
 

  
  
  

  ي عليت سينا در مسأله هاي ابن نوآوري
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  چكيده
مسايل فلسفي از حيث اهميت و قـدمت، مبحـث          بندي     در دسته 

هـر چنـد آثـار      . ي نخست جاي دارد     در رتبه ) علّت و معلول  (» عليت«
كه اين مـسأله محـصول تـالش فكـري        دهد    مكتوب فلسفي نشان مي   

 است، ليكن طرح اين پرسـش       »ارسطو«فيلسوفان يونان و به خصوص      
ي  در تبيين و توسـعه  » سينا  ابن« كه فيلسوف بزرگي مانند      اهميت دارد 

  مباحث اين مسأله چه نقشي دارد؟
سينا بارها مقام علمي ارسطو را سـتوده اسـت،         با وجود اين كه ابن    

ي ارسـطو     تـوان او را فقـط مفـسر فلـسفه           جه نمي و  الوصف به هيچ    مع
  .دانست و ابتكارات فلسفي او را انكار نمود

محتوا و هـم  سينا كه در بسياري مسايل فلسفي ـ هم از لحاظ   ابن
بندي ـ خلّاقيت شگرفي داشته است، بـه خـصوص در مبحـث      صورت

»تعريـف  «در امـوري نظيـر      نبوغ خويش را متجلّي سـاخته و        » تعلي
ـات مختلـف علّـت     «و  » انقسامات«،  »تعليو  احكـام علّـت   «و» حيثي 

بنـدي مطالـب،      ، از جهت محتـوا و تبيـين و تقريـر و صـورت             »معلول
  .هاي مهمي از خود به جاي گذاشته است نوآوري

  .ـ علّت و معلول3 ،سينا ـ ابن2 ،ـ ارسطو1 :كليديهاي  واژه
  

 مقدمه. 1
 ر ارسـطو د    بـا  سينا در مقايـسه      ابن هاي  وآوريق، بيان ابتكارات و ن    اين تحقي  اصلي   هدف
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هاي   ي دانش   رسد مسايل فلسفي نيز همانند مسايل همه        به نظر مي   .است مبحث مهم عليت  

انـد؛     مؤثّر بوده  آنبشري، رشدي تدريجي داشته و هر يك از فيلسوفان بزرگ جهان در نضج              
ري مسايل و مباحث فلسفي     ي يونان و به خصوص ارسطو، در بسيا         فالسفه بنابراين، هر چند  
تـوان از ابتكـارات و        وجـه نمـي     اند، ليكن به هـيچ      گام بوده   پيش» عليت«ي    و از جمله مسأله   

پوشـي    سينا در ايـن زمينـه چـشم         ي اسالمي و به خصوص ابن       شمار فالسفه   هاي بي   خلّاقيت
، و بـراي    نهـد   با وجود اين كه مقام علمي و فلـسفي ارسـطو را ارج مـي              ) سينا  ابن(وي  . نمود

ط ، ليكن فق  كند  آن را مطالعه مي    بار    ي او، چهل  « مابعدالطّبيعه«كتاب  رسيدن به جان كالم     
 در بـسياري مـسايل فلـسفي دسـت بـه نـوآوري زده كـه از              ي او نپرداخته،    به تفسير فلسفه  

  .است» عليت«مبحث مهم همين ها  ي آن جمله
ـ كه همانند بسياري فالسفهـ  »استاد مطهري« ي فلسفي  را اولين مسأله»  عليتاصل « 

 معتقد است تـا قبـل از پيـدايش فيزيـك            ،)194: ، ص 3:، ج 22(ند  دا  در تاريخ تفكّر بشر مي    
 شـبهات   ر ايـن قـانون ترديـد نداشـت و         جديد، جز برخي متكلّمان، كسي در صحت و اعتبا        

قـانون  «ايـشان   از نظـر    . پايه و اساس خواند     بيدر اين زمينه    اي چون ديويد هيوم را        فالسفه
و معلـول   ) وجـود دهنـده   (اي حتمي و ضـروري ميـان علّـت            گر وجود رابطه    كه بيان » عليت

گيرد؛ زيرا نفي قانون عليت مساوي    قرار مي » اتّفاق«و  » صدفه«است، در مقابل    ) ايجاد شده (
اي از اشـيا دخالـت داشـته          كه شـي    خود و بدون اين       اي خود به       كه حادثه   است با قبول اين   
 از ضروريات عقـل اسـت     ) صدفه(مسأله  بنابراين امتناع از پذيرش اين      . آيد  باشد به وجود مي   

  .)92: ص، 3: ج، 22(
  كننـد كـه آن   تفلسف كرده و مي) حيرت(ها در آغاز از راه شگفتي   از نظر ارسطو، انسان 

اني او پرداختن به سخنان كـس ). 8: ، ص10(ويشان بوده است   هاي فرار   هم در مورد دشواري   
زيـرا  « :داند  اند را الزم مي     ها تفلسف كرده    ي موجودها و علل ايجادي آن       كه پيش از او درباره    

گويند؛ چرا كـه يـا مـا جـنس      ها سخن مي    روشن است كه ايشان نيز از برخي مبادي و علّت         
» شـويم   ايم بيشتر مطمئن مي     هديگري از علّت را كشف خواهيم كرد، يا با آن چه اكنون گفت            

  .)11 :، ص10(
ـ  ،مورخان فلسفه  به تبع او اكثر قريب به اتفاق      و   متافيزيكدر فصل اولِ    ارسطو   د معتقدن

. هاي اشيا را بايد بـه نخـستين فيلـسوفان يونـان نـسبت داد               وجو براي يافتن علّت      جست كه
اي چون طالس، آناكسيمندر، آناكـسيمنس، هراكليتـوس، پارمنيـدس، امپـدوكلس،              فالسفه

ت و معنـاي آن         آن كه دربـاره     بي... كيپ، دموكريتوس و فيثاغورث و    آناكساگوراس، لو  ي عليـ
ي ارسطو، اكثر اين فالسفه تنها  اما به عقيده. جستند اشيا را مي» علّت ماديِ«سخن بگويند، 

هرچنـد ارسـطو ايـن را مـردود         . اسـت » علّـت مـادي   «اند و آن هم         به يك علّت معتقد بوده    
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). 12: ، ص10(رود  آيـد و نـه از بـين مـي      مي نه چيزي به وجودشمرد؛ زيرا بدين ترتيب     مي

ي اين شدند كه علّت مادي به تنهايي سبب ايجاد حركـت و               ي باستان متوجه    برخي فالسفه 
د ي خـو    هرا به وسيل  ) علّت دوم (شود، به همين دليل مجبور شدند اصل بعدي           صيرورت نمي 

عامل كه سبب ايجاد عشق و زيبايي در        ارسطو اين   ). 15: ، ص 10(وجو كنند     حقيقت جست 
ناميد و مدعي شد اين انديشمندان دو علّت را ـ اما در واقـع   » حركت«شود را  موجودات مي

: ، ص10(ي حركـت   علّـت مـادي و سرچـشمه   : اند به طور مبهم و غير روشن ـ ادراك كرده 
ق يكي دانـست و از      مثالً امپدوكلس در اين عقيده آن قدر پيش رفت كه خير را با عش             ). 17

، 15. ( هـم صـورت     جا اصل صوري خير را با عشق خبط نمود، كه هـم مـاده اسـت و                  همان
به طور قطـع بـه تـصوري از علّـت           ) امپدكلس(ولي بايد پذيرفت كه وي      ). 207-206: صص

فاعلي نايل آمد؛ زيرا هماهنگي و ناهماهنگي و عشق و كين را نيروهاي محرّكـه ناميـد و در                   
. )255: ، ص 11( سود جست    به عنوان نيروي محرّكه   ) عقل(اگساگوراس نيز از نوس     ادامه آن 

عنـصر  » زوج«و » فـرد «گفتنـد عـدد       ارسطو، هم نظر اينان و هم نظر فيثاغوريان را كه مـي           
هـاي عـالم      ي پديـده    ي اعداد، و اعداد علّت ايجاد همـه         مبناي همه ) واحد(اوليه، و عدد يك     

نمايـد و در نهايـت    محـسوب مـي  » تك علّـت «د و آن را هم نوعي دار باشند را مردود مي  مي
هـا سـخن      شود حتّي افالطون هم به هر چهار علّت معتقد نبوده اسـت و يـا از آن                  مدعي مي 

كـه  » علّت صـوري  «، يعني   »چيستي«يا  » چئي«: نرانده، و تنها دو علّت را به كار برده است         
 »مـادي علّـت   « است، و ديگري   هاي عالم   ز پديده  نوع ا   همان مثُل باشد و هر مثُلي علّت يك       

  ).26: ، ص10(
هاي افالطـون را در كتـب معـروف وي در نظـر               گويي ارسطو خواسته يا ناخواسته گفته     

علّـت  « بـه عنـوان      1)دميـورژ (» صـانع «از  » مادي« و» صوري«بر دو علّت         نداشته كه عالوه  
 كـه در     به هرحـال كـسي     .راند  سخن مي  3»علّت غايي «به عنوان   » مثال خير «و از    2»فاعلي

 را مطرح ساخته و به طريـق كـاربردي در            بار اقسام آن    پردازي كرده و اول     ها نظريه   باب علّت 
   .)316: ، ص25 (ده خود ارسطوستراش استفاده ك فلسفه
  

   و اثبات آنت و معلولتعريف علّ. 2
ها  صـرفاً تـك تعريـف          ين آن اول. تعاريفي چند ارايه شده است    » معلول«و  » علّت«براي  

 آن  شود و خـود     آن چيزي است كه يك شئ از آن درست مي         » علّت «4:ارسطو از علّت است   
اي باشـد كـه از    بايـد همـان شـئ   » معلـول «بنابراين تعريف، ). 66: ، ص9(ماند  هم باقي مي 

ي طبيعيات است كـه      پر پيداست كه چنين تعريفي مربوط به حوزه       . شود  درست مي » علّت«
يكـي را پـس از ديگـري مـشاهده          : در آن هرگاه ميان دو پديده تقارن مشاهده شود، يعنـي          
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البته شايان ذكر   ). 320: ، ص 7: ، ج 23(ناميم    مي» لمعلو«و دومي را    » علّت«كنيم، اولي را    

