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Abstract 

In Islamic philosophy, cause is divided into efficient cause (‘llat-e ījādī) that bestows existence, and 

occasional or preparatory cause (‘llat-e i‘dādī). Based on the definition and criteria of cause 

proposed by Muslim philosophers, preparatory cause is only metaphorically called a cause. In this 

article, with a philosophical method and with the aim of explaining the real position of the 

preparatory cause among the causes and rereading some philosophical issues concerning causality, it 

is proved that causality is a graded reality that enjoys a wide range of intense and weak levels. 

Causality is consistent and harmonious with existence in this sense; cause and effect are among the 

modes of existence, and existence is graded. High levels are efficient causes and weak grades are 

preparatory causes. Therefore, though possessing a weak and low level, the occasional cause is also a 

real cause. According to the criteria of a cause, “co-existence” (ma‘iyyat) and/or “being directly and 

originally created” (ibdā‘) are not conditions of being a cause, and considering these two as the 

criteria of causation is due to the part-to-whole fallacy. The method of this research is analytical-

rational and its purpose is to explain the true position of the preparatory cause among the real 

causes. 
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 دکتر فردین جمشیدی مهر
 استادیار گروه الهیات دانشگاه گنبدکاووس

 چکیده 
شود. در فلسفۀ اسالمی، بر اساس تعریف  و معیفار علفت، علفت علت به دو قسم ایجادی و ِاعدادی تقسیم می

شود. در این مقاله با روشی فلسفی و با هدف تبیین جایگاه واقعی علت اعدادی در بین یده میاعدادی مجازًا علت نام
شود که علیت امری تشکیکی است کفه دارای ییففی علل و بازخوانی برخی از مسائل فلسفی بحث علیت، اثبات می

-کام وجود به شفمار مفیوسیعی از مراتب قوی و ضعی  است. وزان علت به وزان وجود است. علت و معلول از اح

روند و وجود نیز مشکک است. مراتب قوی، علل ایجادی و مراتب ضعی  آن علل اعدادی هستند. بنفابراین، علفت 
شفر  « ابداعی بفودن»یا « معیت»بر اساس معیارها، اعدادی نیز به یور حقیقی علت اما در مرتبۀ ضعی  آن است. 

لیت ناشی از تسّری حکفم جفزب بفه کفل اسفت. رو  ایفن پفژوه ، علت نیست و قرار دادن این دو در معیارهای ع
 عقلی است و هدف آن نیز تبیین جایگاه واقعی علت اعدادی در بین علل حقیقی است.-تحلیلی

 .: علت، علت اعدادی، علت ایجادی، علت معدواژگان کلیدی
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 مقدمه
لول به جهفت پیونفد آن بفا یکی از مباحث مهم فلسفه بحث از علل و اقسام آن است. بحث علت و مع

تفرین گذارد، یکفی از اساسفیبسیاری از مسائل فلسفی و آثار و نتایجی که در مباحث مختل  بر جای می
آید. بحث عّلیت یکی از مباحث اصیل فلسفی است، چرا کفه موضفوع فلسففه مباحث فلسفی به شمار می

لول. و چون تقسیم علفت و معلفول، بفر بدون هیچ قیدی یا علت است و یا مع« وجود بما هو وجود»یعنی 
-آید. از ایفنشود، بنابراین، یک بحث کاماًل فلسفی به شمار میای عارض میخود وجود بدون هیچ واسطه

گیرنفد. از منرفر فیلسفوفان مسفلمان که در یکی از این دو قسم جای مفیرو، هیچ موجودی نیست مگر این
(، 1/382، مجموعفه آثفارتعری  و استدالل است)مطهری،  نیازمفهوم و اصل عّلیت یک اصل بدیهی و بی

بنابراین، کسانی مانند اشعری در جهان اسالم یا هیوم از فیلسوفان مغرب زمین که اصل علیت را بفه نحفوی 
اند. با وجود این، تعاریفی که برای علیت اقامه شده، به اند، در مقابل یک امر بدیهی موضع گرفتهانکار کرده
، تعلیقفه بفر شفرن منرومفهی  اسمی شناخته شده و از سنخ تعریف  حقیقفی نیستند)آشفتیانی، عنوان تعار

که هر چیزی که به شفیب (. یکی از این تعاری ، تعریفی است که حکیم سبزواری ذکر کرده و آن این2/54
ورت تام باشفد که این نیازمندی در صدور باشد یا در قوام، به صدیگر به نحو مطلق نیازمند باشد اعم از این

شفرن گویند)سفبزواری، یا ناقص، به شیب مفتقر و نیازمند معلول و به شیئی نیاز به جانب اوست، علت می
 (.2/406، المنرومة

گیرد، امفا از دیفدگاه فالسففه، تقسفیم علفت بفه علت از جهات مختل  تقسیمات متفاوتی به خود می
چرا که در اصطالحات فلسفی، بنا بفه تعفاری  و  آید،اعدادی و ایجادی یک تقسیم حقیقی به حساب نمی

گیرد. در این شود و علت اعدادی مجازًا در ذیل این عنوان قرار میمالک، علت فقط شامل علل ایجادی می
مقاله با تبیین اقسام علل اربعه و بازخوانی بحث علیت و تبیین ماهیفت حقیقفی علفت اعفدادی، برخفی از 

گیرد. بر این أساس، علیت اعدادی در امتداد علفل عدادی، مورد نقد قرار میمعیارهای مشهور دربارۀ علت ا
ایجادی و به معنای حقیقی، علت است. چرا که علیت امری تشکیکی است و علت اعفدادی جفزب مراتفب 

یور که از محتوای مقاله و استناداِت موجود در آن روشن خواهد شد، رود. همانضعی  علیت به شمار می
نام مسلمان از بوعلی گرفته تا اندیشمندان معاصر در اصل این مطلب کفه علفت اعفدادی صاحبفیلسوفان 

القول هستند و هم صراحت دارند. بنفابراین، در ایفن مقالفه بفه یک علت مجازی است نه حقیقی، هم متفق
با این دیدگاه ها در آثار خود مطالبی دارند که ها استناد شده است. از یرف دیگر، غالب آنهای آنصراحت

ها سازگاری ندارد. بنابراین، میان تصریحات حکما و لوازم برخفی از مطالفب آنفان نفوعی و با این صراحت
تعارض وجود دارد. در این مقاله تال  شده است که اواًل این تعارض روشن شود و ثانیًا حقیقی بودِن علت 
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القفدر اسفتفاده ه از خود همین فیلسفوفان جلیلاعدادی اثبات گردد. این تال  مبتنی بر اخذ مالکی بوده ک
هایی هم روبرو بوده، مانند مسفئلۀ سفنخیت و مسفئلۀ شده است. البته ادعای این مقاله با سؤاالت و چال 

معیت علت و معلول حقیقی با یکدیگر که باز تفال  شفده بفر اسفاس مبفانی فلسففۀ اسفالمی، خصوصفًا 
. پس اگر مالک، تصریحات فالسفه باشد، فیلسفوفانی کفه مفورد ها پاسخ داده شودصدرایی، به این پرس 

استناد قرار گرفته و بلکه غالب فیلسوفان مسلمان موافق مجازی بودن علِت اعدادی هستند و نویسندگان این 
 مقاله بر اساس کلمات و معیارهای موجود در آثار حکما، با این نرر مخالفت دارند.

