كه در جستجوي رواب
 :فرمايدازيك سو مي: شرع نيز اين دو بيان نمود دارد

 و از سوي ديگر 5»اهللا رمي ما رميت اذ رميت ولك و«
اين نگاه  6.»كلّ نفس بما كسبت رهينة«: فرمايدمي

تشكيكي عالم به معلوم كه در نظرات مالصدرا به 
در ديدگاه استاد مطهري كه تاكنون با  ،خوردچشم مي

تشكيك و عليت به  نظرية يت تمام، موافق باجد
با تفحص در برخي  ،كرداستدالل مي گانگيمعناي دو

كه او  اي گونهبه  شود؛ ديگر از آثار وي مشاهده مي
سخنان قبلي خود را به صراحت اظهارات يك 

معموال در مشرب : كندفيلسوف متعارف معرفي مي
ودي طور كه براي ساير اشيا، وج همان فلسفي رسمي

با  ؛كنيمبراي او نيز وجودي اثبات مي ،كنيماثبات مي
اين تفاوت كه وجود او قائم به ذات و ازلي و ابدي 

ناشي از او و  اما وجود ساير اشيا قائم به او و ،است
فاوتي كه در حقيقت وجود ت محدود است؛ در حالي

اما بنا بر مشرب . نيست ميان ذات واجب و ساير اشيا
كه با برهان قويم  صدرايي ةمتعالي حكمتو  عرفاني

وجود اشياء نسبت به عدم، وجود  ،تأييد شده است
اما نسبت به ذات باري الوجود است و نسبت  ،است

به ذات او از قبيل سايه و صاحب سايه است 
كه زيرا تحقيقي  ،)106: 5، ج1374طباطبايي، (

صدرالمتألهين در باب اصالت حقيقت وجود در 
منتهي به اين مطلب شد كه  ،ام دادتحقق و جعل انج

در عليت حقيقي اگر قائل به سه امر گيرنده، دهنده و 
خطايي محض را مرتكب  ،نسبت ميان آن دو باشيم

سازد؛ زيرا وقتي ما مي ذهناين كثرت را . ايمشده
ت شد كه حقيقت معلول عين اضافه به علت است باثا

اي و اشراق شده عين اشراق است؛ پس معلول جلوه
پس . از جلوات علت است و اسمي از اسماء او

بازگشت عليت الهي به تشأن است و همينجاست كه 
 خيزد نزاع بين فيلسوف و عارف از ميان بر مي

سرانجام استاد مطهري به ). 246: 1384مطهري، (
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حتي اهل فكر  از نظر عامه مردم و: گويدصراحت مي
نوع و فلسفه معمولي داللت جهان بر ذات حق از 

اما از  ،هاي معمولي بر صانع آنهاستداللت مصنوع
كساني كه مسائل نظر عرفان و حكمت متعاليه و 

خلوقات م ،اندچنانكه كه بايد ادراك كردهوجود را 
هايي كه ظاهر نه چيز ،دعين ظهور و نمايش خداوندن

  ).110: 5، ج1374طباطبايي، ( خداوند باشند ةكنند
در مقام اثبات جايگاه علم  استاد مطهري آنگاه كه    

با داليل متقن فلسفي به استحكام اين  ،و فلسفه است
پردازد و رابطة خدا و خلق را در اصول و فروع مي

اما در آثار متأخر خويش  ،كندنظام تشكيكي مطرح مي
اين نظر است كه اگر خداوند در رأس سلسله علل  بر

 ةمردر ز ،و در رديف يكي از عوامل جهان واقع شود
  ).112: 1374طباطبايي، ( گردد مخلوقات محسوب مي

آن  نوع ذهن و درجات معرفت و حضور ،بنابراين    
 و نوع نگاه آن به عين، عين را از خصوصيت وجود و

اي كه بر اين اساس در  نكته. كندالوجود برخوردار مي
حال كه در نظام  :اين است كه ،پايان قابل ذكر است