اين تقارن و تعاقب حاصل     : شود، يعني   اي از طريق تجربه حاصل مي       است كه چنين مشاهده   
موجـودي  : شود  چنين تعريف مي  » معلول«و  » علّت« اما به لحاظ فلسفي،      .تكرار تجربه است  

نام دارد و مـاهيتي كـه در هـستي          » علّت«ماهيت بر آن توقّف دارد،      » هستي«كه به نحوي    
بنـابراين  ). 168: ، ص 17(شـود     خوانـده مـي   » معلـول «است،  » علّت«خودش وابسته به آن     

در تحقّق شـئ ديگـري تـأثير دارد؛ خـواه شـرط      اي   چيزي است كه به گونه    » علّت«تعريف،  
در ايـن معنـا     » علّـت «. بوده باشد » علّت ناقصه «باشد، خواه مقتضي باشد و يا از ديگر انواع          
» علّـت «ولـي گـاهي     . شـود    مـي   »علّت«ي اقسام     مفهومي عام و فراگير است كه شامل همه       

» علّـت فـاعلي   «ا آن را    كنـد و تنهـا بـه آن چـه حكمـ              اخص از اين مفهوم پيدا مي      يمفهوم
  ).  224:  ص،7:  ج،23(شود  طالق ميخوانند ا مي

آيد، پس از انقسام موجود بـه   ـ مي  فلسفي ي عليت كه بعد از مباحث مواد ثالث ـ  مسأله
ممتنع «ـ صرف نظر از     » ممكن بالذّات «يا همان   » واجب بالغير «و  » واجب بالذّات «دو قسم   
كند كه هر ممكن بالذّاتي، از آن جهت كه ممكـن   ت ـ ثابت مي كه اصالً موجود نيس» بالذّات

اثبـات  (البته در ايـن زمينـه       . به علّتي نيازمند است   ) شدن(بالذّات است، براي موجود بودن      
ه و وجـود حتمـي چنـين               هر دليلي ارايه    ) اصل يا قانون عليت    ات اوليـشود مبتني بر بديهي

  .باشد اصلي مي
 با استداللي مـشابه وجـود   الحكمه  نهايه  و هم در   الحكمه  بدايهدر  ي طباطبايي هم       علّامه

ماهيت در وجـود و عـدم خـود نيازمنـد غيـر             «يعني اين قضيه كه     ) قانوني(اي    چنين رابطه 
  :را بيان و اثبات كرده است» باشد مي

را  دو     دهد و يكي از آن      را براي خود برتري    واند وجود يا عدم   ت  ماهيت نمي : ي اول   مقدمه
  .براي خود متعين سازد

  .ترجيح بالمرجح محال است: ي دوم مقدمه
ماهيت در وجود و عدم خود نيازمند يك عامل بيرون از ذات خـويش اسـت، تـا                  : نتيجه
  .)227: ، ص18( دهد عدم را براي آن برتريوجود يا 

ت   «شود كـه      از اين استدالل چنين نتيجه مي      ي   هرابطـ « و بـه فراخـور آن        »قـانون عليـ
شـود؛ يعنـي هميـشه        ي وجودي است و همواره ميان دو وجود برقرار مي           ، يك رابطه  »عليت

  .)197: ، ص3:  ج،22 ( استيك وجود است كه نيازمند وجود ديگري
  :دليل ديگر كه آن هم بديهي است اين كه

  »باشند باشند نيازمند به علّت مي هايي كه در خارج مي معلول«
، داللت بر وجود معلوالتي در خارج دارد كه با علم حضوري به             علّت بديهي بودن اين كه    



  ي عليت سينا در مسأله هاي ابن نوآوري

 
 

123
 تصور موضوع و    بنابراينباشد،    آيد و لذا از قضاياي وجداني و بديهي مي          معلوالت به دست مي   

نيـاز از   از بديهيات اوليه است و بي» قانون عليت«و » اصل«كند، پس   محمول آن كفايت مي   
  5.دباش برهان و اثبات و استدالل مي

  

   ارسطوييي  در فلسفهعليت. 3  
اما آن   :خورد  تعريف ديگري به چشم نمي    ،  يك تعريف از علّت   همان   در آثار ارسطو، جز     

مـا آن چـه را كـه    « دهد  او را به اين مسأله نشان ميآيد اهميت الي آثارش بر مي چه از البه
ــ) شــناختن(حقيقــي اســت، بــدون   ارغنــون در او .)48: ص ،10 (»شناســيم ت آن نمــيعلّ

ولي مـا    «:سازد  و دانستن را مستقيماً به آن مرتبط مي        كرده     اشاره »عليت« نيز به    )اُرگانون(
تي كـه بـر   ي سوفيس اي مطلق بدانيم، و نه به شيوه       وهپنداريم كه هر چيز را به شي        چنين مي 

يـك  سـبب     كنيم هم علّتي را كـه بـدان         مان مي به هنگامي كه گ   . تصادف است /ي عرض  پايه
ي   تواند به شيوه    آن چيز نمي  دانيم كه     شناسيم و هم مي     ن چيز مي  چيز هست، چونان علّت آ    
  .)422: ، ص8 (»يداست كه دانستن، چنين چيزي استديگر باشد؛ پس اينك هو

شناسيم كه    شويم موضوعي را مي     ما هنگامي معتقد مي   «:گويد   مي طبيعياتدر  چنين    هم
ترين عناصـر آن      ن، شناسايي يافته و تحليل را تا بسيط       به نخستين علل و نخستين مبادي آ      

  .)15: ، ص9(» ادامه داده باشيم
تنها هنگامي از دانـستن  « :گويد  چنين ميمابعدالطّبيعهو گويي در تأييد اين مطلب، در 

  .)11: ، ص10 (»شناسيم كنيم علّت آن را مي گوييم كه تصور مي هر چيزي سخن مي
از نظر  . كند  ها مبتني مي    هاي آن   را بر شناخت علّت يا علّت     ارسطو شناخت حقيقت اشيا     

هـدف مـا در تحقيـق، كـسب         «:ها و اشياست     پديده »چرايي«پاسخي به   او چنين شناختي،    
نخستين علّـت آن    ( چيزي را در نيافته است       )چرايي(ناسايي است و آدمي تا هنگامي كه        ش

به همـين دليـل     وي  . )66: ، ص 9 (»شناسد  شود كه آن را مي      عتقد نمي ، م )را نشناخته است  
: ، ص 9( دانـد   گيرد، يكي مي    ها تعلّق مي    به آن » چرا« عدد چيزهايي كه سؤال      عدد علل را با   

را توجيـه    توانند آن   ل وضعيت خاصي هستند و نمي     ؛ پس علل، عواملي هستند كه مسؤو      )81
ي آن     دربـاره  »چـرا «هـاي     هايي باشند به انواع پرسـش        جهت بايد پاسخ    و بيان كنند؛ از اين    

 ت خاصشناسند  پندارند كه چيزي را مي موضوع تحقيق ما دانش است، و مردم نمي     «: وضعي
 ،9(») كه عبارت است از دريـافتن علّـت نخـستين آن   (ن را دريافته باشندآكه چراي    مگر اين 

  .)81:ص
» چـرا «: پرسـد  كند كه اين پرسش، از اسناد چيزي به چيز ديگـر مـي   ارسطو تصريح مي  

پـس  ...«گيـرد؟  چيزي بـه چيـز ديگـر تعلّـق مـي        چرا  شود؛    همواره به اين شكل جستجو مي     
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منظور . )258: ، ص10 (»شود  چيزي محمول چيزي مي  وجو در اين باره است كه چرا        جست

» چرا«او اين است كه تا زماني كه ما در تصور بسيط باشيم، و حكمي در كار نباشد، پرسش         
 پـس وي علّـت را در چرايـي          ، پرسش از علّت است    ،»چرايي «و چون پرسش  . در كار نيست  

 به كار برده      بدين ترتيب، ارسطو عليت را در مفهومي بسيار گسترده         .كند  ها دنبال مي    پديده
نيـز در آن عوامـل      ) چرايـي ( عامل حركت و صنع و ايجاد است اما دليـل            ،علّت: يعني. است
ت يـافتن و           ين جا   منظور از دليل در ا    . گذار است   تأثير ساير شرايط براي ايجاد، شـدن، فعليـ

ا شـرايط و           : مثال). 252ـ251: ، صص 11( چيزي است    حركت علّت مرگ سـكته اسـت، امـ
يا در ساختن پيكـره، پيكرتـراش       . آيند  داليل وقوع مرگ هم از نظر ارسطو علّت به شمار مي          

  .اند او و ساير مصالح نيز همه علّت) غايت(علّت است، اما دليل 
  

   ارسطوييي علل در فلسفهاقسام   .4
در يونــان باســتان، در مبحــث عليــت  8»آيتيــوس«و  7»آيتيــاي«،6»ونآيتيــ«هــاي  واژه

هـا بـه ترتيـب تحـت عنـوان            ها استناد كرده و از آن       ارسطو به اين واژه   . اند  شده  استعمال مي 
فظـي، آيتيـون    الّ  به لحاظ تحـت   . استفاده كرده است  » وصف علّت «و  » تبيين علّت «،  »علّت«

توسط مترجمين آثار ارسـطو، عينـاً بـه    ) 94: ، ص 15(» يون اوست آن چه چيزي مد   «يعني  
، و آيتيـوس كـه وجـه        »مـسئوليت «چنين آيتياي به معنـاي        هم. ترجمه شده است  » علّت«

با وجـود ايـن     ). همان(باشد    چيزي بودن مي  » مسئول براي «وصفي آيتيون است، به معناي      
برخي را عقيده بر اين است كه ارسطو قايل به اين      تيا تفاوت وجود دارد،     كه بين آيتيون و آي    

اما واقع اين است كه آيتيون همان علّت اسـت،       . )100ـ99: ، صص 20(يده است   تفاوت نگرد 
گر امري وجودي يا مادي است، در حالي كه آيتيا بيان آيتيون است كه آن را ارايه و     كه بيان 

شناسان جديد، كه آيتيا را مـرادف بـا           به همين جهت، ارسطو   . )68: ، ص 24(كند    تبيين مي 
هـاي    دانند بر اين باورند كـه منظـور ارسـطو در مبحـث علـل چهارگانـه، تبيـين                    تبيين مي 

 مبـدأ تغييـر و      ، زيرا اوالً تنهـا يكـي از چهـار علّـت           علل چهارگانه؛ چهارگانه است و نه فقط      
ي آيتياي به علّت، بـه جـاي          ي واژه    ترجمه بنابراين.  است »علّت فاعلي «حركت است كه آن     