 
 چیستی علت اعدادی -1

مات علت، تقسیم آن به تامه و ناقصه است. در علت تامه با وجود علفت، وجفود معلفول یکی از تقسی
شود. مانند: علیت صادر اول برای صادر دوم؛ ولی وجوِد علت ناقصفه مسفتلزم وجفود معلفول ضروری می

(. علت ناقصه به چهار قسم: علت فاعلی، غایی، صوری و مفادی تقسفیم 2/127، اسفارنیست)مالصدرا، 
علفت ففاعلی و غفایی علفل خفارجی، و علفل مفادی و صفوری علفل قفوام شفی  (.129)ارسفطو، شودمی

بفا (. علفت ففاعلی در فلسففه 1/61، الشفواهدالربوبیة؛ همفو، 342، مجموعفة الرسفائلهستند)مالصدرا، 
کنندۀ وجود معلول است، اصطالن یبیعی آن تفاوت دارد. فاعل در اصطالن حکمای الهی به معنای افاضه

، الحاشفیة علفی الهیفات الشففابباشد)مالصفدرا، اصطالن یبیعیون به معنای مبدأ حرکت شیب می اما در
-غالب فالسفۀ اسالمی، علِل ناقصه را منحصر در علفل اربعفه مفی(. 218، سه رسائل فلسفی؛ همو، 223

وجه حصفر را  ها(. آن224، الحاشیة علی الهیات الشفاب؛ مالصدرا، 244،  رسائل ابن سینا سینا،دانند)ابن
کردند که علت یا داخل در قوام معلول یا خارج از آن است. اگفر داخفل در وجفود معلفول گونه تبیین میاین

است، یا بالقوه است)ماده( یا بالفعل)صورت( و اگر علت شیب خارج از وجود معلفول باشفد، دو صفورت 
رسفائل سینا، )ابنوجود آمده است)غایت( دارد: یا معلول به واسطۀ آن ایجاد شده)فاعل( و یا به خایر آن به

(. کسانی چون سهروردی با افزودن شر  و مانع علل ناقصفه را بفه شف  قسم)سفهروردی، 244، ابن سینا
-( و برخی با افزودن علت معد، آن را به هفت قسم تقسیم می 62-63 /2، مجموعه مصنفات شیخ اشراق

معتقدان به حصر علل اربعفه، مفوارد ففوق را)شفر ، (. 1/224،  تعلیقة علی شرن المنرومةکنند)آشتیانی، 
، 503، الشواهدالربوبیةدهند)مالصدرا، فقدان مانع و علت معد و ...( به شرایط فاعلی و صوری ارجاع می

اند: یکی شفر  فاعلیفت فاعفل کفه بفدون آن (. بر این اساس، شرو  دو گونه26تعلیقۀ سبزواری؛ زنوزی ،
را انجام دهد، مانند تأثیر علم در افعال اختیاری انسان و دیگر شر  قابلیفت قابفل تواند کار خود فاعل نمی

یعنی چیزی که باید در ماده تحقق یابد تا قابلیت دریافت کمال جدیدی از فاعل پیفدا کنفد، م فل وضفعیت 
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( در یک تقسیم بندی دیگفر، علفت یفا 20-2/19، آموز  فلسفهجنین نسبت به قبول رون)مصبان یزدی، 
شود که وجود معلول وابستگی که، گاهی علت به موجودی ایالق مییقی است و یا اعدادی. توضیح آنحق

های ای که جدایی معلول از آن محال است، مانند علیت نفس برای اراده و صورتگونهحقیقی به آن دارد، به
« علفت حقیقفی»، آن را توانند جدای از نفس تحقق یابند و یا بفاقی بماننفد، در ایفن صفورتذهنی که نمی

شود که در فراهم آوردن زمینۀ پیدای  معلول مؤثر است، ولی وجود نامند و گاهی به موجودی ایالق میمی
علفت »ناپذیر به آن ندارد، مانند پدر نسبت به فرزند، در این صورت آن را معلول وابستگی حقیقی و جدایی

علت اعدادی گاهی با عناوین دیگفری ماننفد علفت معفد،  (. از19گویند)همان، می« ُمِعد»و یا  1«ِاعدادی
ب و علت ُمعین نیز تعبیر می ِاعداد به حسب لغفوی  (.435شود)مالصدرا، شرن الهدایة األثیریة، علت ُمَهیِّ

گذارِی اصطالحِی علت به معد نیز بر حسب ( وجه نام157سازی است)معین، به معنای آماده کردن و زمینه
 آملفی، جفوادیآورد)این است که علت اعدادی زمینفۀ پیفدای  معلفول را ففراهم مفیهمین معنای لغوی 

 اسفت حقیقتی – است آن بر متوق  امور یبیعی تحقق که است اموری از یکی که -  معده علت(. 7/335
دانسفت)دلذذیر،  المانع دیگر آن را نسبت به تحقق معلول، عدم به لحاظ و شر  به لحاظی را آن توانمی که

سفاز (. بّناب نسبت به ساختمان، پدر و مادر نسبت به فرزند، از جمله علل اعدادی هستند که تنهفا زمینه86
ب اسفت بفه یفور که به منزلۀ مراحل و منازل عبور یف  شفی وجود شرایط و معّدات پیدای  معلول هستند.

ها در ی  مرحله از مراحفل هستند و مراد از نسبی این است که وجود هر ی  از آن نسبی شر  وجود معلول
 6، مجموعه آثارضروری است)مطهری،  –ها نه در همۀ مراحل و زمان –تکّون معلول و در یک زمان خاص 

(. تحقق علت معد مربو  به عالم مادی است و همۀ فعل و انفعفاالت عفالم مفادی، بفرای پیفدای  588 /
، زیرا تفأثیِر علفت مفادی متوقف  بفر وجفوِد روندصورت و فعلیت جدید، از نوع علت اعدادی به شمار می

 علفتشفود. ها معلول در ایفن عفالم محقفق مفیهای گوناگوِن مادی است که با مجموع آنشرایط و زمینه
بخ  به معلول و نیفز در آمفاده اعدادی در وجود معلول دخالتی ندارد، بلکه تنها در تقریب اثِر علِت هستی

  نویسد:باره میبخ  دخالت دارد. مالصدرا در این هستیکردِن معلول برای اثرپذیری از علِت 
بأن العلة قد تکون معدة و قد تکون مؤثرة أما المعدة فیجوز تقدمها علی المعلول إذ هي غیر مؤثرة ففي »

وجود المعلول بل هي تقرب األثر إلی المعلول ...المعدة هي الحرکة السفابقة علفی ذلف  الوصفول فبهفذه 
بواسطة حرکة یقرب العلة إلفی المعلفول و یجعفل المفادة مسفتعدة لقبفول  -ناد الحوادثالطریقة یمکن است

 2، اسففارمالصدرا، «)التأثیر إلی سبب قدیم مؤثر في وجود العالم بجمیع أفراده و أجزائه السابقة و الالحقة

                                                 
1   . preparatory cause 



 106،  شمارة پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و در فلسفه و كالم يیجستارهانشريه  / 66

 

/137    .) 
و صفرفًا آن را بفه عنفوان دانسفتند که حکما، علت اعدادی را دخیل در وجود معلول نمفیبا توجه به این

بر امِر ُمعد ابفا داشفتند و آن را صفرفًا از « علت»دادند، از ایالِق حقیقِی عنوان ساز مورد توجه قرار میزمینه
که این نوع از علت از باب تسامح نامیدند. استاد مطهری در توضیح علت اعدادی و اینباب َمجاز علت می

 کند:چنین روایت می شود، کالم فالسفه راعلت خوانده می
نرر فالسفه، ما دو نوع علت و معلول داریم که نوع اول را ابا دارند علت و معلول بنامنفد؛ اگفر هفم از »

نامنفد و گفاهی مفی« معّدات»ها را بیشتر گویند با نوعی تسامح است. اینها علت و معلول میاحیانًا به آن
توانیم دانفۀ گنفدم را کفه از آن گویند. آیا ما میمی« مهّیئه»ی و به تعبیر بوعل« علل اعدادی»یا « علل معّده»

-آید علت بوتۀ گندم به شمار آوریم؟ یا در همان تخم مرغ که مرغ از آن به وجود مفیبوتۀ گندم به وجود می

گوینفد علفل، ها معّدات هستند و اگر هم میآید آیا مرغ علت تخم مرغ است؟ در اصطالن این فالسفه این
ن علل اعدادی است نه علل ایجادی. به همین معناست که م اًل پدران و مادران علت فرزندان هستند مرادشا

یعنی علفل اعفدادی هسفتند. پفدر در مفوقعی وجفود  ضفرورت دارد و بعفد از آن دیگفر هفیچ ضفرورتی 
 (.11/174، مجموعه آثارمطهری، «)ندارد

 ن کرد: توان خصوصیات علت اعدادی را چنین بیابر این اساس می
 آورد.علت اعدادی زمینۀ پیدای  معلول را فراهم می -1
 تالزمی بین علت معد و معلول آن وجود ندارد. -2
 شود. معلول با نبود علت اعدادی معدوم نمی -3
 محدودۀ علت اعدادی عاَلم ماده است.  -4
 توان شر  یا عدم مانع نسبت به معلول دانست.علت اعدادی را از جهات دیگر می -5
 مجازًا علت است.  علت اعدادی -6

 
 بررسی وجه مجازی بودن علیت در علت اعدادی -2

)بهمنیار، در فلسفۀ اسالمی علت اعدادی، علت حقیقی نیست و ایالق علیفت بفر آن مجفازی اسفت
(. عالمفه یبایبفایی دربفارۀ مجفازی بفودن علیفت علفل اعفدادی 174، /1، مجموعه آثفار، مطهری، 527

 نویسد: می
لاًل تجوز فلیست علاًل حقیقیه و اّنما هی مقربفات تقفرب المفاده الفی افاضفه و فی تسمیه المعدات ع»

 (.112، البدایة الحکمةیبایبایی، «)الفاعل
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ترین وجه مجازی شمردِن علیت برای علت معد، مبتنی بر رابطۀ تضای  بین علت و معلول است. مهم
جود و عدم متکافیب هستند)سفبزواری، اند و امور متضای  در قوه و فعل و نیز در وعلت و معلول متضای 

(. بر این اساس، چون علت با معلول در وجود و عفدم تکفافیب دارد، یعنفی هرگفاه 3/565، شرن المنرومة
علت موجود باشد، معلول هم ضرورتًا موجود است و بالعکس با وجود معلول، وجود علت قطعی و یقینفی 

مرۀ علل حقیقی شمرده شود، تردید پیفدا خواهفد شفد، زیفرا که علت معد، در زخواهد بود، بنابراین، در این
علل اعدادی با معلول معیت ندارند، و وجود معلول دلیل قطعی و یقینی برای وجوِد علت اعفدادی نیسفت. 

