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 1314 پاييز ـ زمستان/  1پياپي /  اول شمارة/ اولسال 

 1ادلّه و براهين اثبات عالم عقل در نظام صدرايي
 2محمدتقي شفيعي

 چکيده 
و در پي آن کيفيت صدور عالم کون و فساد از حقيقتت سست ي و وحتو     بحث از اثبات عالم عقل 

شناساوة فلسفة اسالمي است. اثبتات عقتو     چينش عوالم وجود، ازجمله مسائل مهم در مباحث سس ي
اود.  ترين و دشوارترين مباحث حکمي و فلسفي است که تمام مکاتب فلسفي به آن پرداخ ه يکي از مهم

توان وحو  صدور کثرت از وحدت و ويز چگووگي تدبير وظام عتالم را تبيتين    ميبا اثبتات چنين عالَمي 
صورت مس قل و مبستو  بته    کرد. سريک از مکاتب فلسفي اسالمي )مشاء، اشراق، حکمت م عاليه( به

ترين دليلي که در اثبات اين امر مورد اس ناد سمة حکماي الهي  اود. مهم اثبات عالم عقو  مجرده پرداخ ه
است؛ براساس مفاد اين قاعده اگر عل ي به تمام معنا و از جميع جهات واحد  «الواحد»گرف ه قاعد  قرار 

واستهه از آن   وحوي که در آن سيچ جهت کثرتي فرض يا لحاظ وشود، معلو  و اثري کته بتي   باشد، به
موجتب  از يک معلو  در عرض سم از علتت واحتد،    شود، ضرورتاً واحد است؛ زيرا صدور بيش صادر مي

 تکثر و ترکيب در ذات علت است. 
پردازد. ايشان در  اي دارد و در آثار خويش به اثبات آن مي صدرالم ألهين ويز به اين مسئله وگاه ويژه

ادلّه و براسين يادشده را در دو مک ب پيشين وظير قاعد  الواحد و امکتان اشترت تحليتل و     اسفار ک اب
 «مسلک تمام و مقابله»توان به اثبات با روش  کند که مي بات ميبررسي کرده، به يازده روش عقل را اث

 «شوق اشياء به تحصتيل کمتاالت  »و ويز اثبات ازطريق  «ثبوت خزينه براي معقوالت»و اثبات ازطريق 
بعداز بيان سه روش اثبات عقو  و مُثل افالطتووي،   شواهد الرّبوبيةاشاره کرد. وي سمچنين در ک اب 

 کند.   صدور کثرت از وحدت براساس مباوي حکمي خويش بيان ميوظرية خود را دربار

 گان اژکليدو
 عالم عقل، مُثل، قاعد  الواحد، قاعد  امکان اشرت.

                                            
 .22/11/1991، تاريخ پذيرش: 7/9/1991. تاريخ دريافت: 1

 .(shafiee1001@gmail.com) علمیه حوزه 9. سطح 2
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 مقدمه 
مسئلة اثبات عقو  و درپي آن کيفيت صدور کثرت و وحو  ترتيب عتوالم وجتودي در ميتان تمتام     

کاوون توجه حکماي اسالمي ويز قرار گرفتت.  از اسالم مهرح بود و بعداز اسالم  مکاتب و فالسفة پيش
اي  گووته  از او بتوعلي بته   صورت مس قل مهرح کترد و پت    فارابي وخس ين فيلسوفي است که آن را به

ستينا در   وحوي مبستو  آن را تبيتين ومتود. ابتن     به شفاء الهياتو  اشاراتتر بدان پرداخت و در  مفصل
م عتا  بته روش فتارابي عمتل، و از آن      رات از حتق برخي مواضع در تقرير چگووگي خلق و ترتيب کث

 ساي جديدي مهرح ساخت. تبعيت کرد، ولي در مواضع ديگر وظريه
شيخ اشراق به اين مسئله اس مام بيش ري وشان داد؛ وي ادلّه و وظرية مشتائين را در اثبتات عتالم    