طو شـده اسـت     گير ارسـ    اي بوده باشد كه گريبان      تواند ناشي از يك اشتباه ترجمه       تبيين مي 
ي معناي كلمه را محدود  ي علل به جاي تبيين علل، دامنه   كاربرد واژه  ثانيأ). 128: ، ص 13(

كه ارسـطو علّـت را در    جا    از آن.)68: ، ص24(گيرد  در بر نميكند و بسياري از امور را     مي
هـاي    بـراي آن چـه علّـت پديـده        ) آيتيا ( جويد؛ پس اين واژه     ها مي   پديده» چرايي«پاسخ به   

؛ يعني، آيتيا همان دليـل      هماهنگ است ) آيتيون(ها از اويند      مادي است، و به عبارتي پديده     
دهد، پس ارسطو از اين       نميو چون هيچ علّتي كاري را بي دليل انجام          . است، و آيتيون علّت   
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او شمار داليلـي را كـه بـراي         : گردد  طريق براي علّت هر چيزي به دنبال دليل و تبييني مي          

كنـد؛ هـر      دهد در چهار قسم محـصور مـي         ارايه مي ) ها  علّت پديده (ها    پديده) چرايي(تبيين  
ا همـه    ر گرديدندقبالً ذككه   دارد ـ  ها را در آثارش بيان مي هاي زيادي از علّت چند گونه ـ امـ

 بر اين اساس به سراغ تقريـر ارسـطو از           ).130: ، ص 10(شوند    ين چهار قسم خالصه مي    در ا 
  :رويم علل مي

، آناكاويك دوم، دفتـر دوم،      )ارگانون (ارغنون هاي چهارگانه را هم در       ارسطو بيان تبيين  
تـر در فـصل       صورت فـشرده  ، و هم به     )طبيعيات (فيزيك فصل دوم از كتاب دوم       ، و IIفرگرد

ــ را در    فـصل دوم    ـ  فيزيـك  و تقريبـاً همـان مطالـب   . اسـت هفتم از همـان كتـاب آورده  
 و گزارشي از آن را در فصل چهـارم از كتـاب             ، كتاب پنجم، فصل دوم تكرار كرده      متافيزيك

   :ودش  گزارش مي مابعدالطّبيعهجا بيان مربوط به  ، كه در اين استهشتم همان كتاب آورده
؛ زيرا  »ها چيست؟   اشيا از چه چيزي ساخته شده و شكل و ساختار آن          «: سؤال اين است  

ي   بـا فرآ ... چون ميز يا خانـه و     ي هم اي مصنوع   اشياي طبيعي، به عنوان مثال شي      ينـد خاصـ
طور به   چ ،خانهاند؛ پس ممكن است كسي بپرسد كه آن ميز يا             ساخته شده و به وجود آمده     

ا ي آن چه كسي است؟ يا ممكن است در مورد غايـت يـ                بپرسد سازنده  وجود آمده است؟ يا   
توان به    هايي را كه مي      ارسطو اقسام مختلف پاسخ    بنابراين. كاركرد آن سؤاالتي پرسيده شود    

كنـد، و معرفـت و ادراك         داده شود را متمايز مي    اين مصنوعات و معلوالت     » چرايي «پرسش
 دهد  قرار مي ) علل اربعه (افت هر چهار عامل تبيين      كامل در مورد هر چيزي را منوط به دري        

هاي چهارگانه را ارايـه       گونه سؤاالتي كه مطرح شد، تبيين        و در پاسخ به اين     )129: ، ص 13(
شود كه در اثـر حـضور آن،          به يك گونه، به چيزي گفته مي       علّت:]  علّت مادي  .1[«:دهد  مي

 براي تنديس انـسان و نقـره بـراي پيالـه و             )مفرغ(مانند برنز    9آيد؛  چيزي از آن به وجود مي     
 گفتـه   11 و الگـو   10ي ديگري علّت به صـورت       به گونه :] علّت صوري . 2[اجناسي از اين گونه؛     

ماننـد نـسبت    (و اجناس شامل ايـن      ) ماهيت(شود، و اين مفهومي است دال بر چيستي           مي
علّـت  . 3[انـد؛     يـده شـده   و اجزايي كه در مفهوم گنجان     )  عدد براي اوكتاو    و به طور كلّي    2:1

ن آغاز يا مبدأ شود كه نخستي ن چيزي علّت گفته مياي ديگر، به آ چنين به گونه هم:] فاعلي
اسـت، و پـدر كـه علّـت فرزنـد           ) عمل(جاست؛ مانند مشاور كه علّت        حركت يا سكون از آن    

لّـت  ع. 4[است، و به طور كلّي فاعل براي مفعول و دگرگون كننده بـراي دگرگـون شـونده؛                  
؛ مـثالً ماننـد   12به خـاطر آن، از بهـر آن    «كه عبارت است از     ،  )غايت(چنين هدف     هم:] غايي
بـه چـه علّـت كـسي راه         ): در برابر اين پرسش كه    (درستي كه هدف راه رفتن است؛ زيرا          تن
  .)129: ، ص10(» ...درست باشد براي اين كه تن: گوييم رود؟ مي مي

بر امور واقعي داللت دارد، و به همين » چرا«ربوط به هاي م  از نظر ارسطو، پاسخِ پرسش   
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 كننـد كـه چـرا ايـن پرسـش      آورد؛ يعني بيان مـي  دليل است كه شناسايي اشيا را به بار مي 
ت داللـت داشـته،            بر جنبه  واقعي، اين گونه است كه هست؛ بنابراين       و  هـاي ملمـوس واقعيـ 

تـرين    دانـد، و شايـسته       چيزها مي  او حكمت را دانش علل    . باشند تصورات نمي صرفاً محصول   
 نخـستين  يهـا   اصلوها  ترين چيزهاي شناختني را علّت      شايستهچيز براي شناخت، و حتّي      

ي   جهت دانـشي دربـاره   آنرا از) ي اولي فلسفه(لهي إ شاو دان). 8 :، ص10(كند  قلمداد مي
ن هـدف همانـا     و ايـ  . داند كه خير و هدف، يكي از غايـات اسـت             نخستين مي   ها و علّت    اصل

غـايي در ذهـن فيلـسوف قـرار     به عنـوان علّتـي     ، كه )8:، ص 10 (معرفت براي معرفت است   
لـذا حكـيم واقعـي از نظـر ارسـطو           . دهد   او را تا رسيدن به سرمنزل مقصود ياري مي         گرفته،

  ).9: ، ص10(دنبال شناخت علل چيزها باشد كسي است كه به 
  

  ويي ارسطي احكام علّت و معلول در فلسفه. 5
  ؛ چنين استباره  ارسطو در اين مطالب 

. هاي واحد علـل متعـددي دارنـد         يعني چيز : يك و همان چيز را چندين علّت است       ) 1 
باشد، بلكه ممكن اسـت داراي        منظور او اين است كه يك شئ فقط به يك علّت مستند نمي            

  .)130: ، ص10 (13هر چهار علّت باشد
 آن اموري است كـه بـه لحـاظ زمـان در پـي هـم                 و: در برخي چيزها  » تعاقب علل «) 2
آيـد؛ زيـرا يكـي پـس از           هواي آرام پديد مـي    » از«روز و توفان    » از«آيند؛ چنان كه شب       مي

 بـين علّـت     )3و اما   ). 178: ، ص 10(د  ديگر دارن   آيد و توان دگرگون شدن به يك        ديگري مي 
؛ مجـسمه را يـك   )96: ص، 15(فـاوتي اسـت   ت) نكـره (» تصادفي«و علّت   ) معرّفه(» معلوم«

ساز يـك   سازد كه در واقع، علّت معلوم مجسمه است، اما تصادفاً اين مجسمه           ساز مي   مجسمه
  مابعدالطّبيعه ارسطو در فصل پنجم از    ) 4.فرد خاص است، كه اين خاص بودن تصادفي است        

در اين زمينه او كه استداللي . پذيرد را نيز مي» ضرورت علّي«تحت عنوان ضروري يا واجب، 
ي ضروري وجود دارد، و با وجود علّـت،           كند معتقد است ميان علّت و معلول رابطه         ارايه نمي 

 كـه در مـوردي خيـر و در مـورد              هنگـامي «). 138: ، ص 10(يابـد     ورتاً تحقّق مي  معلول ضر 
 خـود   انـد، و    ديگري زندگي و هستي بدون چيزهاي معين ممكن نيست، اين چيزها ضروري           

   .)139: ، ص10 (»عي ضرورت استعلّت نو
ي متفـاوت علّـت متقابـل         در برخي اشيا؛ يعني بعضي اشيا از دو جنبه        » تقابل علل «) 5
) 6.باشد  مثل ورزش كه علّت سالمتي است و سالمتي كه علّت ورزش مي           : شوند  ديگر مي   يك

قريـب  تواند هم علّت قريب داشته باشد و هم علّت بعيد؛ چنان كه پزشك علّت                 يك شئ مي  
علّت بالعرض، مالزم علّت   ) 7 14.علّت بعيد آن است   ) متخصص(سالمتي است و شخص ماهر      
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ساز پولوكاليتوس باشد، او بالعرض       ساز است، اما اگر نام مجسمه       علّت مجسمه مجسمه  : است

كه منفرد باشد، مالزم بـا معلـولش اسـت،            علّت بالفعل در صورتي   ) 8. شود  علّت مجسمه مي  
علّـت دقيـق ماننـد      : »مسامحي«است و گاهي    » دقيق«علّت گاهي   ) 9. لّت بالقوه برخالف ع 

 و علّت مسامحي مانند شخص معمـار از آن نظـر          . شخص معمار از آن جهت كه معمار است       
  ).131-130:، صص10(كه انسان است براي ساختمان 

    د و آن غيـر     ترين حكم از احكام علّت و معلول ارسطويي اشـاره كـر              در آخر بايد به مهم
علّت «است؛ بنابر استدالل او،  بايد ) تسلسل علل(» ي نامتناهي علل    سلسله«ممكن دانستن   

گونـه    او ايـن  . وجود داشته باشد كه فقط علّت است و معلول چيز ديگري نيست           » نخستيني
  . پذيرد ي علل نمي كدام از اقسام چهارگانه را در هيچ» تسلسل«

  