شود و قاعدۀ فلسفی شود و بر این اساس، علیت آن مجازی شمرده میم اًل فقدان پدر سبب عدم فرزند نمی
؛ 265،  الحاشیة علی الهیات الشففابدال بر همین مطلب است)مالصدرا، « هاعلولکل علة بالذات مع م»

 (. 522،  درةالتاجشیرازی، 
 نقد و بررسی

که میان علت و معلول تضای  وجود دارد قابل خدشه نیست، زیفرا تصفور علفت، مسفتلزم تصفور این
چه کفه حقیقتفًا علفت ابراین، هر آنیور که تصور معلول، تصور علت را به همراه دارد. بنمعلول است همان

علت باشد،  -و نه مجازًا  -باشد، با معلول خود تقابل تضای  دارد، بنابراین، اگر علت اعدادی هم حقیقتًا  
 باید با معلول خود تضای  داشته باشد و الزمۀ تضای  ،تکافیب در قوه و فعل و نیز در وجود و عدم است.

تفوان در ملزوم)یعنفی تضفای ( شفک کفرد، زیفرا در امر اعدادی، نمیبرای اثباِت حقیقی بودِن علیت 
تضای  میان علت و معلول یک امر وجدانی است و قابل تردید نیست. بنابراین، قفائالن بفه حقیقفی بفودِن 
علیت برای امر اعدادی باید به مسئلۀ معیت علت و معلول پاسخ دهند و این نوشتار که ادعای حقیقی بودِن 

پذیرد، در پی پاسخ به این مسئله است. بنابراین، پرس  منکران ایفن اسفت کفه ر اعدادی را میعلیت در ام
-باشد، عدم همراهی و معیِت علت و معلول را چگونه می –و نه مجازی  –اگر علیِت اعدادی، امری حقیقی 

-هفا مفیه این پاسخشود که در ادامه بتوان توجیه کرد؟ در این مقاله سه پاسخ برای چنین پرسشی تبیین می

 پردازیم.
این پاسخ ناظر بر این است که کلمات حکمفا در تعریف  علّیفت مشفتمل بفر قیفد معّیفت  پاسخ اول:

نیست، بنابراین با توجه به تشکیک در نرام وجود و مشکک بودن مراتِب علیت، معیِت علت و معلول تنهفا 
را در اصل علیت دخیفل دانسفت. بفرای روشفن  توان آنرو نمیدر برخی از مراتب علیت وجود دارد. از این

شود تا روشن شود کفه آیفا شدِن ارکاِن علیت، ابتدا معنای جامع علیت در کلمات حکما و فالسفه تبیین می
 معیِت میان علت و معلول، از ارکان علیت است یا خیر. 

 گوید:سینا در تعری  علت میابن
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ب داخفاًل ففی غیفر أن یکفون وجفود ذلف  الشفیب مفن السبب هفو کفل مفا یتعلفق بفه وجفود الشفی» 
 (. 51، عیون الحکمةسینا، ابن«)وجوده

در مواضفع  –سفینا ای تفسیر شود که علت اعدادی را هم دربر گیرد، اما ابنتواند به گونهاین تعری  می
ر اسفاس رو، بف(، از ایفن411 /2، الشففاب)یبیعیات(داند)ابن سفینا، علل اعدادی را مجازًا علت می-دیگر 

شود. سهروردی، ایالق اسم علت را بر هفر یفک سینا، علت فقط شامل علل ایجادی و ناقصه میمبنای ابن
 کند:تعری  می« ما یتوق  علیه وجود الشیب»داند و علت را به از اقسام علل اربعه حقیقی می

کون کفّل مفا یجفب بفه وجفود ب علیه، و هذا اّما ان یو العّلة قد یقال و یعنی بها ما یتوّق  وجود الشي»
 (.1/377، مجموعه مصنفات شیخ اشراق)سهروردی، «ب او جزب ما یجب به وجود الشيالشي

 نویسد:مالصدرا در تعری  علت می
ب آخر من حیث هو وجوده وجود شي ب الذي یحصل من وجوده، أحدهما هو الشيالعلة لها مفهومان»

ب فیمتنففع بعدمففه و ال یجففب ا یتوقفف  علیففه وجففود الشففيب آخففر، و ثانیهمففا مففو مففن عدمففه عففدم شففي
 (. 222، الحاشیة علی الهیات الشفاب؛ همو، 281، شرن الهدایة األثیریةمالصدرا، «)بوجوده

 گویند:ای از متأخرین در تعری  جامع از علیت میعده
، و ذلک االمر المحتاج العلة امر یحتاج الیه او متوق  علیه امر آخر بما انه محتاج الیه و متوق  علیه »

 (. 226، تعلیقة علی  النهایةمصبان یزدی، «)او المتوق  هو المعلول بما انه محتاج و متوق 
گیفرد. بفا تأمفل در تعفاری  این معنا از علیت شامل علت به معنای اعم است که همۀ علل را در بر می

توق  وجود چیزی به چیز دیگفر »شود که قدر جامع معنای علیت عبارتست از: مختل  علیت، روشن می
، شرن المنرومفةسبزواری، «)یا مدخلیت وجود چیزی در چیزی دیگر یا احتیاج وجود چیزی به چیز دیگر

به عنواِن شر  تحقق علیت « ابداعی بودن»یا « معیت»(. در هیچ یک از این تعاری  3/12، رازی، 2/406
سفرایت حکفم برخفی از مصفادیق بفه همفۀ  ناشفی از« معیفت»به« علیت»ذکر نشده است. مشرو  کردن

مصادیق است. اگر چه، برخفی از مصفادیق علیفت دارای معیفت هسفتند، امفا ایفن مسفتلزم اشفتراک ایفن 
خصوصیت در همۀ اقسام علل نیست. علیت با این توضیح مفهفوم عفامی اسفت کفه شفامل انفواع علفل از 

ه چیز دیگر یا مدخلیت وجفود چیفزی در توق  وجود چیزی ب»شود و معنای عام آن ایجادی و اعدادی می
کند این است که حکما علت ناقصه را حقیقتًا یکی از شواهدی که این دلیل را تأیید میاست. « چیزی دیگر

دانند، در حالی که وجود علِت ناقصه لزومًا با وجود معلول معیفت نفدارد چفرا کفه علت می -و نه مجازًا  –
 مستلزم وجوِد معلول نیست.