الم از ديدگاه ايشتان  وحو  صدور کثرات و کيفيت چينش وظام ع عقل پذيرفت، ولي وقدساي فراواوي به
رو در اين باب وظرية جديدي به دست داد و آن اينکه به عقو  عرضيه قائل شد و وظريتة   داشت؛ ازاين

 مشهور مُثل افالطووي و ارباب اوواع را مهرح کرد.
ترين مک ب حکمي اسالمي ويز مهترح گرديتد. صتدرالم ألهين در     بحث اثبات عالم عقل در کامل

و سراوجام در ک تاب  ي و تحليل ادلّه و براسين مذکور در دو مک ب پيشين پرداخت به بررساسفار  ک اب
 وظرية خود را براساس مباوي فلسفي و حکمي خويش عنوان کرد. بيةبوالشواسد الر

سا و مقاالت فراواوي در زمينة عقل و عالم مجردات وگاش ه شتد کته در آوهتا بته      از وي ک اب پ 
و ادلّة اثبات عقل پرداخ ه شد، ولي عدم وجود وگارشي کته عمتد  ادلّتة     تبيين و بررسي و وقد وظريات

اثبات عالم عقل در وظام صدرايي را بيان کند و درپي آن کيفيت صدور کثترت از وحتدت را براستاس    
وظام فکري صدرايي به تصوير کشد، اسميت اين تحقيق را آشتکارتر ستاخت. برختي آثتار ارائته شتده       

عتالم  »مقالتة   1زاده آملتي،  اثر اس اد عالمه حستن  دو رسالة مُثل و مثا از: ک اب  اود زمينه عبارت دراين

وظريتة مالصتدرا   »مقالة  2پناه و مجيد احسن، اثر سيديداهلل يزدان «سينا و شيخ اشراق عقو  ازمنظر إبن

  3اهلل خادمي. اثر عين «در رابهة چگووگي پيدايش کثير از واحد )وظام فيض(

 دهاي آنمفهوم عقل و کاربر
يتا   ،کما  و وقصتان  يا دريافت صفات اشياء از حُسن و قبح و ،داوش ياد رَمعناي خِ عقل در لغت به

جتوسري  ديگتر، عقتل    بيتاوي  رود؛ به کار مي گردد، بهعلم به مهلقِ اموري که سبب مميز خوبي از بدي 
معناي ديه، پناه، قلعته   گاسي بهالب ه  .کند علوم ضروريه و وظريه را درک مي که وف  با آناست لهيف 

 4و د  ويز اس عما  شده است.

                                            
 .1932ان، نشر طوبي، . تهر1

 .1939، زمستان 91، شماره معرفت فلسفي. 2

 .1931، ارديبهشت 17، شماره نامة مفید. 9

 .1192، ص1ـ9، ج«فرهنگ جامع نوين»؛ سیاح، أحمد، 322، ص1ـ9، جمنتهي العربپوري،  . صفي1
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کار رف ته استت. حکمتا گتاسي بتر       عقل در اصهالح حکيمان و م کلمان ويز در معاوي گوواگووي به
سمچنين در ايتن   1اود. و گاسي إدراکات قوّ  مذکور را عقل واميده  اود  وف ِ قوّ  عاقله، عقل اطالق کرده

يعني وته در وجتودِ ذاتتي ختود بته       2است مجرد که ذاتاً و فعالً تجرد دارد، اود: عقل موجودي باره گف ه
مادّه و عوارض آن ماوند صور جسماوي وياز دارد، و وه در صدور فعتل مح تاب بتدن و قتواي جستماوي      

 در اين ووش ار مراد از عقل سمين معناي اخير است. 3ماوند وف  واطقه است،

 جايگاه عقل در حکمت متعاليه

از مکاتب ديگر به اين بحث و اثبات ايتن ممتر عظتيم      ألهين مؤس  حکمت م عاليه، بيشصدرالم
وحو مفصل بته اثبتات عقتو      صورت مس قل و به ساي فلسفي خود به رو، در بسياري از ک اب کرد؛ ازاين