   سينويحكمتعليت در . 6
براي نمونـه، در كتـاب      .  بهره گرفته است   ي عليت   هاي ديگري نيز درباره     از واژه سينا    ابن

والمبـدأ يقـال لكـلِّ مـا يكـون قـد       « :كند استفاده مي» مبدأ«ي  چنين از واژهنجات هياتاال
م ر و يتقو أستتم له وجود في نفسه إما عن ذاته و إما عن غيره، ثم يحصلُ عنه وجود شئ آخ                 

  .)518: ، ص3 (»به
ي غير، داراي وجود تام و كامل         مبدأ آن چيزي است كه به ذات خود يا به واسطه          : يعني
  .اي ديگر باشد گاه منشأ پيدايش و قوام پديده  گشته، آن
: اسـتفاده نمـوده اسـت     » سبب«ي    ، از واژه  »علّت« به جاي    الحكمه  نعيوچنين در     او هم 

ـ          به وجود  السبب هو كلُ ما يتَعلَّقُ    « شئ داخـالً فـي   الشّئ من غيـر أن تكـون وجـود ذلـك أل
  .)53: ، ص6(» وجوده

وابسته بـه آن اسـت،      ] ديگر[سبب، هر آن چيزي است كه وجود چيزي         : و معنا اين كه   
ي  ، داخل در وجود آن باشد، يا وجود آن چيز، بـه وسـيله  ]ديگر[بدون آن كه وجود آن چيز  

  .تحقّق يابد] ديگر[آن چيز 
 :گويـد  استفاده كرده و مي» معلول«و » علّت«ي   از خود واژهي عاليي دانشنامهيز در و ن

هر آن چيزي كه آن را هستي بود نه از چيزي معلوم، و هستي آن چيز معلوم به وي بـود،                     «
  .)53: ، ص5(»  را معلول وي خوانيمو وي را علّت آن چيز معلوم خوانيم و آن چيز

 يـا   حـدود  (15الحـدود ي شيخ از علّت و معلـول، در كتـاب           حشايد بهترين تعريف اصطال   
شود كـه وجـود ذاتـي بالفعـل           علّت به هر وجود ذاتي اطالق مي      «: ارايه شده است  ) تعريفات

از وجـود بالفعـل آن   ) علّت(ديگر، بالفعل از وجود آن برآمده باشد بدون آن كه وجود بالفعل  
  .)649 :، ص2(» برآمده باشد) لوليعني همان مع(ديگري 
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معلول، هر ذاتي است كه بالفعل وجودش از وجود غير « :گويد و در تعريف معلول نيز مي

 ايـن   » وي وجود«مراد از   ...  او بر نيامده باشد      خود او برآمده باشد، و وجود آن غير از هستي         
 است؛ ولي وجود وي بدان سبب وجـوب         »الوجود  ممكن«ذات به اعتبار نفس خود،      : است كه 

 وجود او شده، نه ذات       و بالفعل شده كه ذات ديگري كه بالفعل موجود بوده منشأ           پيدا كرده 
، )فـاعلي (علّـت   : باشـد كـه     الذّكر اين مـي     سينا از بيان فوق      منظور ابن  .)همان (»خود معلول 

وصـف وابـستگي    . كند و معلول در وجودش وابسته به علّـت اسـت            وجود معلول را افاضه مي    
 آن، وصف عارضي معلول نيست، بلكه مقـوم ذات معلـول اسـت؛              معلول به علّت و نيازمندي    

يـا همـان   » واجـب بـالغير  «خواهد بـود، نـه   » واجب بالذّات«زيرا در غير اين صورت، معلول    
ت را    مهـم » علم الهي «سينا كه     لذا، در تفكّر مابعدالطّبيعي ابن    . »ممكن بالذّات « تـرين حيثيـ

 مبـدأ هـر موجـود معلـولي اسـت بـه طـور               »واجـب بالـذّات   «داراست، خداونـد بـه عنـوان        
اإلطالق، نه علّت موجودي باشد از جهتي، و علّت نباشد براي موجودي ديگـر، بنـابراين                  علي

  . باشد اإلطالق نيز مي اش، قيوم علي همانند مبدئيت
  

  اقسام علل در حكمت سينوي. 7
 از   و تنبيهـات   اتشـار ااو هرچنـد در     . سينا، علل را در عدد چهار محصور نكرده است          ابن

ات ا، ولي در    آورد  چهارگونه علّت سخن به ميان مي      شـمار علـل را بـه پـنج، و در             شـفا  الهيـ 
و سرانجام استاد بهشتي در شرح نمـط چهـارم          .  به شش علّت ارتقا داده است       نجات هياتالا

ر  ما برآنيم تا ه    گويد؛ بنابراين   از هفت قسم علّت سخن مي     ) هستي و علل آن   (شارات  اكتاب  
داريـم، تـا مـشخّص     بيان را از كم و كيف هر سه كتاب ياد شده         سينا    يان ابن ر، ب چند مختص 

از هفت گونه علّت     گونه علّت چيست؟ و نيز مراد استاد بهشتي         شود منظور او از پنج يا شش      
   باشد؟ چه مي

   و تنبيهاتاشارات بر اساس كتاب تقرير اقسام علل .1. 7
، علل را در چهـار قـسم        كتاب اشارات و تنبيهات    مط چهارمِ سينا، در فصل پنجم از ن       ابن

گـاهي يـك شـئ از       « :كند تا با استداللي عقلي آن را اثبـات كنـد             و تالش مي   محصور كرده 
  .)254-253: ، صص1 (»جهت ماهيت و حقيقت، و زماني از جهت وجود معلول است

ت و     :اسـت    تقسيم كرده  ، علل را به دو قسم اصلي      ي اول    شيخ در وهله   علـل    علـل ماهيـ 
سپس با مثالي كه در مورد مثلّث بيان كرده است، از طرفي حقيقت آن را بـه خـط و       . وجود

ي، و خـط بـه   ي علّـت مـاد   سطح وابسته نموده و از طرف ديگر، با اعتبـار سـطح بـه منزلـه            
ي شئ مطرح كرده است؛  ، اين دو نوع علّت را به عنوان علل قوام دهنده       ي علّت صوري    منزله

و بدون حتّي يكي    . اند  همان علل قوام هر شئِ مادي      )علّت مادي و صوري    (پس علل ماهيت  
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سينا در ادامـه بـه سـراغ علـل وجـود              ابن. شود   دو، ساختار و ماهيت شئ متالشي مي        از اين 

ها تعلّق دارد     از حيثيت وجودش نيز به علّتي ديگر، غير از اين         ] شئ[اما  «: گويد   و مي  رود  مي
 »...غايي است] علّت[ت فاعلي يا بخش مثلّث بودن و جزء حد او نيست وآن، علّ        لّت قوام كه ع 

  .)254: ، ص1(
قسم اخيـر،   اين دو   . علّت فاعلي و علّت غايي    : اند  علل وجود خود بر دو قسم     بدين ترتيب   

 باشـند؛ زيـرا علّـت فـاعلي و      كه علّت براي هر موجود ممكني نيز مي  نه تنها علل براي اشيا،    
غايي برخالف علل مادي و صوري، منحـصر بـه اشـيا و امـور مـادي نيـستند، بلكـه شـامل                       

ايـن    بـر .شـوند  و حتّي نفوس و اعراض نيز مـي      ) مجرّدات تام (هاي مجرّد، يعني عقول       جوهر
ت   ) 1: انـد    علل در چهار نوع محصور شده      اشاراتتاب   در ك  ،اساس شـامل علّـت    : علـل ماهيـ

  .شامل علّت فاعلي و علّت غايي:  علل وجود)2مادي و علّت صوري و 
از تقسيمات علـل بـه دسـت داده منطبـق           . جا تقريباً بيان شيخ با آن چه ارسطو          تا اين 

، چگونـه   ارايـه داده  سـينا از بحـث علـل          نماييم كه آن چه ابـن       اما در ادامه تبيين مي    . است
  .گردد موجب تمايز او از ارسطو مي

  شفااز كتاب  االهياتاساس  بر تقرير اقسام علل .2. 7
 ي استداللي عقلي، حصر عقليِ      تالش دارد تا به وسيله     ، از كتاب شفا   االهياتسينا در     ابن

س از تعريفي كـه از هـر يـك از علـل بـه            پاو  . اقسام علل را در چهار يا پنج قسم اثبات كند         
 علل ،شاراتاك به ، تقريباً با بياني نزديكند دهد و مقصود از هر يك را مشخّص مي        دست مي 

، و يا جزيـي از وجـود        )هيولي و صورت  (را به آن چه داخل در قوام شئ و جزيي از آن است              
 كمي متفاوت   شاراتاگيرد با     اي كه مي    اما نتيجه . نمايد   تقسيم مي  )فاعل و غايت  (آن نيست   

اي را   هادتا و از جهتي چهارتا است؛ زيرا اگر مـ          ي علل از جهتي پنج      براين، مجموعه بنا« :است
تـا   است بگيري پـنج   ] از شئ [ي كه جزيي    ا  كه قابل است و جزيي از شئ نيست، غير از ماده          

شان در معناي قوه و استعداد يـك چيـز           ها را ، به خاطر اشتراك        آن يدو شوند؛ و اگر هر     مي
 اسـت، نـه علّـت    ] از شـئ  [و بايد ماده به معناي قابلي را كه جزيي          . شوند  بگيري، چهارتا مي  
  .)189:  ص،4 (»براي مركّب بگيري] علّت[براي صورت، بلكه 

انجام داده است، بين عليت موضـوع نـسبت بـه       ) شفا(جا     اين  در سينا با استاللي كه     ابن
ها   نهد و آن    عرض عارض بر موضوع، وعليت ماده براي جسم مركب از ماده و صورت فرق مي              

به عبارت ديگر، او در باب اعـراض، موضـوع را          . نمايد  را دو نوع متفاوت از عليت محسوب مي       
را يكي بدانيم، تعـداد     ه  گويد، اگر موضوع و ماد      جانشين ماده كرده است، به همين دليل مي       

ويي شـيخ برحـقّ     گـ . هاي ما چهار خواهد بود، اگر نه پنج قسم علّـت خـواهيم داشـت                علّت
 كه چيزي بر آن عارض شود، بايد گويد؛ زيرا آن جا كه ما مجموع مركّبي را داشته باشيم        مي
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استاد مطهري مركـب را بـه       . ي عليت وجود داشته باشد       رابطه ،ميان آن امر عرضي با مركّب     