یور که میان علت و معلول وجود دارد، در بین امر متقدم و امر متفأخر تقابل تضای  همان وم:پاسخ د
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هم محقق است. از نرر فلسفی تصور متقدم بدون تصور متأخر ممکن نیست و بالعکس، یعنی تصفور امفر 
ل تردیفد متأخر تنها با تصور امر متقدم ممکن است. بنابراین، اصل تضفای  در میفان متقفدم و متفأخر قابف

نیست. از یرف دیگر، تکافیب و معیت متضائفان از لوازم تضای  است. پس الزم است که متقدم و متفأخر 
هم متکافیب و هم دارای معیت باشند. در تقدم و تأخر غیرزمانی، تبیین معیت دشوار نیست، م اًل اگفر چفه 

بر معلول تقدم دارد، اما از نرر زمانی میفان  علت رتبتاً  –که تقّدم علت تامه بر معلول است  –در تقدم بالعّلیة 
ها معیت حاکم است. مشکل در تقدم و تأخر زمانی است که عبفارت اسفت از تقفدم بعضفی از اجفزای آن

فرضی زمان نسبت به برخی دیگر یا یک امر زمانی بر یک امر زمانی دیگر. در ایفن قسفم از تقفدم و تفأخر، 
کفه مف اًل اگفر یک مسئلۀ مورد اختالف تبدیل شده اسفت. توضفیح آنتوجیه معیت میان متقدم و متأخر، به 

تقدم دارد، پس به حکفم تضفای  بایفد معیفت هفم  –که اجزای فرضی زمان هستند  –دیروز نسبت به امروز 
داشته باشند، در حالی که تا دیروز سذری نشود، امروز محقق نخواهد شد و به حسفب ظفاهر هفیچ معیتفی 

ق یوسی در این مورد و در توجیه معیت چنین بیان نمفوده کفه در تضفای ، تصفور قابل توجیه نیست. محق
یکی از متضایفین مستلزم تصور دیگری است. بنابراین، تضای  مربو  به مقفام تصفور و ذهفن اسفت. بفر 
همین اساس، الزمۀ تضای  یعنی معیت هم باید در مقام ذهن محقق باشد. بر همین اسفاس، اگفر چفه در 

ها را بفا هفم تصفور توان آنگونه معیتی ندارد، اما در مقام ذهن میز ذهن، دیروز با امروز هیچجهان خارج ا
 (.2/146کرد، پس معیت در ذهن حاصل است)یوسی، 

شود که وی تضای  میان اجزای زمان را تنها در مفهوم، صرف نرفر از از پاسخ خواجه نصیر معلوم می
ه معیت اجزای زمان در ذهن فتوا داده است. باید توجه کفرد کفه داند و به همین سبب بمصادیق، جاری می

تضای  میان مفاهیِم بریده از مصداق، در جایی که مفهوم تحلیلی باشد، بدون اشکال اسفت مف اًل مفهفوم 
یور که در دل مفهفوم است همان« دارای معلول بودن»، صرف نرر از مصادیق آن، متضمن مفهوم «علت»
ت» ت»پوشی کنیم، مفهوم از مصدق آن چشم ، حتی اگر«ُاُبوَّ وجود دارد. با این حساب، مفهوم اجزای « ُبُنوَّ

زمان مانند دیروز، امروز و فردا از منرر خواجه نصیر، مفاهیمی تحلیلی هسفتند کفه بفدون در نرفر گفرفتن 
زمفان، توان این مطلب را چنفین مسفتدل کفرد کفه اجفزای مصادیق، با یکدیگر تضای  و معیت دارند و می

اجزایی فرضی هستند چرا که زمان در عالم واقع، یک حقیقت سیال و متصرم است که قرار و ثباتی بفرای آن 
تواند برای این حقیقت سیال، اجزایی را فرض کند و این اجزا، از آن جهت کفه شود. اما ذهن میتصور نمی

بفرای دیگفری صفرفًا در مفهفوم جفاری جزب هستند، صرفًا امور ذهنی هستند. بنابراین، استلزام تصور یکی 
 است و ارتبایی با مصداق خارجی ندارد.

تواند پاسخ ممکن است تصور شود که پاسخ خواجه نصیر به مسئلۀ معیِت میان امر متقدم و متأخر، می
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مناسبی برای مسئلۀ مورد بحث در این بخ  از مقاله باشد، به این بیان کفه اگفر چفه میفان علفت و معلفول 
جود دارد و تضای  مستلزم معیت است، اما لزومی ندارد که این معیت در جهفان خفارج باشفد. تضای  و

کند حتی اگفر بلکه همین که در مقام تصور و ذهن میان علت و معلول معیت وجود داشته باشد، کفایت می
معیت میفان  یعنی –که مالک علیت از منرر حکما این علیت، علیِت اعدادی باشد. بر این اساس، بدون این

 گیرد.مخدو  شود، علیت اعدادی هم به معنای حقیقی در زمرۀ علل قرار می –علت و معلول 
ترین اقفوال، زمفان معقفول ثفانی فلسففی اسفت، البته باید به این نکته توجه کرد که چون بنا بر صحیح

باشد، است، میاساس این پاسخ چندان موجه نیست، زیرا بحث بر سر علیت اعدادی که حقیقتی خارجی 
 بنابراین، تضای  و معیت ذهنی از محل نزاع خارج است.

 –اگر چفه بایفل نیسفت امفا  –در مسئلۀ معیت میان امر متقدم و متأخر پاسخ خواجه نصیر  پاسخ سوم:
رو تری اسفت. از ایفنشود و او به دنبال پاسخ شایستهمورد پسند و رضایت صدرالمتأّلهین شیرازی واقع نمی

معیت میان امر متقدم و متأخر را در  –بتنی بر برخی از مبانی حکمت متعالیه مانند تشکیک در وجود م  –وی 
جا که نرام هستی مبتنی بر شدت و ضعِ  وجودی است گوید از آنکند و میجهان خارج از ذهن تبیین می

بفه مرتبفۀ خاصفی از  و هر مرتبه از وجود کماالتی دارد که برخی به اصل وجود مربو  است و برخی دیگفر
مراتب اختصاص دارد، بنابراین، باید معیت امر متقدم و متأخر در عرصۀ زمان به حسب رتبۀ وجودی زمفان 

های عالی وجودی با معیت میفان تبیین گردد. بنابراین، صحیح نیست که معیت میان علت و معلول در رتبه
که چون وجود دیگر اشتراک دارند. توضیح آناجزای فرضی زمان مقایسه شود، اگر چه در اصل معیت با یک

زمان یک وجود ضعی ، سّیال و پراکنده است، بنابراین، معیِت میان اجزای فرضی زمان هم به همین نحفوه 
از وجود مرتبط است و این معیت عین سّیالیت، تجدد و تقضی است. همین سخن درباب وحدت زمان بفه 

زمففان، وحففدتی اسففت کففه عففین تجففدد و تصففرم  عنففوان یففک موجففود خففارجی صففادق اسففت و وحففدت
 (.61، الشواهدالربوبیةاست)مالصدرا، 

کفه همین پاسخ حکیم شیرازی در جواب مسئلۀ مورد بحث در این مقاله، پاسخ مناسبی است و آن این
چون علت ِاعدادی تنها در عاَلم ماده که عالم تفرقه و پراکنفدگی اسفت، معنفا دارد بنفابراین، معیفت علفت 

دی با معلول خود قابل قیاس بفا معیفت علفت ایجفادی بفا معلفول نیسفت، اگفر چفه هفر دو در اصفل اعدا
برخورداری از معیت مشترکند، اما معیت علت اعدادی با معلول در بستر زمان به وجفود متففرق و پراکنفده 

ل و گفذرا ای که دارند، از وجودی سفیاتحقق دارد؛ به عبارت دیگر، چون موجودات زمانی، به حسب مرتبه
شفود. بنفابراین، ها هم بر اساس همین پراکندگی و عدم ثبات تفسیر مفیبرخوردارند، همۀ شئون وجودِی آن

علت اعدادی هم در زمرۀ علل حقیقی قرار دارد و چون وزان علیت، وزان وجود است و وجود امری مشکک 
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عیِت میان علت اعدادی از نرفر ظهفور ای آثار و احکام خاص خود را داراست، بنابراین، مباشد که مرتبهمی
خارجی با معیت مراتب باالی از علیت، متفاوت است اما در عین حال همۀ مراتب علیت، از اصل معیت با 

 معلول برخوردارند.
اما درباب تکافیب علت و معلول از جهت وجود و عدم، باید گفت که در علل ایجفادی کفه نسفبت بفه 

آیفد، تکفافیب وجفودی و عفدمی، لول از شئون وجودی علت به شمار میمعلول احایۀ وجودی دارند و مع
مشخص و واضح است به این معنا که وجود خارجی علت بدون وجود خارجی معلول قابل تصور نیست و 

یلبد و عدِم هیچ یک با وجود دیگری جمع بالعکس، یعنی وجود معلول از باب استدعاب، وجود علت را می
اعدادی به دلیل ضع  وجودِی علت و ضعِ  تأثیِر علِت اعدادی بر معلول، تکفافیب شود. اما در علل نمی

کند، به یوری که گاهی علت اعدادی به حسب ظفاهر معفدوم وجودی و عدمی در خفاب بیشتری ظهور می
شده اما معلول همچنان پابرجاست، مانند وجود فرزند بعد از مرگ پفدر. در حفالی کفه بفر هفیچ منصففی 

رود. البته به دلیل ست که اثرات وجودی پدر در وجود فرزند موجود است و با مرگ پدر از بین نمیپوشیده نی
-که وجود پدر محیط بر وجود فرزند نیست، بر خالف علل ایجادی عالیه، چنین تکافئی همه جانبه نمیاین

نفای عفدم تکفافیب تواند باشد و وجود خارجی فرزند وابسته به وجود خارجی پدر نیسفت، امفا ایفن بفه مع
 نخواهد بود.