 استفار مجرده و مفارقات ووريه و ويز عقو  عرضيه و مُثل افالطووي پرداخت؛ مثالً در سفر سوم ک تاب  
ستاي   بعداز تحليل و شرح دو قاعد  الواحد و امکان اشترت و بيتان مفتاد و شترايه آوهتا، بته بيتان راه       

گوواگون اثبات عقو  مجرده پرداخت و جمعاً دوازده راه براي اثبات موجود مفتارق بته دستت داد کته     
ر ادلّته مهلتق   طور خاصْ عقل او  را به اثبات رساوده، ديگت  بعضي از آوها ماوند طريق سوم و چهارم به

کنند. وي بعداز بيان اين ادلّه و طرق، بته بيتان روش اخ صاصتي ديگتري در اثبتات       عقل را اثبات مي
 5کنتد  ده دليل بر اثبات موجود مجرد عقلي ذکر متي  مفاتيح الغيبسمچنين در ک اب  4پردازد. عقو  مي

ه طريتق در اثبتات مُثتل ووريته     از ذکر ادلّة شيخ مجل، سهروردي به بيان ست  قبل بيةبوواسد الرالشو در 

   6پردازد. مي
مالصدرا و پيروان حکمت م عاليه سمچون حکماي اشراق غيراز عقو  طوليه، عقو  عرضيه را ويتز  

الب ته   7شتمار آوردوتد.   در سلسلة علل پذيرف نتد و آوهتا را از علتل ايجتادي و متدبّر عتالم طبيعتت بته        
ظام سس ي تلقي گتردد از حکمتاي مشتاء و اشتراق     صدرالم ألهين در اينکه عقل او ، صادر وخس ين و

فاصله گرفت و عقل را يکي از شيءون و تعينات صادر او  داوست. از ديتدگاه حکمتا، صتادر او  کته     
ترين موجودِ مجردِ عقلتي   گردد و واسهة صدور ديگر اشياء است، کامل واسهه ازجاوب حق صادر مي بي

ولتي بتر مبنتاي رصتين عرفتاي بتاهلل و بته تبتع آوهتا           قابلِ فرض، يعني عقل او  يا وور مقرب است؛
تعالي وجتود منبسته استت     صدرالحکماء والم ألّهين محمد شيرازي، وخس ين حقيقت صادرشده از حق

تعالي است و عقل او  يکتي از شتيءون و تعينتات آن     ترين ظهورِ وجودِ واجب ترين و بسيه که کامل
                                            

متعالية في األسفار العقليةة  الحکمة ال؛ مالصدرا، 793ـ   797، ص1، جمصطلحات صدرالدّين الشیرازيسمیح دغیم، . 1
 .119، ص9، جاألربعة

 . همان.2

 .221، ص2، جحکمت الهياي،  . مهدي الهي قمشه9

 .272ـ222، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1

 .171ـ119، صمفاتیح الغیب. همو، 7

 .122ـ179، صبوبيةالرالشّواهد . همو، 2

 .31ـ12، ص2، جالحکمة المتعالية. همو، 7
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وويستد: در مقتام محتديت کته      متي  استفار وي در  1د.شتو  بوده، مخلوق او  در وظام سس ي شمرده مي
اي جمعتي در   گووه گووه وعت و صف ي در آوجا راه ودارد و تمام حاالت و صفات جماليه و جالليه به سيچ

شود، وجتود منبسته استت کته بته آن       تعالي صادر مي او مندرب است، اولين حقيق ي که از ذات واجب
 2شود. گف ه مي «حضره محديه الجمع»و يا  «لحقايقحقيقه ا»يا  «مرتبه الجمع»يا  «عماء»