تا به اين اندازه با يكديگر صدرايي ذهن و عين 
كنند؛ چگونگي و فرايند اين هماهنگ عمل مي

هايي جدي براي عملكرد در مراحل مختلف، فرصت
  .  آوردپژوهش را فراهم مي

  
  ها پي نوشت

البته، برخي از متفكران معاصر نظير استاد جوادي  -1
پيرامون ) 317:، بخش دوم از جلد دوم1382( آملي

اين تعريف كه از : گوينده مياين تعاريف فالسف
شود، تعريف وجود آن وجود شئ ديگر حاصل مي

اي از صدور است و دوري است، زيرا حصول نحوه
حكيم سبزواري براي گريز . صدور معناي عليت دارد

ان الذي : كنداز اين اشكال عليت را چنين تعريف مي

، سبزواري(الشئ معلوال يري  فعله والشئ اليه افتقرا 
1413 :405.( 

ذكر است كه عالمه اين قاعده را در اصول  شايان -2
هر «به صورت   193، ص3فلسفه و روش رئاليسم، ج
دارد و در ص بيان مي» معلولي نيازمند علت است

به كار » ممكن بايد علتي داشته باشد«به صورت  200
به صورت هر حادثه علتي 126نيز در ص. گيردمي
فت دليل امر، اين است كه اساسا شايد بتوان گ.  دارد

تقسيم ثالثي قضايا به تحليلي و تركيبي و تأليفي 
ماتقدم، كه بعد از كانت محل بحث گرديد و در 
بيانات متفكرين اسالمي معاصر نيز نيز اظهاراتي 

شود؛ مطمح نظر كساني چون عالمه مشاهده مي
  .طباطبايي نبوده است

هداف مهم اين الزم است تأكيد شود كه يكي از ا -3
پژوهش از نشان دادن اين اختالف نظرات فالسفه 

هاي موجود در معاصر، بيان عمق مسأله و پيچيدگي
آن است كه باب پژوهش را براي محققان گشوده 

  .گذاردمي
  22سوره حجر، آية  -4
 17سوره انفال، آيه  -5
 38آيه  سوره مدثر، -6
  

  منابع
 شارات واال .)1379(. ابن سينا، حسين بن عبداهللا - 1
]: بي جا[ قق طوسي،ح، مع الشرح للم3ج ،تنبيهاتال

  .دفتر نشر الكتاب
ترجمه  ،حدود .)1366(. ـــــــــــــــــــــ -2

  . سروش :تهران محمد مهدي فوالدوند،
، 11ج ،لسان العرب  .)1363(. وراالفريقيظابن من -3
  .نشراالدب الحوزه :قم
منتخباتي از آثار  .)1351( .آشتياني، جالل الدين -4
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 ؛ايران و فرانسه انستيتو :تهران ،حكماي الهي
  .هاي علمي در ايران پژوهش

، 3، ج فلسفة نظري  .)1362(. بزرگمهر، منوچهر -5
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

الفرق بين . )1344( .بغدادي، ابومنصور عبدالقاهر -6
ي و در تاريخ مذاهب اسالم، با مقدمه و حواش الفرق

شيخ مفيد در عقايد االعتقادية  النكةتعليقات و ترجمه 
اماميه اثني عشريه، به خامه و اهتمام محمد جواد 

  .اميركبير :مشكور، تهران
ترجمه رضا  ،الرائد . )1376(. جبران، مسعود -7

  .سسه چاپ و انتشاراتؤج دوم، م انزابي نژاد،
 ،رحيق مختوم .)1382(. جوادي آملي، عبداهللا -8
 :هاي دوم و سوم و چهارم از جلد دوم، قم خشب

  .اسراء
 ،تحرير تمهيد القواعد .)1372( . .ـــــــــــــــ-9

  .الزهرا :تهران
شرح ). 1386. (حسيني شيرازي، سيد محمد -10
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