 
 محورهای تقریر رأی برگزیده درباب علیت اعدادی -3

 شود:شود متشکل از پنج مطلب است که در ادامه تبیین میتقریری که از بحث علیت داده می
 اول: خلط تسری حکم برخی از مصادیق به همۀ مصادیق

در بیان مشهور ایجادی یا اعفدادی  چه کهیور که گذشت معیت در همۀ مصادیق علت اعم از آنهمان
بفه نرفر کند؛ بنفابراین، شود، وجود دارد اما در هر مقامی به حسب همان مقام و مرتبه ظهور میخوانده می

رسد که مشرو  کردن علیت به معیِت متناسب به یک مقام خاص و نیز مشرو  کردن آن به ابداعی بودن می
ی حکم برخی از مصادیق به همۀ مصادیق علیت است. وقتی علیت در برخی از اقوال، ناشی از مغالطۀ تسّر 

محدود شد، ابداعی بودن و معیِت متناسب با موجفودات ثابفت نیفز از  -سازی و نه زمینه –در محور ایجاد 
شفود، بنفابراین، لوازم آن خواهد بود. در حالی که قدر جامع مفهوم علیفت شفامل علفت اعفدادی نیفز مفی

شود. برخی از مصادیق علیت، ابداعی و از نرر زمفانی دارای تر و شرو  آن کمتر میردهمصادیق آن نیز گست
که معیت هستند، اما این امر مستلزم اشتراِک همۀ مصادیق علت در این خصوصیت نخواهد بود. توضیح آن

اد و های تشخیص مصادیق یک ماهیت خاص، تحلیل تعری  و حد آن ماهیت و تطبیق آن بر افریکی از راه



 106،  شمارة پیاپی 1، شماره سوم، سال پنجاه و در فلسفه و كالم يیجستارهانشريه  / 72

 

تفوان آن را بفر اففراد مصادیق خارجی است. وقتی حد انسان یعنی حیوان نایق مورد توجه قفرار گیفرد، مفی
خارجی و مورد شک تطبیق داد تا بتوان افراد انسانی را از غیر آن بازشناخت. اگر چه در بسفیاری از مففاهیم 

هیت نباشند، اما تعریفی که جفامع فلسفی، حد و تعری  منطقی معنا ندارد، چرا که ممکن است از سنخ ما
گونفه کفه همانتواند این مهم را به انجفام رسفاند. و مانع باشد، حتی اگر از ذاتیات شیب حکایت نکند، می

حقیقت علم به انکشاف است و در اصل این تعری  مصادیق و خصوصیات خارجی از قبیفل: حضفوری و 
حصولی، فعلی یا انفعالی، علم بعد از ک رت و قبل از ک رت،کلی و جزئی، مسبوق به ماده و عدم مسبوقیت 

واهد بود، نه مقّوم اصِل علم. اگفر به ماده، راه ندارد، بنابراین، این خصوصیات مربو  مراتِب مختل  علم خ
خصوصیاِت یک مصداق م اًل حضوری بودن در مفهوم علم را اخذ کنیم، بسیاری از علفوم، بفدون دلیفل از 

توان پاسخی برای ابهامات موجود یافت و در بحث حاضر نیز با همین رو  میشوند. دایره علم، خارج می
ادی نیز صادق است، اما معیت به معنفای خفاِص آن کفه در اثبات کرد که اگر چه تعری  علت بر علل اعد

مراتب عالیۀ وجود تحقق دارد، در علل حاضر در مراتب نازلۀ وجود تحقق ندارد و ایفن امفر سفبب خفروج 
علل اعدادی از دایرۀ علل حقیقی نخواهد شد، زیرا مفهوم علیت که یک مفهوم مشترک اسفت، در مصفادیق 

رو، آثار و لوازم علیت نیز به نحو تشفکیکی در مصفادیق هور دارد، از همینمختل  و با درجات گوناگون ظ
کند. بنابراین، معّیت هم، که نه مقّوم علیت بلکه از لفوازم وجفوِد خفارجِی آن اسفت، بفه مختل  ظهور می

ای افزودن قید معیت به همان نحفوه کند. با این حساب،وجوه مختل  در مراتب شدید و ضعی  ظهور می
ر مراتب عالیۀ علل ظهور دارد، در برخی دیگر از مصادیق ناشی از تسری حکم برخفی از مصفادیق بفه که د

شفود کفه سایر اقسام است و دلیلی بر مشرو  کردن علیت به این قید وجود ندارد. علیت زمانی محقق مفی
کفه در ز اینچیزی به چیز دیگر توق  داشته باشد یا چیزی در چیزی دیگفر مفدخلیت داشفته باشفد، اعفم ا

 سازی برای چیزی. وجود باشد یا در زمینه
 دوم: تشکیکی بودن علت

بر اساس این معیار، علیت دارای مراتب و مصادیق مختل  است، چرا کفه وزان علفت بفه وزان وجفود 
اسفت. از یرففی، وجفود نیفز مشفکک اسفت، « وجود بما هو وجفود»است، یعنی علیت از عوارض ذاتی 

که وجود دارای سلسله مراتبی از شدید و ضعی ، مستقل و وابسفته، غنفی و فقیفر و ...  بنابراین، همان یور
ترین مراتب شود، یی  وسیعی از علل از شدیدترین تا ضعی است، علت نیز که در مراتب وجود واقع می

یور که وجود دارای مراتب شدید و ضعی  اسفت و در عفین حفال وجفود بفه نحفو گیرد. همانرا در بر می
-ای که در مرز نیستی است، یعنی مادۀ اولی ایالق مفیبر همۀ مراتب آن حتی مرتبه -و نه مجاز  –حقیقت 

شود، در بحث علیت نیز همان معیار جاری است، چرا که علیت نیز مشمول حکم تشکیک اسفت، کفه در 
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س نگر  تشکیکی صدر سلسلۀ علل، علل ایجادی قرار دارند و در ذیل آن علل اعدادی تحقق دارند. براسا
یور کفه وجفود باشفد، همفانبه علیت، علت معد نیز حقیقتًا علت است، اما بهرۀ آن از علیت، ضعی  می

مادۀ اولی واقعًا موجود است، اما بهرۀ آن از هستی ضعی  است. علل اعدادی در سلسلۀ عرضی عالم ماده 
ی با یکدیگر ندارند، اما در عین حفال در یک بر دیگری احایه ندارد، رابطۀ ایجادشوند و چون هیچواقع می

جا که علل اعدادی مرتبفۀ نفازلی از علفل حقیقفی بفه شفمار آینفد، تحقق شیب به نوعی دخیل هستند. از آن
تواند در مورد علل اعدادی جهت هستند، میاحکامی از علل ایجادی که در منا  حکم با علت اعدادی هم

شفرن حکمفة شفیرازی، «)کل ما کان علته اکمل فهو اکمل»ۀ فلسفی نیز صادق باشند، به عنوان م ال، قاعد
شده در مورد علفل (. در مورد علل ایجادی است، اما این قاعده نیز بر اساس توضیحات گفته310،  االشراق

اعدادی نیز صادق است، اما باید در حی یت صدق آن دقت شود. علل اعفدادی از آن حی فی کفه در معلفول 
شود. سایر احکفام نیفز ها سبب نقص در معلول میها سبب کمال معلول و نقص آنال آنمؤوثر هستند، کم

  به همین ترتیب با احراز منا  تسری حکم، در مورد علل اعدادی نیز صادق خواهد بود. 
 سوم: معیت علت معد با معلول در مرحلۀ حدوث

بفاالی وجفود تحقفق دارد، در همفۀ  گونه که در مراتببنا بر آنچه که گذشت، معیِت علت با معلول، آن
مراحل وجودِی معلول، ضرورت ندارد. بر این اساس، باید دانست کفه علفل اعفدادی از جهفت معیفت بفا 

گیرند: ال ( مرحلۀ حدوث؛ ب( مرحلۀ بقا. علت اعدادی معلول در دو مرحله مورد بررسی و توجه قرار می
این مطلب باید حی یت اثرگفذاری علفت معفد در  در مرحلۀ حدوث با معلول معیت دارد. برای روشن شدن