 طبيعـت موجـود در      رنگ يا بو امور عرضي براي سيب هستند و        : گويد  سيب مثال زده و مي    
  استوچون سيب به حسب صورتش فاعل. باشند رنگ يا بوي آن سيب ميسيب، علّت براي    

اش   يب بـه حـسب مـاده      ، و از طرفي چون سـ      )نه اوالً و بالذّات   (آن هم بالعرض و نه بالمجاز       
تواند از جهت واحد، هم فاعل باشد و           مي اي   اين چنيني   سيب يا هر چيزِ    قابل است، بنابراين  

ت                از طرف ديگر ميان قابليت ماده      16،هم قابل  ي سيب به رنگ يـا بـويش، نـسبت بـه قابليـ
ه    آن  ي سيب براي صورت       هماداين جهت قابل صورت     از   ،ي سيب   تفاوت وجود دارد؛ زيرا ماد

 چنين نيست؛ يعنـي   اش براي رنگ يا بو        اش به آن صورت است، ولي قابليت         كه فعليت  است
ي آن، بنـابراين چـون        ي سيب هستند نه فاعل و قوام بخش ماده          رنگ و بو فقط عارض ماده     

يكي ماده به   : )324: ص 7: ج ،23(رسند    ه پنج قسم مي   پس شمار علل ب   دو نوع ماده داريم،     
  .موضوع براي عرضعنوان قابل صورت، و ديگري ماده به عنوان 

    الهيات از كتاب نجات علل بر اساس  اقسامتقرير .3 .7
كند و بنا بر مالحظاتي كه انجام         ، طبق استداللي كه اقامه مي      نجات االهياتسينا در     ابن

 به جاي   ت نجات االهياگفتيم كه شيخ در      .دهد  دهد، شمار علل را به شش قسم ارتقا مي         مي
ي جـزء     مبـدأ يـا بـه منزلـه       « :گويد  بدين ترتيب مي  . ي علّت از مبدأ استفاده كرده است        واژه

 يا چنان است كـه از حـصول بالفعـل           و در صورت جزء بودنش    . معلول است يا چنين نيست    
 يا چنان اسـت كـه       ...يد، كه اين همان ماده و عنصر است       آ  الزم نمي آن، وجود بالفعل معلول     

وجود بالفعل آن، موجب وجود بالفعل معلـول        ] ي جزء معلول است     با اين كه مبدأ به منزله     [
  .)518: ، ص3 (» است»صورت«شود كه اين همان  مي

ين تفاوت   كه در تقريرات قبلي هم وجود داشت با ا         ماده يا عنصر همان علّت مادي است      
در ايـن جـا تحـت عنـوان         اما قسم ششم كـه شـيخ        و  . خواند  را علّت براي مركّب مي    كه آن   

  از آن جهـت كـه علّـت بـراي مركّـب            است، اما » صورت«از آن نام برده همين      دومين علّت   
تـوان چـوب را نـسبت بـه          ي اولي مـي    درباره« :گويد  است؛ زيرا در مثالي كه عنوان كرده مي       

  .)518:، ص3 (»شكل و تركيب تخت نسبت به تخت استي دومي  و نمونه. تخت مثال زد
، بلكـه گفتـه بـراي        يـا چـوب    براي ماده ) صورت(شيخ در اين جا نگفته شكل و تركيب         

او . انـد    پس هم ماده و هم صورت، علّت براي مركّّـب          ؛ ماده و صورت است     از تخت كه مركّب  
 :دهـد    به شش قسم ارتقا مي      روي هم  را ها  كرده و آن   علل اشاره     ديگرِ در ادامه به چهار قسمِ    

ي جزء نباشد، يا مباين است يا مالقي؛ اگر مالقي باشد، يـا معلـول                 به منزله ] آن مبدأ [اگر  «
بـا معلـول توصـيف      ] مبـدأ [، و يا آن     »صورت نسبت به هيوال   «شود، مانند     با آن توصيف مي   

، يا چيـزي اسـت كـه پيـدايش           و اگر مباين باشد    .»موضوع نسبت به عرض   «مانند  : شود  مي
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 است؛ و يا اين كـه منـشأ پيـدايش پديـده             »فاعل«پديده از اوست؛ اما نه به خاطر او، و اين           

-518:ص،صـ 3(» اسـت  »غايـت «نيست، بلكه پيدايش پديده به خاطر او خواهد بود، و ايـن             
519(.  

) 2 مـاده بـراي مركّـب،        )1: رشـمرد گانـه را چنـين ب       توان علل شش    طبق اين تقرير، مي   
 .غايت) 6فاعل و ) 5صورت براي ماده، ) 4موضوع براي عرض، ) 3ورت براي مركّب، ص
  هستي و علل آنتقرير اقسام علل بر اساس كتاب  .4 .7

پـردازيم كـه پيرامـون علـل و      هـايي مـي   گيري از سلسله بحث  در اين قسمت، به نتيجه    
چهار قسم كه مورد نظـر ارسـطو بـوده     علل فقط در  و تبيين اين كه     . رديداقسام آن مطرح گ   

هـستي و   (اشارات و تنبيهاتاستاد بهشتي، در شرح نمط چهارم از كتاب         . باشد  محصور نمي 
ايشان در فصل پنجم كتاب، تحت عنـوان علـل          گويد؛    از هفت قسم علّت سخن مي     ) علل آن 

ه علل وجودند، و تعريف     الواسط  وجود و علل ماهيت، پس از بيان اين كه علل ماهيت هم مع            
علّت ناقصه محال اسـت  « :كنند ي استدالل مي علّت و تقسيم آن به تام و ناقص، چنين اقامه  

آن چـه داخـل در معلـول      . كه خود معلول باشد، بلكه يا داخل در معلول، يا خارج از اوسـت             
دومـي را علّـت     و   صـوري  علّـت    اولي را . ي او بالفعل يا بالقوه است       است، يا معلول به واسطه    

يا وجـود شـئ در او   . آن چه خارج از معلول است، از چهارحال بيرون نيست         . ناميم  مادي مي 
اولـي را موضـوع، دومـي را فاعـل،          . هـا نيـست     كدام از اين    يا از او يا به دليل اوست و يا هيچ         

  .)83:، ص14(ناميم  شرط، آلت و عدم مانع ميرا سومي را غايت و چهارمي 
  : به توضيح باال اقسام علل به شرح زير استبا توجه

  ـ علّت ناقصه؛ 2ـ علّت تامه؛ 1
  :اقسام علّت ناقصه نيز بدين شرح است

ــ شـرط،    6ـ موضـوع؛    5علّت غايي؛   ـ  4ـ علّت فاعلي؛    3ـ علّت صوري؛    2ـ علّت مادي؛    1
  )83:، ص14. (»م مانعآلت و عد

هفـت  ي هم گردنـد بـا         اقصه ضميمه  با آن شش قسم علل ن      ،بدين ترتيب اگر علّت تامه    
 يكي كنيم،   گفته بود  سينا در شفا    اما اگر موضوع و ماده را چنان كه ابن        . ايم  قسم علل مواجه  
  )83:، ص14.(اند علل شش قسم

ت را از  جا  آورده و در آنإشاراتسينا شبيه همين بحث را در منطق       چون ابن  علل ماهيـ 
ا در قيـاس         حيث ماهيت بودن حايز جنس و فصل مي        ه و صورت است امـداند، كه همان ماد

علل وجود، شامل فاعـل و      « :گويد   مي إشاراتش بر    خواجه در شرح   ، بنابراين )عقل(به ذهن   
، جنس و فصل و از حيث       )ذهن(غايت و موضوع است و علل ماهيت، از حيث وجود در عقل             

  ).552: ، ص2: ، ج19 (»باشد وجود در خارج ماده و صورت مي
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انـد    عللي كه بالقياس بـه عقـل  :يابند اين اساس، علل به لحاظ عقلي نيز تقسيماتي مي     بر

؛ علل وجود يا موضوع است، مانند نفـس؛         يا علل وجوداند يا علل ماهيت     : اند  خود بر دو قسم   
. يا فاعل است، مانند عقل فعال؛ يا غايت است، مانند تشبه به مبادي عاليه و مبدأ نخـستين                 

 نيز در قياس    در اين صورت پنج قسم علّت     . باشند ت نيز همان جنس و فصل مي      لل ماهي و ع 
 .)84: ، ص14 (به عقل خواهيم داشت

 

   حيثياتي ديگر براي تقسيم علّت.8
بندي شده كه نه تنها تفـاوت اصـولي           ي ديگر نيز تقسيم   سينا، علّت از حيثيات     در آثار ابن  

ت آشـكار       او را نيـز در مـسأله      » سـي وجودشنا«دهـد، كـه       وي با ارسطو را نشان مـي       ي عليـ
  : عبارتند ازاهم اين حيثيات. سازد مي

  علّت تامه و ناقصه. 1.8
. ، نيازمند همراه شدن با عوامل ديگر نباشـد         علّت تامه علّتي است كه براي ايجاد معلول       

راه شدن  يز ديگر شود، اما اين به شرط هم       تواند منشأ چ    در حالي كه علّت ناقصه، هرچند مي      
 علّت تامه، يا آن است كه       ).195ـ194: ، صص 4 و   259ـ256: ، صص 1 (با عوامل ديگر است   

يا آن اسـت    . الوجود نسبت به عقل اول      واجب: دشود؛ مانن   بالذّات علّت پيدايش چيز ديگر مي     
: كه هرچند بالذّات علّت چيزي نيست، اما ساير شرايط الزم را براي ايجاد با خود دارد؛ مانند                

؛ بنابراين، علّت تامه آن است كه بـودنش بـراي           عليت عقل فعال، براي تمام موجودات مادي      
وجود معلول الزم و كافي است، اما علّت ناقصه، آن است كه بودنش براي وجود معلـول الزم                  
است اما كافي نيست؛ پس تفاوت ميان علّت تامه و علّت ناقصه در آن است كه وجـود علّـت                   

باشد و با بودن علّت تامه، وجود معلول ضروري و واجب است،              ستلزم وجود معلول مي   تامه م 
اما وجود علّت ناقصه مستلزم وجود معلول نيست، بلكه تنها عـدمش مـستلزم عـدم معلـول                  