 «الواحدُ ال يصدُرُ عنه إال الواحد»تاريخچه، مفاد و بيان شرايط قاعدة 

اوتد، قاعتد  الواحتد     اوّلين دليلي که بيش ر حکماي اسالمي براي اثبات عالم عقل از آن مدد جست ه 
ي استت کته از امّهتات اصتو  فلستفه      ترين قواعد فلستف  ترين و معروت است. اين قاعده يکي از مهم

طور مس قيم يا غيرمس قيم بترآن م رتّتب    رود و بسياري از اصتو  و مسائل فلسفي ديگر به شمار مي به
امتا او ارستهو را    4ظاسراً، فارابي وخس ين کسي است که به طرح اين مسئله سمت گماشتت،  3شود. مي

اکثر حکمتاي   5کرد. ون )شاگرد ارسهو( اس ناد ميباره به سخن زو داوست و در اين مب کر اين قاعده مي
وظتتر   اسالمي سمچون فارابي، بوعلي، خواجه طوسي، شهرزوري و ميرداماد، بر بداست اين قاعده اتفاقِ

بسا اين اصل از فهريات عقل صريح و قلتب   : چهمع قد است داوند. مالصدرا دارود و آن را از اوليات مي
 6رود. شمار مي ري بهسليم است و از مس قالت عقل وظ

امتا در ايتن ميتان م کلمتان      7اود؛ م کلمان مع زلي ويز مخالف ي با اين قاعده ودارود و آن را پذيرف ه
شدت با اين قاعده مخالفتت کترده، بته ابهتا  آن      اشعري ماوند امام محمد غزالي و امام فخر رازي به

بتاوجوداين،   8اوتد؛  فالستفه قترار داده   اي براي سجمته و اع تراض بتر    اود و آن را وسيله سمت گماش نه
اوتد و   توان سمة اشاعره را مخالف اين قاعده داوست، بلکه گروسي از آوان اصل قاعتده را پذيرف ته   ومي

   9داوند. اود، ولي صدور کثير از فاعل مخ ار را جايز مي آن را به فاعل موجب )غيرمخ ار( اخ صاص داده
اگر عل ي به تمتام معنتا و از جميتع جهتات واحتد باشتد،       »نند: ک گووه بيان مي حکما مفاد آن را اين

واستهه از آن   گووه جهت کثرتي فرض يا لحاظ وشود، معلو  و اثتري کته بتي    وحوي که در آن سيچ به
                                            

 .219، صدرآمدي به نظام حکمت صدرايي؛ عبوديت، 991، ص2، جالحکمة المتعالية، درامالص. 1

أوّلُ ما نشأ من الوجود الواجبي الّذي ال وصفَ له و ال نعتَ إال صريحُ ذاتِهه الُُدهدم ُ هيهه    : »الحکمة المتعالية. مالصدرا، 2
يتهِ هو الوجودُ الُدبسطُ الّذي يقالُ له العَُاء، و مرتبةُ الجُهع و  جُيعُ الحاالتِ و الدعوتِ الجُاليةِ و الجاللية بأحديتهِ و هردان

 «.حقيقةُ الحقايق، و حضرةُ أحديةِ الجُع

 .29، ص2)مقدمه مصحّح(، ج شرح فخررازي بر اإلشارات و التّنبیهاتزاده،  . نجف9

 .213، صتاريخ فلسفة اسالمي. هانري کربن، 1

 .نقدي بر قاعده الواحد و اصل سنخیتاز: مقاله يحیي يثربي،  نقل ؛ به7، صمجموعه رسائل. فارابي، 7

 .217و  211، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 2

 .211، ص7، جالحکمة المتعاليةحاشیه بر . سبزواري، 7

 .119، صتهافت الفالسفه؛ محمد غزالي، 121، ص1، جمباحث مشرقیه. فخررازي، 3

 شرح فخررازي بر اإلشارات و التّنبیهاتزاده،  از: نجف نقل ؛ به127ـ129، ص1، جشرح مواقف. سیدشريف جرجاني، 9
 .71، ص2)مقدمه مصحح(، ج
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گردد به ضرورت واحد است. مهابق اين قاعده صدور بيش از يک معلتو  در عترض ستم از     صادر مي
 1.«ترکيب در آن علت استعلت واحد محا  بوده و وشاوة تکثّر و 