یابیم کفه علفت اعفدادی نیفز معلول مورد مداقه قرار داد. وقتی حی یت اثرگذاری علت را لحاظ کنیم، در می
علت حقیقی است که با معلول معیت دارد؛ به عنوان م ال، حرکت دست بّناب علت انتقفال مفواد اسفت و از 

مجموعفه مصفنفات زمان حدوث ساختمان حضفور دارد)سفهروردی، این جهت، علت حقیقی است و در 
(. بّناب نسبت به حرکت مواد و مصالح بفا 232، صتعلیقة علی النهایة؛ مصبان یزدی، 1/408، شیخ اشراق

معلول معیت دارد و فقدان علت، سبب فقدان معلول است، اما از جهت نسفبت بّنفاب بفا بقفای سفاختمان، 
ّناب علت بقای ساختمان نیسفت، بلکفه یبوسفت و خشفکی مصفالح علفت بقفای معیتی وجود ندارد، زیرا ب

(، که این خشکی با بقای ساختمان دارای معّیت است. همچنین یک نقا ، 2/186ساختمان است)همان، 
فاعل بالتحریک آثار منقوشه بر روی صفحه است و حرکت دست با انتقا  ُصفَور بفر روی صففحه یفا بفوم 

شفود کفه تمفام . بنابراین، اگر حی یت اثرگذاری مورد توجه قفرار گیفرد، معلفوم مفینقاشی معیت وجود دارد
شود، وجفود دارد و کسفانی چه که علت معد خوانده میدر آن –از جمله معیت  –خصوصیات علت حقیقی 

کننفد، در حقیقفت حی یفت پندارنفد و معیفت آن را بفا معلفول انکفار مفیکه علت معد را علت مجازی می
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اند، م اًل پدر که فاعل بالتحریفک بفرای نطففه اسفت، در زمفان علت را با یک امر عام لحاظ کرده اثرگذاری
تحریک، حضور دارد و نبوِد پدر به معنای عدم تحریک نطفه خواهد بود. بنفابراین، علیفت پفدر نسفبت بفه 

یات علفت فرزند، صرفًا در تحریک نطفه است و اگر این علت با همین معلول لحاظ شفود، تمفام خصوصف
حقیقی در آن ظهور و تجلی دارد در حالی که اگر این علت یعنی پدر را با وجود فرزند به صورت مطلق اعم 

شود که برخی از خصوصیات علت حقیقی از مراحل تکّون آن تا مراحل بعد از تولد مقایسه شود، گمان می
د. در حالی که میان وجفود پفدر و بقفای در وجود پدر مفقود است و فقدان پدر، عدم فرزند را به دنبال ندار

 فرزند اساسًا علیتی نیست، تا نبوِد پدر مستلزم آن باشد یا نباشد. 
 چهارم: انفکاک معلول از علت در مرحله بقاب

شود که علت معد با تحریکات و تمهیداتی که در معلول ایجفاد با تأمل در ماهیت علت معد روشن می
گذارد. به عنوان م ال، در انتقال نطفه از پدر، انتقال حرارت آت  بفه به جا میرا در معلول « آثاری»کند، می

شود و بفا تغییفر آب، منتقل شدن نیرو از محرک به سنگ در حال پرتاب، آثاری از علت به معلول منتقل می
کند و یا گاهی ممکن اسفت شفدت و ضفع  گذارد نیز تغییر میعلت معد، اثری که در معلول بر جای می

پیدا کند. هر چه علل اعدادی حضور بیشتری در معلول داشته باشند، آثار آن نیز شدیدتر خواهد بود. میفزان 
ظهور حاالت پدر در فرزند در افراد مختل  متفاوت است، آثار این ظهور نیز از همین جهت دارای شفدت 

شوند. اما ی خود ظاهر نمیو ضع  است. همچنین دو نقا  یا دو معمار به یک اندازه در نقاشی یا معمار
توان به عنوان معّیت علت معد بفا معلفول بفه شفمار آورد، با این وجود، این اثرگذاری و بقای این اثر را نمی

زیرا، اواًل امر معد در مقام بقای معلول، به عنوان علت، هیچ نقشی ندارد و ثانیفًا اگفر ِصفرف وجفوِد اثفر در 
کند. م اًل در صدر نرام همین مطلب به مراتب دیگر علت سرایت میمعلول برای صدق معّیت کفایت کند، 

عّلی و معلولی، الزم نخواهد بود که علت ایجادی با معلول باشد، بلکه چون اثر آن در معلول هست و بلکه 
کند که علت هم وجود دارد ولو بنابر ففرض، خفود علفت عین معلول است، پس با وجود معلول، صدق می

یور که گذشت علت معد در مقام بقای معلفول هفیچ نقف  عّلفی رفته باشد. بنابراین، همان ایجادی از بین
که علت معفد، معفدوم ندارد و همین نق  نداشتن، به معنای انفکاک علت معد از معلول است، اعم از این

 چنان موجود باشد.شود یا هم
اتب بفاالتر، نریفر تفأخر وجفودی انفکاک معلول از علت در موجودات مادی و عدم انفکاک آن در مر 

غایت از فعل در موجودات مادی و عدم تأخر آن در مراتب باالتر غایت است. در همۀ انفواع علفل اعفدادی 
شفود و بفا شود پس از انتقال، اثر، جزب وجود معلول میآثاری از علت با تفاوت مراتب در معلول منتقل می

 علت معیت ندارد.
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  در معلولپنجم: انحاب حضور علت معّد 
های مختلفی وجود دارد. علت معد، علت مقفّرب مفاده در مورد نحوۀ تأثیر علت معد در معلول، تبیین

برای افاضۀ صور و فعلیت جدید است. معدات با فراهم کردن استعداد در اشیاب زمینه را برای افاضفۀ صفور 
معد، ایجفاد اسفتعداد در مفاده اسفت.  (. بنابراین شأن2/411 ،الشفاب)یبیعیات(سینا، ابنآورند)فراهم می

(، از یفرف دیگفر، اسفتعداد 297شود)عشاقی، استعداد نیز امری بالقوه است و با وجود بالفعل جمع نمی
(. 3/613، الحکمفةنهایةمربو  به عالم ماده است، پس علت اعدادی نیز متعلق به مفاده اسفت)یبایبائی، 

ا انصرام و گذر آن زمینه را برای حدوث شیب در آینده فراهم م ال این موضوع حوادث زمانی سابق است که ب
کفه علفِت کنفد و آن این(. مالصدرا نق  دیگری را هم برای علت اعدادی ذکر مفی 1/613)همان، آوردمی

(، بنابراین، و با تقریفری دیگفر 137/ 2، اسفاراعدادی در تقریب اثِر علت به معلول دخالت دارد)مالصدرا، 
شفوند. در اعدادی را به دو قسم تقسیم کرد؛ برخی از علل اعدادی در نق  فاعلی ظفاهر مفی توان علتمی

گفری آفرینی نه از جهت مواد مصالح، نوعی فاعلیفت ایجفادی و صفورتاین مورد، علت از جهت صورت
سازد می دارد. در این مورد، علت معد در تحقِق صورتی که نبوده مؤثر خواهد بود، مانند بّنایی که ساختمان

و در صورت ساختمان از آن حیث که صورت جدیدی است، اثرگذار است. برخی دیگر از علل اعدادی در 
آورند. مانند نق  پدر برای افاضۀ رون یا شوند و زمینه را برای افاضۀ صورت فراهم مینق  قابلی ظاهر می

زمینه را برای افاضۀ صفورت جدیفد سازی کشاورز برای اعطای صورت نباتی. در این موارد علت معد زمینه
 کند. فراهم می

مربو  به عالم مجردات است. م اًل  -نه فاعل به اصطالن یبیعیون  –های الهی افاضۀ صورت در فاعل
کنفد. در اگر مادۀ مناسبی در عالم یبیعت وجود داشته باشد، عقل مجرد صورت مناسبی را به آن افاضه مفی

لت اعدادی اثِر علت ایجادی)عقل مجرد( را به ماده نزدیفک کفرده اسفت. توان گفت که عاین صورت، نمی
جا علفت اعفدادی بنابراین، علت اعدادی که در جهت فاعلی نق  دارد، در اینجا تحقق ندارد، بلکه در این

های یبیعی در به وجود آمدن کند، تحقق دارد. اما در صناعات که فاعلکه ماده را برای قبول فیض آماده می
ها دخالت دارند، افاضۀ صورت از عالم باال معنا ندارد، م اًل صورت ساختمان افاضۀ عقل مجرد نیست، نآ