  .باشد مي
  علّت قريب و علّت بعيد. 2.8

بـراي تـب؛ و     واسطه، مانند عفونـت       قريب و بي  :  از حيثيتي ديگر، علّت بر دو قسم است       
بـرخالف  ). 523ــ 522:، صـص  3 (راه با امتال بـراي تـب      ن هم بعيد و باواسطه، همانند احتقا    

داند ولي از جهت عنوان       ارسطو كه علّت قريب و بعيد را از نظر وجود و مصداق يك چيز مي              
داند كـه     اي مي   تر، علّت قريب و بعيد را دو شي         سينادر معنايي گسترده    و مفهوم متفاوت، ابن   

علّـت  ) علّت قريب علّت مستقيم و بدون واسطه است؛ ب        ) اند؛ الف    چند نظر با هم متفاوت     از
علّت بعيد در علّـت     ) كند؛ ج   ها عمل مي    بعيد از طريق علل متوسطه و قريب و با وساطت آن          

راه بـا      احتقـان هـم    ب شئ، در خود شئ تـأثير دارد؛ مـثال         نهد، ولي علّت قري     قريب تأثير مي  



  ي عليت سينا در مسأله هاي ابن نوآوري

 
 

133
احتقان غير از عفونت است     . آورد  كند و عفونت، تب را به وجود مي         را ايجاد مي  امتال، عفونت   

علّت قريب و از  بهتر است   بنابراين). وم و هم از نظر مصداق خارجي      هم از جهت معنا و مفه     (
  . واسطه و علّت باواسطه ياد كرد  علّت بي عنوانسينا به بعيد نزد ابن

   و معد) حقيقي(علّت فاعلي . 3.8
بهـره    از وجـود بـي    به عبـارتي آن چـه       . ز نيستي است  ت فاعلي، كارش هست كردن ا     علّ

 علّت حقيقي، همان علّتي اسـت كـه بحـث آن در             .كند  بخشد و ايجاد مي     هست را وجود مي   
ا علّـت معـد      .ها اشاره خواهد شد     تعريف علّت گذشت و احكامي دارد كه بدان        معـين (ه   امـ( ،

لكه فقـط زمينـه و شـرايط الزم را بـراي پيـدايش چيزهـاي                توانايي ايجاد چيزي را ندارد، ب     
ه در       كند؛ يعني، زمينه     علّت فاعليِ حقيقي فراهم مي     ي  جديد، به وسيله   ساز تـأثير علّـت تامـ

به عبـارت ديگـر، علّـت حقيقـي،         . رسد  معلول است و نقش آن با حصول معلول به پايان مي          
ت    از نظر ابـن  .ود معلول نيستعلّت وجود معلول است، اما علّت معده، علّت وج    سـينا، فاعليـ

 و اجـسام و  حقيقي به معناي ايجاد كردن، تنها در انحـصار خداونـد و عقـول مجـرّده اسـت            
هاي جديد جسماني و      ساز پيدايش صورت    معد و زمينه  به عنوان   توانند    اشياي مادي تنها مي   
  ).317: ، ص4 و 362ـ361: ، صص1 (يا اعراض واقع شوند

  عل الهي، فاعل طبيعيفا. 4.8
توان به فاعل الهي و طبيعـي اشـاره كـرد كـه اولـي همـان               در راستاي تقسيم قبلي، مي    

، 4 (ايجاد حركت در جـسم    ي وجود به معلول است، و دومي تنها عاملي است براي              بخشنده
  ).200ـ189: صص
   تقسيم عليت به ابداع و تكوين. 5.8

ت را از حيـث ايجـاد كـردن و هـستي      توان علّ    مي قبلي،) تقسيم(يثيت  باز در راستاي ح   
ابداع يعني ايجاد چيزي بدون ايـن كـه         . ي إبداع و تكوين تقسيم نمود       بخشيدن، به دو گونه   

ي سابق يا آلت يا زمان نقش داشته باشد؛ بنابراين، در ابـداع از يـك سـو                    در ايجاد آن، ماده   
 سـوي ديگـر، مبـدع را داريـم كـه            بخش اسـت و از      توان داشت كه فاعل هستي      مبدع را مي  

ا تكوين، ايجـاد چيـزي اسـت از چيـزي           ي مبدع ايجاد شده است؛ ام       سيلهمعلول بوده و به و    
سو، مكون يا فاعل مطرح است و از سوي ديگر چيـزي              در تكوين از يك   . ديگر، يعني از ماده   

ا، ماده يا موضوعي كـه   ه  شود و افزون بر آن      ي فاعل موجود مي     يابد و به وسيله     كه تكوين مي  
اي كه فاعـل بـه    آورد؛ يعني ماده كند و معلول را در آن به وجود مي        فاعل بر روي آن كار مي     

كـه  ) هـا  حـادث (ي موجودات مادي    همه. آورد  بخشد و آن را به صورتي در مي         آن صورت مي  
سنخ كاينات هستند   اند و از اين رو، از         اي قبلي ساخته شده     اند، از ماده    مسبوق به عدم زماني   

شـمارد؛ زيـرا در       سينا عليت ابداعي را برتر از عليت تكـويني و احـداثي مـي               ابن. نه مبدعات 
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ابداع، فاعل به تنهايي منشأ فعل است، ليكن در تكوين فقط علّت كافي نيست، بلكه مـاده و                  

   ).301ـ299، صص1(ابزار نيز بايد وجود داشته باشد تا فعلي تحقّق پذيرد 
  

  احكام علّت و معلول در حكمت سينوي .9
اي را به خـود اختـصاص داده اسـت و             ي گسترده   دامنه ، احكام علل در حكمت سينوي     

ـ حتّي مباحث مربوط به مناسبات علّت و معلول ـ    نيز بـه آن  قانون سنخيت و قانون معيت 
هم آراي شيخ    به ا  اما آن چه در بضاعت اين پژوهش است، همان قناعت كردن          . وابسته است 

  .كنيم  عليت است، لذا از بسط آن صرف نظر ميدر باب احكام
  ضرورت علّي و معلولي .1 .9

گـر ايـن    اين قاعده كه از زمان شيخ بر جا مانده و هنوز چيزي بر آن افزوده نشده، بيـان              
 ي ضروري   ها با معلول رابطه     ي آن   هاي ناقص و عوامل معده كه رابطه        بر خالف علّت  است كه   
ي ضـرورت وجـود دارد، و بـه سـخن ديگـر،               ميان علّت تامه و معلول، هميشه رابطه      نيست،  

ه ضـروري               ( كند  اش تخلّف نمي    معلول از علّت تامه    و با وجود معلـول نيـز، وجـود علّـت تامـ
  17).است

سينا كه در نمط      استدالل ابن . به عبارت ديگر، انفكاك علّت تامه از معلولش محال است         
ت      : ، فصل دهم آن را مطرح نموده مبتني بر اين اسـت كـه             اتشاراپنجم   نـسبت يـك ماهيـ

حـي اسـت كـه از       ها نيازمنـد مرج     و ترجيح يكي از آن    . ممكن به وجود و عدم مساوي است      
و اين زماني است كه آن طرف، به حد ضرورت برسد، مگرنه            .  دهد  طرف را برتري    خارج يك 

ن امكان مساويِ طرفين است كه نياز به مـرجح را           و همي . قبل از آن هردو طرف امكان دارد      
 طرف ضرورت پيدا كند، ديگـر طـرف مقابـل امكـان            دارد؛ لذا تنها در جايي كه يك        الزم مي 

  . )300-299:  صص،1(يابد  د ميو طرف ضرورت يافته وجو. نخواهد داشت
ه ( وجود معلول از آن جهت كه علّـت اسـت، متعلّـق و وابـسته بـه علّـت                   بنابراين، تامـ (

، )حالـت (عدم معلول نيز وابسته به اين است كه علّت بر آن حالتي كه علّت بـا آن                  . باشد  مي
ت               گردد، نباشد   علّت بالفعل مي   ا آن حالتي كه عليـاعم از اين كه ذات علّت موجود باشد، ام ،

ه باشـد؛   ذات علّت وجـود نداشـت  ند، نداشته باشد و يا اين كه اصالً      ك  علّت را تام و بالفعل مي     
پس اگر فاعل موجود باشد و مانعي هم در كار نباشد و فاعل يا خود به تنهايي يا در يكي از                     

خواهد بود، اما اگـر يكـي از        ) علّت(ق تامه باشد، وجود معلول متوقّف بر وجود آن          وحاالت ف 
آن حاالت موجود نشود، عدم معلول واجب خواهد بود؛ زيرا وجود معلول وابسته بـه چيـزي                 

گيـرد كـه اگـر فـرض شـود علّـت        جا نتيجه مي سينا در اين    ابن. ست كه موجود نشده است    ا
دهد و معلـولي      اي وجود دارد كه ازلي و ابدي است و هيچ تغيير حالتي براي او رخ نمي                 تامه
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هم داشته باشد، وجود آن معلول همواره از سوي او واجب خواهد بود، و اگر چنـين معلـولي    

اطـالق نكـردن لفـظ       ننامنـد، در     )معلـول  (مسبوق به عدم نيست، مفعول    را به دليل آن كه      
ــود    ــد ب ــضايقتي نخواه ــغ و م ــول دري ــت   [؛ مفع ــن اس ــب روش ــت مطل ــرا حقيق  ،1 (]زي

  ).196ـ194 و صص126ـ123:، صص4، و297ـ296:صص
  شود  صادر نمي واحد معلول واحد، جز علّتاز .2 .9

ي   مقالههيات شفاالا، فصل يازده، و در   م نمط پنج   و تنبيهات،    شارات ا  كتاب سينا در   ابن
و معلول اثبات كـرده، و      ) فاعلي(اي ميان علّت      نهم، فصل پنجم اين قاعده را به عنوان رابطه        

اي لزوم  اساس اين قاعده بر مبن    . آن را مبناي اساسيِ تبيين و پيدايش جهان قرار داده است          
طبـق نظـر    . سازد   بر آن استوار مي     شيخ استدالل خود را    باشد كه   سنخيت علّت و معلول مي    

او، اگر قرار است يك علّت منشأ صدور و پيدايش دو معلول واقع شود، حتمـاً بايـد داراي دو          
جنبه و جهت جداگانه باشد، اما اين در مورد واجب تعالي محال است؛ زيرا ذات او از كثـرت                

 بنابراين. »الوجود  واجب «بود نه   مي» دالوجو  ممكن«بايست    بري است، كه اگر چنين نبود مي      
شود كه كثير باشـد،   نيز نمي) عقل اول(ـ  يعني مبدع اول  نخستين موجود صادر شده از او ـ 