شمرود؛ از جمله اوحصار جريان اين قاعتده   شرايهي حکما براي جريان اين قاعده شروطي را برمي
بنابراين اشاعره که براي خداوود م عتا  صتفات زايتد بتر      2در واحد حقيقي و بسيه من جميع الجهات؛

تتوان   3اوتد،  ساي حادث قايل ت و إرادهکنند و يا ماوند مع زله که براي خداوود م عا  صفا ذات اثبات مي
م عتا  را   رو، سمت در رد اين قاعده گماش ه و صدور کثرات از حق اس فاده از اين قاعده را ودارود؛ ازاين

 4کنند. سبب تعدد اراده و يا از طريق کثرت صفات توجيه مي يا به
 بايني که رجتوع بته   شر  ديگر وحدت و بساطت معلو  است، يعني براي معلو ، آحاد و اجزاي م

شر  آخر عدم تحقق واسهه بين علت و معلو  استت، يعنتي    5جهت واحده وکنند، وجود وداش ه باشد.
اي ميتان   گووته واستهه   بايد معلو  مس قيماً و بدون واسهه از علت حقيقي خود صادر شود و وبايد سيچ

ثير از واحد حقيقي صتادر شتود،   صورت صحيح است که اشياء و معاليل ک آوها قرار گيرد؛ زيرا درغيراين
 6واسهة برخي ديگر محقَق شوود. اي که برخي به گووه الب ه وه در درجة واحد، بلکه به

 «الواحد»دليل مالصدرا بر اصل قاعدة 
 وويسد:  صدرالم ألهين در اثبات وف  اين قاعده مي

اين مناسبت و در علت مُق ضيه بايد بين علت و معلو  ماليمت و مناسب ي برقرار باشد و 
ماليمت بين علت و غير معلو  برقرار ويست، مثل مناسبت بين آتش و گرما و يا آب و 
سرما و يا شم  و وور؛ لذا ديگر بين آب و حرارت و يا آتش و سرما و يا زمين و وور 

گووه ماليمت وجود ودارد. پ  اگر از علت واحد دو چيز صادر شود، يا اين دو چيز به  اين
 اود و يا به دو جهت مخ لف.  از آن علت صادر شده جهت واحدي

فرض او  ]که آن دو چيز به جهت واحد از آن علت صادر شده باشند[ صحيح ويست؛ 
چون ماليمت و مناسبت سمان مشابهت است و مشابهت ويز قسمي از مماثلت در صفت 

ويم واحد دا از طرفي مي 7است و مماثلت در صفت سمان اتحاد در حقيقت و ماسيت است.

                                            
)مقدمـه   شـرح فخـررازي بـر اإلشـارات و التّنبیهـات     زاده،  ؛ نجف212ـ211، صنهاية الحکمة. سیدمحمدحسین طباطبايي، 1

 .29، ص2مصحح(، ج

 . همان.2

 .111، صشرح تجريد االعتقاد. عالمه حلّي، 9

)مقدمـه   شرح فخررازي بر اإلشـارات و التّنبیهـات  زاده،  از: نجف نقل ، به127ـ129، ص1، جشرح مواقف. جرجاني، 1
 .71، ص2مصحّح(، ج

 .211، صنهاية الحکمةطباطبايي، سیدمحمدحسین . 7

 .211، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 2
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حقيقي موجودي است که از جميع جهات واحد بوده و تمام صفاتش عين ذاتش است وه 
زايد بر ذاتش. حا  اگر واحد حقيقي مشابهت با دو شيء مخ لف داش ه باشد، سرآينه الزم 

طور که  آيد حقيقت آن ويز م حد و مساوي با دو حقيقت مخ لف باشد؛ ]چون سمان مي
ه اتحاد در حقيقت است[ و اگر حقيقت علت واحد، مساوي و گف ه شد رجوع مشابهت ب

شود و اين محا   م حد با دو حقيقت مخ لف شد، ح ماً حقيقت خودش ويز مخ لف مي
 است، چون خالت فرض است.