باشد. در این مورد، هم علت اعدادی که نق  فاعلی داشت، محقق اسفت و بلکه مربو  به همین عالم می
 کند. هم علت اعدادی که ماده را برای قبول فیض مهیا می

 
 ثمرات این رویکرد  -4

رو، شود که علت اعدادی نیز از مراتب علیت است. از همفینشده، روشن میبر اساس مبانی گفته -1
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شفود اگفر چفه بفه دلیفل رتبفۀ تمام احکامی که مربو  به اصل علیت است، بر علل اعدادی هم مترتب می
وجودی نازل و خسیس علل اعدادی، این احکفام از ضفع  بیشفتری نسفبت بفه احکفام موجفود در علفل 

شود، اما توان گفت که این احکام در علل اعدادی به صورت رقیقه یافت میجادی، برخوردارند و بلکه میای
 توان انکار نمود.  ها را نمیاصل وجود آن

در کلمات حکما و فالسفه، تسلسل در سلسلۀ عرضی علل و معالیل که همفان علفل اعفدادی بفه   -2
به دلیل فقدان شرایط الزم مانند اجتمفاع در وجفود و ترتفب  آیند، محال نیست و این عدم استحالهشمار می

(. با حقیقی بفودِن علفل اعفدادی، عفدم 2/181، مجموعه مصنفات شیخ اشراقوجودی است)سهروردی، 
چنان رأی بر این است که تسلسل در سلسلۀ علفل ها مخدو  نخواهد شد، بلکه هماستحالۀ تسلسل در آن

علل اعدادی تنهفا در مقفاِم حفدوث بفا معلفول  –یور که گذشت همان –اعدادی و عرضی جایز است. زیرا 
چنان شریی ماننفد اجتمفاع رو، هممعیت دارند و در معیت در بقاب در علیِت اعدادی منتفی است. از همین

وجودی در این سلسله از علل، منتفی است و با فقدان شر ، لزوِم مشرو )اسفتحالۀ تسلسفل( هفم منتففی 
 خواهد بود.

، الحاشیة علفی الهیفات الشففابمالصدرا، «)العلم بالعلة یوجب العلم بالمعلول»اساس قاعدۀ  بر -3
( 169( اگر علم به علت حاصل شود، علم به ماهیت و انیت معلول هم حاصل خواهد شفد)میرداماد، 158

رگذاری و و این حکم درباب همۀ علل حقیقی صادق است. البته باید توجه داشت که ضرورتًا باید حی یت اث
گفذارد، علفم بفه علیت مورد لحاظ قرار گیرد. به عبارت دیگر، تنها از آن جهت که علت در معلول اثفر مفی

علت مستلزم علم به معلول خواهد بود، علم به جهات و حی یات دیگر از وجود علت که تأثیری در معلفول 
از آن جهفت  –علم به علت اعفدادی نداشته است، مستلزم علم به معلول نخواهد بود. بر همین اساس، اگر 

حاصل شود، به همان میزان علم به خصوصفیات و آثفار معلفول هفم  –که در معلول خود اثرگذار بوده است 
 حاصل خواهد شد.

المعلفول یجفب أن »یکی دیگر از قواعدی که در فلسفه و درباب علت و معلول وجود دارد، قاعدۀ  -4
کید می64کاشانی، است)فیض« یکون مناسبًا للعلة جا که کند. از آن( که بر سنخیت میان علت و معلول تأ

علت اعدادی نیز در زمرۀ علل حقیقی قرار دارد، بنابراین، سنخیت میان علت و معلول در علل اعفدادی نیفز 
یعنی شهرزوری و قطب شیرازی قاعدۀ مذکور را بفه صفورت  حکمت اشراقکه شارحان ضروری است. این

شفهرزوری، «)فاّن المعلول ال بّد و ان یکون مناسبًا للعلة من بعض الوجوه»اند کهن داشتهمقید پذیرفته و بیا
اعفم از جهفت  –(. به این دلیل است که معلول را از همۀ جهات 323، شرن حکمةاالشراق؛ شیرازی، 345

از انتسفاب  اند و بر ایفن اسفاس، چفونمورد توجه قرار داده –نقص و کمال و نیز اعم از جهت حدوث و بقا 
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اند، این در حفالی اسفت کفه اگفر تنهفا اند، قاعدۀ مذکور را مقید کردهجهات نقِص معلول به علت ابا داشته
-حی یت اثرگذاری علت بر معلول و نیز اثرپذیری معلول از علت مورد توجه قرار گیرد و از احکام و ویژگفی

، بفه نحفو کلفی و مطلفق قابفل پفذیر  هایی که خاِص مقام معلول است، صرف نرر شود، قاعدۀ مناسبت
 خواهد بود.  

 
 شناختیهای انسانداللت -5

نحوۀ علیت انسان در تحقق افعال جوارحی و صنایع از نوع علت اعدادی است. انسان افعال جفوارحی 
سازی و تحقق شرایط و فعلیت اراده، زمینه بفه وجفود آمفدن افعفال کند، بلکه با زمینهو صنایع را ایجاد نمی

های انسانی عمدتًا همراه نوعی فعالیت بفدنی اسفت کفه علیفت انسفان شود. کن رحی وی محقق میجوا
جا که علیت انسان در این امور مسبوق به ادراک و اراده و غایات انسفانی ها اعدادی است. از آننسبت به آن

اوصاف و احفوال انسفان،  است، لذا با سایر علل اعدادی که فاقد ادراک، اراده و غایت هستند تفاوت دارند.
کنفد؛ بنفابراین، از آن حی یتی که در تحقق شیب مؤثر است، متناسب با ظرفیت قابل در معلول سفرایت مفی

تفر شود؛ هر چه فاعفل قفویهمواره خصوصیت فاعلیت انسانی از حیث تأثیرگذاری در معلول منعکس می
بی  از حضور فاعِل ضعی  در معلول است. باشد، اثر آن بیشتر است و میزان حضور فاعِل قوی در معلول 

نحوۀ تأثیر و کیفیت تأثیر و شدت تأثیر متوق  بر شفرایط ففاعلی انسفان و قفابلی متففاوت اسفت. حضفور 
اوصاف فاعلی انسان در برخی از علل اعدادی از برخی دیگر شدیدتر است، م اًل حضفور صففات پفدر در 

هفا را سان نسبت به صفنایع علفت اعفدادی اسفت، آنفرزند بی  از حضور صفات نجار در تخت است. ان
سفازد، حی یفت علمفی او در ساز تحقق صنایع است. وقتی انسان صفنعتی را  میکند، بلکه زمینهایجاد نمی

کند. صنعت حاصفل از حکمفت انسفان، بفه نفوعی ظهفور حکمفت انسفان اسفت. صنعت ظهور پیدا می
سنخیت است، در علل اعفدادی نیفز ایفن حکفم جفاری گونه که بین علت و معلول کمال مالئمت و همان

است، اما ممکن است به لحاظ تجربی سنخیت بین علل اعدادی و معلول احراز نشود. تجربفه و آزمفای ، 
قادر به تبیین چگونگی سنخیت بین فاعلیت انسانی در صنایع خود نیست، اما بر اسفاس قاعفدۀ عقلفی کفه 

ین علت و معلول سنخیت وجود دارد، اصل این قاعفده نیفز در علت اعدادی به یور حقیقی علت است و ب
 مورد نسبت انسان با افعال و صنایع وی صادق است. 