صـورت مبـتال    و بايد موجودي بسيط باشد، به نحوي كه به كثرت عددي و انقـسام مـاده و                  
انگي، داراي دو گالوجود، به علّت ي واجب« :گويد  نيز ميشارتاشيخ در ). 310: ، ص4(نباشد 

  .)351:   ص،1 (» باشدواحد بسيطاين الزم است، تنها مبدأ و علّت براي حيثيت نيست؛ بنابر
چنـان باشـد كـه از وي بـر        معناي اين كه علّتي     « :گويد   مي شارات ا و در جاي ديگري از    

واجب گردد با   »ب«اين كه علّتي چنان باشد كه از وي       پديدآيد، با مفهوم    »الف«سبيل وجوب 
دو چيـز واجـب شـود، قطعـاً از جهـت دو             ] حقيقي[ند، پس هرگاه از يك علّت       ا   متفاوت هم

  .)301: همان، ص (»هوم و حقيقت با هم اختالف دارندحيثيت جداگانه است كه در مف
 بر اين اساس؛ يعني عدم صدور غير واحد از واحد، و برعكس؛ يعني عدم صدور از واحـد،  

 كه اگر علّتـي بـه تمـام معنـي        18باشد   مي »ي الواحد   عدهقا«موجودي غير واحد، همان مفاد      
ي آن حتماً واحد و يكي        واسطه  واحد باشد و هيچ جهت كثرتي نداشته باشد، معلول و اثر بي           

  .است
  مالك نيازمندي معلول به علّت .3 .9

مالك نيازمندي معلول به علّت     « و   »مناط«اول اين كه    : جا دو سؤال مطرح است      در اين 
منـد   هـم نياز   »بقا«مند علّت است، يا در       نياز »حدوث«و دوم، آيا معلول فقط در       ؟  »چيست

 اسـت؟ در ايـن      »علّت حـدوث  « غير از    »علّت مبقيه «علّت است؟ و در تكميل اين بحث آيا         
سينا دو ديدگاه مطرح بوده، يكي ديدگاه معروف بـه حـسيون كـه معتقـد           رابطه پيش از ابن   

اما اين ديـدگاه باطـل اسـت؛        .  به هرحال محتاج علّت است     بودند چون معلول موجود است،    
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، )282:  ص،1(شـود     لّـت مـي   زيرا در اين صورت خداوند نيز كه موجود است نيازمنـد بـه ع             

 19.داننـد تنـاقض دارد      نيـاز از علّـت مـي        ليكن اين با فرض حكما و متكلّمين كه خدا را بـي           
 مبني بر اين كـه      20 حدوثي موسوم است،    است كه به ديدگاه    ديدگاه دوم مربوط به متكلّمان    

) مخلـوق (بـر ايـن اسـاس معلـولِ         . تنها در زمان حدوث نيازمند علّت اسـت       ) حادث(معلول  
زيـرا عقـول      نخواهيم داشت؛ زيرا قديم فاقد معيـار نيـاز بـه علّـت اسـت؛               »ازلي« و   »قديم«
  .ها گردد  كه حدوث زماني شامل آن»نعص«اند، نه از جنس « ابداعي«

 در بسياري از آثارش عنـوان كـرده كـه    آوري زده،  اين دو نظر دست به نوسينا در رد  ابن
ت              ت و يـا موجوديـ او در . مالك نيازمندي معلول به علّت امكـان اسـت و نـه حـدوث، ماهيـ

 توضيح بيشتري    شفا االهيات به اين مسأله پرداخته، و در        21 در فصل مستقلّي   نجات االهيات
 نيز در چند موضع از جمله نمط پـنجم، فـصل اول بـه آن پرداختـه                  راتاشاارايه كرده و در     

، كه به صورت مبهم در ذيل اين بحث كه علّت، وجـود             ت شفا االهيااستدالل شيخ در    . است
  :آن را، چنين است» بعد از عدم بودن«كند، نه  معلول را افاده مي

 مسأله و به عبارتي سـه        كند، سه   شئ معدومي را ايجاد مي    ) فاعلي(در هنگامي كه علّت     
يك از ايـن سـه حالـت تـأثير دارد؟      شود، مبني بر اين كه آن فاعل در كدام     حالت مطرح مي  

اگر ممتنع بالـذّات    ؛ اما عدم ـ »مسبوقيت آن وجود به عدم«و » وجود الحق«، »عدم سابق«
از . نـدارد ـ چيزي نيست كه فاعل آن را ايجاد كند؛ پس فاعل در عدم سابق تـأثيري                    نباشد

مسبوقيت موجود به عـدم، يـا بعـد از عـدم            (» وجود بعد از عدم   «طرف ديگر در حالت دوم،      
است؛ يعني چنين موجودي پـس از خـروج از          ) موجود(ي صفتي بر آن شئ        به منزله ) بودن

كنـد، لـذا آن موجـود         را به نحو ضروري و ذاتي حمـل مـي         » بعد از عدم بودن   «عدم، صفت   
حـال  . »بعد از عدم بودن آن نـدارد      «باشد، به همين دليل فاعل نقشي در        تواند جز اين      نمي
است كه عقـالً بايـد فاعـل در ايـن         ) موجود(آن شئ   » وجود الحق «ماند شقّ سوم، و آن        مي

عـل ناشـي    به عبارتي آن چه از آن فا      . حالت؛ يعني فقط در وجود آن شئ نقش داشته باشد         
وجود شئ مورد نظر ممكن است، و ممكن نسبت         باشد، و چون     شده، تنها وجود آن شئ مي     

و آن  . تواند باشد يا نباشد؛ پس نيازمند علّت اسـت          به وجود و عدم حالت تساوي دارد، و مي        
 فاعل در حدوث شئ از آن جهت كه حادث اسـت            ت به او وجود اعطا كرده است؛ بنابراين       علّ

 شـده، ناخواسـته بـه صـفت         كند، و شئ كه موجود      نقشي ندارد، بلكه فاعل شئ را ايجاد مي       
به معلول وجـود داده و آن را ايجـاد          ) فاعل(بنابراين، علّت   . گردد  حادث بودن هم متّصف مي    

و مـالك نيازمنـدي     . را بـه آن بدهـد     » بعد از عدم بودن وجـود معلـول       «كند، نه اين كه       مي
  ).190-189: ، صص4(ه وجودش ممكن است معلول به علّت همين است ك

كه پيوسـته   ) صفت امكان (به دليل ممكنيت    : توان گفت    سؤال دوم مي   در پاسخ به  حال  
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باشد، آن معلول نـه تنهـا در اصـل وجـود،              آن مي  شود، يعني عرض الزم     بر معلول حمل مي   

) حادث بودن معلـول (در غير اين صورت    . بلكه در بقا و موجود ماندن هم نيازمند علّت است         
  :شود نياز مي ت بيلّمعلول پس از پشت سر گذاشتن عدم، از ع

طبق اين بيان، مشخّص شد كه علّت حدوث و بقا يكي است، به نحـوي كـه حتّـي اگـر                     
مالك نيازمندي به علّت، امكان نباشد، بلكه حدوث و مسبوقيت به عدم باشد، باز هم معلول                
در بقا نيازمند به علّت است؛ چون صفت حدوث و مسبوقيت به عدم، بعد از حين حدوث نيز 

ساز پاسخ به پرسش سـومي اسـت، و آن            و اين زمينه  ). 287:  ص ،1(معلول ثابت است    ي  برا
  . يكي است؟ پاسخ مثبت باشد) علّت مبقيه(اين كه اگر بگويند آيا علّت حدوث و بقا 

  ابطال دور و تسلسل. 4 .9
مورد نظـر اسـت بـه دليـل         ) باواسطه(و مضمر   ) واسطه  بي(دور، كه به دو صورت مصرّح       

و آن مبتني بر اين است كه توقّـف وجـود شـئ بـر               . در ابطال، نيازمند برهان نيست    بداهت  
به عبارت ديگر   . چيزي كه آن چيز خود در وجود، متوقّف بر شئ نخستين باشد محال است             

واسـطه باشـد مـصرّح، و اگـر           كه اگر ايـن دور بـي      . تواند علّت علّت خودش باشد      معلول نمي 
ابطال » الوجود  واجب« براي اثبات    المبدأوالمعادينا در كتاب    س  ابن. باواسطه باشد مضمر است   

  .)79، ص7(است در علّت و معلول را الزم دانسته دور 
شود، و هم به عنـوان برهـاني           اما در باب تسلسل، اين بحث هم در امور عامه مطرح مي           

ـ                 . الوجود  در اثبات واجب   ت و معلـول    ليكن در اين جا ما آن را بـه عنـوان يكـي از احكـام علّ
گويـد،    سينا همانند ارسطو از امتناع تسلـسل علـل سـخن مـي              سازيم؛ هرچند ابن    مطرح مي 

تسلسل در علل كه در صورت نامتناهي بودن . پذيرد ليكن تسلسل نامتناهي علل معده را مي
و آن شـئ    . اي ديگـر باشـد      اي، مترتّب بر شي     وجود شي : محال است مبتني بر اين است كه      

النّهايه،  باشد و آن نيز بر ديگري و إلي غير) سوم(اي ديگر نيز خود متوقّف بر شي   ) دوم(ديگر  
؛ زيرا چنان چه ديديم، مالك نيازمنـدي        )245:، ص 4 و   79:، ص 7 (چنين امري محال است   

يعني هر معلولي، از آن جهت كه ممكـن بالـذّات اسـت، معلـول               . به علّت، امكان ذاتي است    
باشند، ـ چنان  ) ممكن بالذّات(ي آحاد آن معلول  ي باشد كه همها بنابراين اگر سلسله. است

چه كلّ عالم، عالمِ امكان است ـ مطابق اصل عليت، تنها راه بـراي موجـود شـدن هريـك از      
ي   سـينا ابتـدا يـك سلـسله         در اين استدالل، ابـن    . شان موجود باشد    ها اين است كه علّت      آن

سپس . استثنا ممكن بالذّات است ي حلقات آن بي گيرد كه همه  فرضي متناهي را در نظر مي     
دهد كه موجود شدن خودبخوديِ هريك از حلقات و آحاد، بـدون عـاملي بيرونـي،                  نشان مي 