فرض دوم ]که آن دو چيز به دو جهت مخ لف از آن علت صادر شده باشند[ ويز باطل 
احد حقيقي وبوده و جهات مخ لف و تکثر در صورت علت واحد ديگر و است؛ زيرا دراين

 1شود که اين ويز خالت فرض است. ذات آن حاصل مي

 «الواحد»اثبات عالم عقل از طريق قاعدة 

گووته بته    مالصدرا و پيروان او سمچون مالسادي سبزواري اثبات عقل از طريق اين قاعتده را ايتن  
واحد و بسيه است؛  شود، ممري م عا  صادر مي حقاود: سماوا آوچه که از مبدم المبادي و  تصوير کشيده

گووته تعتدد جهتات و حيثيتات راه وداشت ه و       م عا  وجودي واحد و بسيه دارد که در او ستيچ  زيرا حق
چنتين باشتد در    سرگووه تشريک و ترکيبي در او منافات با وجوب ذاتي او دارد، و سر بسيهي کته ايتن  

تعتالي جتز واحتد صتادر      شود؛ پ  در مرحلة وخستت از واجتب   مرتبة او  جز ممر واحد از او صادر ومي
خاطر قصور و ضعف در قدرت و يا وعوذباهلل بخل وسبت به ايجاد  شود و عدم صدور کثرات از او به ومي

عنتوان   کثرات ويست، بلکه اين قصور کثرات و عدم إس عداد امور جسماوي است که صتدور آوهتا را بته   
 2.صادر وخس ين غير ممکن کرده است

اکنون اين ممر واحد يا وف  است، يتا عترض، يتا صتورت ووعيته، يتا سيتولي؛ امتا اگتر آن واحتد           
م عتا (   آيد کته واحتد مفتروض )حتق     م عا  وف  يا عرضي از اعراض باشد، الزم مي صادرشده از حق

 م عا  صادر شده يکي از آوها را بدون جسم ايجاد کرده باشد، يعني سريک از آن دو بدون جسم از حق
باشند و اين ممري محا  است؛ چون سم وف  در مقام فعل خود مح اب به جسم استت و ستم عترض    

تعتالي صتادر شتده استت عرضتي       در مقام ذات و فعلش وياز به جسم دارد. اگر گف ه شود آوچه از حق
ويتاز از جستم    وفساوي ماوند کيتف وفساوي است، در جواب گوييم باز سم به واسهة وف  مس غني و بي

   3م عا  صادر شود. واسد بود، بلکه در تحقّقش وياز به جسم دارد و بايد به سمراه يک جسمي از حقوخ
گردوتد. در   م عا  صادر ومي گووه سؤا  کرد که چرا وف  و عرض بدون جسم از حق اگر سائلي اين

رو، اگتر   نگوييم، چون صادر او  بايد علت تحقق و ايجاد جميع مادون خود باشد؛ ازايت  پاسخ به آن مي

                                                                                                           
 کند. گويند. پس مشابهت برگشت به اتحاد در حقیقت مي مشابهت مي

 .292، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1
 .111، صشرح الهداية األثيرية. مالصدرا، 2
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آيتد وفت     م عا  صادر شوود، الزم مي وف  يا عرض صادر او  باشند و بدون جسمي از اجسام از حق
علت از براي م علَّق خود که جسم است، واقع شود و عرض ويز علت از براي موضوع ختود کته جتوسر    

گيترد،   او تعلّتق ومتي   اود، چون تا جسمي وباشد، وف  به که اينها از ممور محا  است، قرار گيرد؛ درحالي
داود، اصالً وف  بتدون وجتود    مي «جسماويه الحدوث»بلکه بر مبناي رصين حکمت م عاليه که وف  را 

يابد. سمچنين تا موضوع و جوسري براي عترض وجتود وداشت ه باشتد،      جسم در م ن خارب تحقق ومي
ديگتر،   بيتان  ي يابتد. بته  عرض قابل تصوّر وخواسد بود؛ تا چه رسد به اينکه بدون موضوع تحقّتق عينت  

عرض دامنة جوسر است و تعلق ذاتي و فقر وجودي به آن دارد؛ لذا امکتان تحقّقتش در ختارب بتدون     
 1جوسر يا موضوع وجود ودارد.