اگر چه علیت همۀ موجودات عالم ماده، در زمرۀ علل اعدادِی حقیقی هستند، اما درجفه و مرتبفۀ علفل 
ند که تفأثیر آن نیفز بفه عنفوان کیانسان بر حیوانات و نباتات اقتضا م یوجود یاعدادی یکسان نیست. برتر

تر از نباتات و حیوانات باشد. تأثیراتی که علِت معّدۀ انسانی در مصفنوعات ، متفاوت و عمیقیعلت اعداد
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گذارند. از گذارد، بسیار بیشتر از آثاری است که حیوانات و نباتات بر اشیای دیگر باقی میخود به جای می
حد اما مشکک و ذومراتب است، بنابراین، آثاری که از مراتب عالی جا که حقیقت انسان، یک حقیقت واآن

تر از آثاری است که از جهِت نازِل تر و شری ماند، قویوجودِی انسان م ل ُبعد عقالنی او بر اشیاب باقی می
 که هر انسانی از مراتب و شئون وجودی متعددی برخوردار اسفت کفهماند. عالوه بر اینوجودِی او باقی می

های مختل  هم نسبت به یکدیگر در یفک رتبفه و ها نسبت به برخی دیگر شرافت دارند، انسانبرخی از آن
مقام وجودی نیستند. بنابراین، انسانی که از جهت فضایل علمی و عملی جایگاه واالتری دارد، بفه عبفارت 

دهد)سفبزواری، ظهفور مفیتفری از خفود در فعفل دیگر، از رتبۀ وجودی باالتری برخوردار است، آثار قوی
(. بر همین اساس، فاعلیت انسان نیز به م ابه فاعلیت خداونفد، دو گونفه اسفت؛ فاعلیفت 30، أسرارالحکم

کند و فاعلیت َخلقی و اعفدادی ماننفد امری و ایجادی مانند هنگامی که صورتی عقلی را در ذهن انشاب می
 رساند.جام میهنگامی که با اعضاب و جوارن مادی خود فعلی را به ان

های دینی و گفتفار بزرگفان شناختی علل اعدادی، شواهدی از آموزهبرای تبیین اهمیت آثار انسان نکته:
شود: یکی از شواهدی که در قفرآن کفریم داللفت بفر اهمیفت جایگفاه علفت دربارۀ علت اعدادی ذکر می

ْقفویال َتُقْم فیهِ »دارد، نهی از اقامۀ نماز در مسجد ضرار است.  یاعداد َس َعَلی التَّ ِل   َأَبدًا َلَمْسِجٌد ُأسِّ ِمفْن َأوَّ
ریَن  هِّ ُه ُیِحبُّ اْلُمطَّ ُروا َو اللَّ وَن َأْن َیَتَطهَّ (. اگر چه این حکم از 108التوبة:«)َیْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم فیِه فیِه ِرجاٌل ُیِحبُّ

شفود، یور که از آیۀ شفریفه فهمیفده مفینآید، اما هماای علیه منافقان به حساب میجهت سیاسی، هجمه
کید است و این جهت از امر به اقامۀ نماز در مسجدی که بر اسفاس تقفوی بنیفان  جهت دیگری هم مورد تأ

شفود. تقفوای گزینند، روشن میهایی که به پاکی ویهارت گرای  دارند، مأوی مینهاده شده و در آن انسان
های پاک در فضفای مسفجد و در و دیفوار آن اثفر گفذار اسفت. در نسانگذار و رفت و آمد اهای بنیانانسان
در هنگام ذبح حیوان و « بسملة»های دینی نیز نق  علت اعدادی انسان در افعال مورد اهمیت است. آموزه

ف»در مقابل نهی از خوردن گوشتی است که در هنگام ذبح آن، یاد خدا نشده است:  ا ُذِکَر اْسفُم اللَّ ِه َفُکُلوا ِممَّ
یاییَن »( و118انعام:«)َعَلْیِه ِإْن ُکْنُتْم ِبآیاِتِه ُمْؤِمنیَن  ُه َلِفْسٌق َو ِإنَّ الشَّ ِه َعَلْیِه َو ِإنَّ ا َلْم ُیْذَکِر اْسُم اللَّ ُکُلوا ِممَّ َو ال َتْأ

ُکْم َلُمْشِرکُ  َلُیوُحوَن ِإلی (. برخفی از مفسفران، دربفاب 121انعفام:«)وَن َأْوِلیاِئِهْم ِلُیجاِدُلوُکْم َو ِإْن َأَیْعُتُموُهْم ِإنَّ
که این ضمیر به عفدم ذکفر خفدا در اند؛ اول ایندو احتمال مطرن کرده« إّنه لفسٌق »مرجع ضمیر در عبارت 

که خوردن از این گوشت، فسق خواهد هنگام ذبح برگردد، که این امر فسق و فاعل آن فاسق است، و دوم این
رسد که این احتمال دوگانه، معقول باشد، زیرا فسق کسفی کفه عمفدًا از ی(. به نرر م4/172بود)جصاص، 

کند در گوشت حیوان ذبح شده، مفؤثر خواهفد بفود و خفوردن از ایفن گوشفت، آثفار ذکر خداوند پرهیز می
وضعی و تکوینی خاصی به دنبال دارد، از همین جهت از آن نهی شده است. در کلمات ائمۀ هفدی)علیهم 
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البی بسیار زیادی آمده است که به وضون بر اثرگذاری حاالت روحفی و فضفایل و رذایفل صلوات الله( مط
کوالت و افعال او دارد. به برخی از این روایات در ادامه اشاره می شفود. در اخالقی انسان در مصنوعات، مأ

ی الله علیه و آله(کتاب  غفذای انسفاِن « اُم اْلَبِخیِل َدابَیَعاُم اْلَجَواِد َدَواٌب َو َیَع »آمده است که  یب النبی)صلّ
اند که ذوالّنفون (. آورده21جواد و بخشنده، درمان، و غذای انساِن بخیل، درد و مرض است)مستغفری، ص

بان بفرای وی فرسفتاد، او نخفورد و بعفد ای غذایی به وسفیلۀ زنفدانمصری گرسنه و زندانی بود. زن صالحه
گری آوردند، یعنی نیرویفی کفه غفذا را بفه مفن رسفاند پفا  تمعذرخواهی کرد و گفت: غذا را روی یبق س

کنفد کفه گففت: ابفوبکر القاسم از پدر  نقفل مفی (. محمد بن ابی3/249، راه روشنکاشانی، نبود)فیض
صنحاجی شخصی را به سوی یحیی بن عمر بن المعتصم که از دوستان نزدیک او بود، فرستاد تا مقداری از 

او بفرستد. یحیی آن را برای او فرستاد. هنگامی که خرمفا را در مقابفل ابفوبکر  خرمای براری)وحشی( برای
قرار دادند، از خوردن آن امتناع ورزید. وقتی از علت امتناع پرسفیدند، گففت: آن را یفک زن حفائض چیفده 
است. ابوالقاسم گفت: من بار دیگر شخصی را فرستادم تا مقداری دیگر خرمفا بفرسفتد. و تعفدادی خرمفا 
برای من در بشقاب فرستاد. ابوبکر آن را خورد و گفت: این خرما را پسفر  علفی چیفده اسفت. ابوالقاسفم 
گفت: بالفاصله به خانه ابو زکریا رفتم، و از او در مورد خرماهای اول و دوم سؤال کردم. او به من گفت: من 

 (. 250خرمای اول را توسط زنی برداشتم و دومی را فرزندم علی برداشت)تادلی، 
 

 نتیجه گیری 

کید شد:   در این پژوه  بر نکات زیر تأ
شود. در دیدگاه رایفج، علفت اعفدادی مجفازًا علفت علت به دو قسم اعدادی و ایجادی تقسیم می -1

جا که رابطۀ تضای  بین علت و معلول است. امور متضای  در قوه و فعفل و وجفود و شود. از آننامیده می
شفود و بفر ایفن دادی با معلول معیت ندارند. فقدان پدر سبب عدم فرزند نمفیعدم متکافی هستند. علل اع

علیفت علت اعدادی به یور حقیقی علت است و اساس علیت آن مجازی است. بر اساس دیدگاه برگزیده، 
گیرد. علیت اعدادی از مراتب ضفعی  علیفت امری تشکیکی است که از مراتب قوی و ضعی  را در بر می

 است.
شفود کفه قفدر جفامع معنفای علیفت عبارتسفت از: در تعاری  مختل  علیت، روشن میبا تأمل  -2

توق  وجود چیزی به چیز دیگر یا مدخلیت وجود چیزی در چیزی دیگر یا احتیاج وجود چیزی بفه چیفز »
شر  علت نیست. بر این اسفاس، « ابداعی بودن»یا « معیت»بنابراین، در هیچ یک از این تعاری  «. دیگر

علفت ناشی از تسّری احکام برخی از مصادق به همۀ مصفادیق اسفت. « معیت»به « علیت»ردن مشرو  ک
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کنفد، تحریکفات و تمهیفداتی کفه در معلفول ایجفاد مفیمعد در حدوث همراه با معلول است و در بقاب بفا 
 گذارد.را در معلول به جا می« آثاری»

مرتبۀ قفوی علفت، علفت ایجفادی  بر اساس دیدگاه برگزیده، علت اعدادی از مراتب علیت است. -3
است که در آن، تمام وجود علت به معلول وابسته است و مرتبۀ ضفعی  علفت، علفت اعفدادی اسفت کفه 

تواند در بقا استمرار وجودی داشته باشد. برخی از احکام علل ایجادی نیز به یور رقیقفه معلول بدون آن می
شفود، در علفل کماالت علت در معلفول ظفاهر مفی یور که در علل ایجادیدر این علل وجود دارد. همان

 اعدادی نیز چنین است. 
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