  ).همان(در نتيجه، تسلسل علّي و معلولي محال است . ناقض اصل عليت و محال است
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  )گيري نتيجه (هاي پژوهش يافته. 10

عريف عليت و اقـسام و احكـام علّـت و معلـول از زبـان            بيان ت هدف از اين پژوهش، تنها      
هـا و     آوري   خطّ سـير و هـدف و غايـت ماسـت بيـان نـو               بلكه آن چه  سينا نبود     ارسطو و ابن  

فقط به دست آورده است، تا       سينا نسبت به ارسطو در باب عليت          دستاوردهايي است كه ابن   
او حكيمي اسـت كـه تنهـا بـه          مشخص شود   ) عليت و توابع آن   (از طريق همين يك مسأله      

شرح و تفسير آثار و آراي ارسطو نپرداخته و حتّـي آن جـا كـه بـه شـرح و تفـسير مربـوط                         
گشاترين شكل تفسير است به نوعي كـه در بـسياري             شود، آن چه او ارايه داده است، راه         مي

 توانـد   ها براي فهـم آراي ارسـطو مـي          موضوعات، بدون مراجعه به تفسير شيخ، اكثر كوشش       
، از   و نيز از طرف ديگر، عـالوه بـر تفـسير، در بـسياري از مباحـث                 .سرانجام باشد   مبهم و بي  

هـاي ارسـطو      هـاي جديـدي را گـشوده كـه در گفتـه              سرفصل جمله همين بحث مورد نظر،    
اش    و به طريق اولي در كلّ فلـسفه        )عليت ( بلكه آن چه او در اين باب       و. سابقه بوده است    بي

  .ام فلسفي نويني را به همراه داشته استارايه كرده است، نظ
ت، در نـسبت             هاي ابـن    ، نموداري از نوآوري   بنابر آن چه بيان شد     سـينا را در بحـث عليـ

 پژوهش، كـه همانـا دسـتاوردهاي او در ايـن            ي اصلي اين    كنيم، تا به نتيجه    ارسطو ارايه مي  
  :زمينه است نايل آييم

ارسطو، و به طريـق   كند، در آثار       را تعريف مي   سينا علّت   آن گونه كه ابن   . ـ تعريف علّت  1
شيخ در تعاريف خود از علّت كوشيده است تـا شـرط   . حكماي پيش از وي سابقه ندارد   اولي  

علّـت   :اند را حـذف نمايـد   گرفته قديم و حتّي واجب بودن را كه پيشينيان معموالً به كار مي          
يگـر داراي وجـود تـام گـشته،         ي علّت د    يا به واسطه  هر آن چيزي است كه به خودي خود،         

 . سپس منشأ پيدايش يا قوام موجود ديگري گردد

شـناختي و مابعـدالطبيعي اسـت،         سينا از علّت و معلـول، برداشـتي هـستي            تلقي ابن  ـ2
  .شناختي از آن به دست داده است برخالف ارسطو كه نگرشي طبيعي يا منطقي و معرفت

  .عليت حركتسينا، عليت وجودي است نه  ـ عليت ابن3
هرچند ارسطو و به تبعيت از او ساير حكما         . ـ تقسيم علّت به علل ماهيت و علل وجود        4

ها به     آن ماند، اما تقسي    ي علل، به مذاق ارسطو استفاده كرده        در آثار خود از تقسيم چهارگانه     
  .سيناست كه عنوان گرديده است هاي ماهوي و وجودي تنها در آثار ابن علّت

وب را  علّت حقيقي آن است كه وجـود و وجـ         . ك ميان علّت حقيقي و علّت معد      ـ تفكي 5
دهد و خداوند جهان تنها مصداق آن است كه فاعل مختار نيز ناميده  به معلول خود ارايه مي

يعني ميان او و كارهايش، هيچ حتميت و ضرورتي كـه مربـوط بـه طـرف خداونـد             . شود  مي
ا                در حالي كه علّ    .باشد وجود ندارد   تنها زمينه بـراي پـذيرش وجـود در معلـول مهيـ ت معد
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ا علـل در        اند و واجب تعالي احقّ      هاي غير مادي، علل حقيقي      پس فاعل . سازد  مي الحقايق، امـ

هـا را حـقّ در         مگـر ايـن كـه آن       .اند  همه معد و غير حقيقي    ) معلوالت عقل فعال  (عالم ماده   
  .معناي عمومي آن، يعني حقّ بالغير بناميم

سـينا     ابـن  .ي ايـن پـژوهش      تـرين يافتـه     عدم حصر علل در چهار قسم به عنوان مهم         ـ6
بنابراين، در  . باشند معتقد است علل قابليت تقسيم به پنج و حتّي شش قسم را نيز حايز مي              

  .ا داده استتا شش قسم ارتق نجات ياتو در االه پنج، تاها را  آنت شفا االهياكتاب 
  :توان به اين دستاوردها نيز اشاره داشت يو به طور خالصه م

ه غير از تفكيك ارسطو ميان علّت قريب و         واسطه، ك    ميان علّت باواسطه و بي     تفكيكـ  7
  .بعيد است

و بـر آن بـه   . سينا مالك نيازمندي معلول به عّلت را امكان دانست نه حـدوث آن       ـ ابن 8
ث در آثار ارسطو به هيچ وجه مورد         اين بح  .هاي متفاوتي نيز استدالل اقامه كرده است        روش

  .شود ثار برخي متكلّمان يافت ميندارد و تنها در آرا و آ
ي   ميان علّت تامـه و معلـول آن هميـشه رابطـه           (ـ استدالل بر ضرورت علّي و معلولي        9

ي  سـاز رابطـه   هاي ناقص و عوامل معد و زمينـه  برخالف علّت ). ضرورت وجود دارد نه اولويت    
 اين مسأله هرچند در ميان آراي مربـوط بـه ارسـطو            .اي ضروري نيست    ل رابطه ها با معلو    آن

سـينا مـورد بحـث و تـدقيق و تبيـين قـرار                مورد اشاره قرار گرفته است، اما هرگز مانند ابن        
  .نگرفته است

آن را بـه  برخالف ارسـطو،   شيخ  كهعلل نامتناهي  تسلسل  محال بودن  ـ استدالل بر  10
  . اقامه كرده استنهاي گوناگو روشطرق و 
هاي مادي، صوري و غـايي ـ يگانـه     ي علل فاعلي ـ برخالف علّت  ـ اين كه سرسلسله11
  .است

  ).تقسيم عليت ايجادي به ابداع و تكوين(ـ تفكيك ميان ابداع و تكوين 12
  .گردد از يك علّت، جز يك معلول صادر نمي. ي الواحد ـ استدالل بر قاعده13
البته اين بحث با علّت ابداع و تكـوين، و نيـز            . ي به الهي و طبيعي    ـ تقسيم علّت فاعل   14

 . علّت حقيقي و معد مرتبط است

ارايـه  » معلـول «و  » علّـت «ارسطو به هيچ وجـه تعريفـي اصـطالحي از           حاصل اين كه،    
ها فقـط     ، معتقد است آن   »ي علل   اقسام چهارگانه «گذاري مبحث     نكرده، و حتّي با وجود پايه     

» سـبب «و  » مبـدأ «هايي چون     سينا، ضمن به كارگيري واژه      اما ابن . محصورانددر چهارقسم   
در » حـصر علـل   « داده و از طرفـي بـه          چندين تعريف مؤجز از آن به دسـت        در رديف علّت،  

ات «،  »شـارات ا«باشد، و به همين دليل در كتب          چهار قسم نيز معتقد نمي     و  » شـفاء  االهيـ ،
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از طرفـي،   . ر، پنج و شش قسم علّت سـخن رانـده اسـت           ، به ترتيب از چها    »ت نجات االهيا«

علّت و معلول بـه دسـت آورده اسـت، در           » احكام«سينا در باب      كميت و كيفيت آن چه ابن     
   . قياس با مختصر اشارات ارسطو، نسبت مفصل به مجمل دارد

  

  ها داشتياد
Demurge ـ1  .   

b-d ـ ،تيمائوس؛ 26  c و28  a  d- ، فيليپوس؛2  d2 وe  53  و كتاب 509:،ص2:،ج12ك به. ر ـ2 
. 597دهم، وهمان، ص  

  .2ي ك منابع يادداشت شماره.  رـ3
ـ ارسطو هيچ تعريفي از علّت و معلول ارايه نكرده و اين تعريف هم صـرفاً تنهـا تعريـف او از علّـت                        4

   . است
.29، ص2:، ج21ك به .ـ جهت آگاهي بيشتر ر  5    

6- Aition 
7-Aitiai 
8- Aitios 

اصـطالحاً آن را    . ترجمـه كـرده اسـت     » الّذي مـن اَجلـه    «بن حنين اين واژه را به درستي          حاقاسـ  9
    .129 ص:، ص10ك به . جهت آگاهي بيشتر ر. اند نيز ناميده» الشئ ماالًجله«

10- to eidos  
11- to paradeigma  
12- to hou heneka  

  .ـ هر چهار علّت فاعلي، غايي، مادي و صوري13
.جا نيز ارسطو به مفهوم اشاره دارد و نه مصداق خارجي اينـ در 14  
. ها هاي آن گاه ـ در بيان تعاريف بر بسياري اصطالحات فلسفي، و حدود لغزش15  
اما اين جا از دو جهت است در شئ         . ـ اتّحاد فاعل و قابل از جهت واحد در شئ واحد محال است            16

   .واحد
متفاوت اسـت؛ زيـرا در    » الشئ ما لم يجب لم يؤجد     «گويد    ه مي ي ديگري ك    ـ اين قاعده، با قاعده    17

    .ي حاضر وجوب بالقياس مورد نظر است وجوب غيري است، ليكن در قاعده...ي الشئ قاعده
  .29،37،39،41،42، فصول6 و نمط11، فصل5، نمط1ك به . ـ جهت آگاهي بيشتر، ر18
   .205: ، ص3: ، ج22به ك . ـ جهت آگاهي بيشتر، ر19
. ي ماهوي است اند، و آن نظريه ـ شايان ياد است كه استاد مطهرّي از ديدگاه ديگري نيز ياد كرده    20

  ). 209: ، ص3: ، ج22. (داريم كه چون از زمان شيخ اشراق قوت گرفته است ما آن را بيان نمي
     ).122: دهم، صي اول، فصل دواز ، مقاله3... (اإلمكان الواجب هي الحاجة إلي ـ فصل في إنَّ علّة21
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