عنتوان صتادر او     توان سيولي يا صورت داوست؛ زيرا اگر يکتي از ايتن دو بته    امّا صادر او  را ومي
داويم بين سيولي و صورت تالزم وجتود دارد،   ود و حا  آوکه ميش لحاظ شوود تالزم بين آوها باطل مي

اوتد، پت  اگتر صتادر او  سيتولي باشتد، الزم        يعني در وجود و تحقّق در م ن خارب به يکديگر مح اب
آيد که قوامش به خودش باشد و در وجود مقدم بر صورت شود و ديگر ويازي بته صتورت وداشت ه     مي

حض است و در تحققش قائم به صورت است؛ از طرفتي چتون صتورت    که سيولي قوّ  م باشد، درحالي
اي مقدم بر آن دارد. صورت ويز چون در تشخصش ويازمنتد   محصِّل مادّه است، پ  در مقام وجود رتبه

 2تواود صادر او  باشد. شود، لذا ومي به مادّه است و شيء تا تشخص ويابد م حقق ومي
و  از مبدم المبادي صتادر شتود عقتل مفتارق استت کته       تواود در مرحلة ا پ  تنها واحدي که مي

وحدت جمعيه دارد. صدرالم ألهين و حاجي سبزواري در اين تقرير خود م عرض ممر جسم وشدود؛ زيترا  
شود و بديهي است در بحتث متورد    جسم اصالً وحدتي ودارد، بلکه مرکب از مادّه و صورت شمرده مي

 3کند. مر مرکب ورود پيدا وميوظر که صدور واحدي از واحد ديگر است، م

 متعال از ديدگاه حکمت متعاليه کيفيت صدور کثرات از حق

خوبي اسميت مسئلة صدور کثرت از وحتدت و   مالصدرا يکي از حکيمان م ألة اسالمي است که به
چگووگي چينش وظام آفرينش را درک کرد و تتالش فراواوتي در ارائته راه حلتي مناستب در اثبتات و       

ساي مخ لفي دربار  وظام فيض و کيفيتت صتدور    ساي فلسفي خود روش مود. وي در ک ابتبيين آن و
بته جزئيتات و مصتاديق وظتام فتيض      المشتاعر  کثرات از مبداء واحد ارائه کرده است؛ مثالً در ک تاب  

کوشتد بتا آيتات و     براين، بسيار مي کند؛ عالوه پردازد و فقه به ذکر رئوس و کليات بحث اک فا مي ومي
جويتد؛   ات وظرية خويش را اثبات کند و در اين راه کم ر از روش تجزيه و تحليل عقالوي بهره ميرواي
ديگر، مالصدرا در اين ک اب با وقل روايات و آياتي در اين باب تنها به اصل وجود عتالم عقتو     بياوي به

گيتري آوهتا    ي شکلکند، اما دربار  عدد عقو  و وفوس و افالک و چگووگ و عالم وفوس کلّيه اشاره مي

                                            
 .229و  223، ص9، جشرح المنظومة؛ سبزواري، 221ـ273، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1

 .271و  229، صالمنظومه  شرح. سبزواري، 2
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1آورد. و وجود رابهة طولي و عرضي ميان آوها سخني به ميان ومي
 

وظام فيض را سمچتون   أجوبة الُسائل الدّصيرية رسالةايشان در برخي رسائل فلسفي خود، مثل 

فارابي به صورت ثنايي مهرح کرده است و صدور کثرت از عقل او  را واشي از وجود دو جهت کثترت  
داود. ايشان در اين ک اب براي تبيين وظرية خود وخست به بيان دو مقدمته   ت( در آن مي)وجود و ماسي

گويد: او  اينکه سر ممکن الوجودي در خارب زوب ترکيبي است که مرکتب از وجتود و    پردازد و مي مي
ماسيت است؛ و دوم اينکه، وجود مجعو  بالذّات استت و ماسيتت مجعتو  بتالعرض. ست   در ادامته       

شود که ماسيت ويز يک وحو  تحصّلي در ختارب دارد؛ زيترا    ايد: از مقدمة او  اين و يجه مخذ ميافز  مي
الجملته جتزء شتيئي باشتد، ختودش ويتز        الجمله جزء شيء موجود است و چيتزي کته فتي    ماسيت في

م عتا  صتادر    شود کته ماسيتت از حتق    الجمله موجود است؛ و از مقدّمة دوم اين مهلب اس فاده مي في
 است، به عبارتي اين وجود است که جعل از طرت جاعل به او تعلّق گرف ه است وه ماسيت.وشده 

گيريم که معلو  او  مش مل بر دو ممتر   وويسد: از مجموع اين دو مقدمه و يجه مي وي در ادامه مي
م عتا  کته بستيه     است، يکي وجود و ديگري ماسيت، و اين وجود است که ممري بسيه بوده و از حق

است صادر شده است؛ اگرچه اين ممر بسيه در مرتبة ذاتش و به تحليل عقلي از دو ممر )وجتود   حقيقي
اش از علتت او  صتادر شتده، و     و ماسيت( تحقق ياف ه باشد. پ  معلو  او  ازحيث وحدت وجتودي 

واستهة وجتودش از    شده است؛ پت  بته   اش واسهه در ايجاد کثرات در م ن خارب ازجهت کثرت عقلي
شتود و چتون ماسيتت     واسهة ماسي ش فلکي از او صادر مي ي عقل ديگري از او صادرشده، بهمبدم معل

شود ويتز مشت مل    رو، آوچه ازجهت آن صادر مي ووعيه مش مل بر دو مفهوم جن  و فصل است؛ ازاين
بر مادّه و صورت خواسد بود. سمين بيان به عينه در صدور مراتب بعدي صدق کرده، سلستلة عقتو  و   

 2شوود. م عا  صادر مي از ديگري از حق يکي پ افالک 
صورت ثنايي عمل کرده است، در برختي جهتات    الب ه در اين وظريه گرچه صدرا سمچون فارابي به

با وظرية فارابي تفاوت دارد: او  آوکه، فارابي جهات کثترت در عقتل او  را تعقتل مبتدم و تعقتل ذات      
داوتد؛ دوم آوکته،    او  را ترکيب از وجود و ماسيت مي داوست، ولي مالصدرا جهات کثرت در معلو  مي

فارابي تعداد عقو  و افالک را معين کرد و منحصر در ده عقل و وه فلک داوستت، ولتي مالصتدرا در    
 اي وکرد. گووه مهالب اشاره اين رساله به اين

ي بر ممشاي مشتاء و حکمتت ستينو    مبدم و معادساي ديگر خود سمچون  مالصدرا در برخي ک اب
اما سراوجام وظرية اصتلي   3حرکت کرد و وظام فيض را سمچون بوعلي بر مبناي وظام ثالثي تقرير داد،

شت: فيض او  با عنوان منهجٌ عرشي بيان ومود. وي در اين ک اب وو بيةالشواسد الربوخود را در ک اب 

جهت که در وجود  م عا ( صادر شده است، وحدت ذاتي دارد، و از آن او  )حق از اين جهت که از حق
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منتد   و ذاتش کماالت حضرت حق را ودارد و از فقر وجودي و محدوديت ذاتي و ماسيت امکتاوي بهتره  
کنتد، منشتأ    است، کثرتي بالعرض دارد، اکنون از اين جهت که فتيض او  ذات ختويش را تعقتل متي    

شقش بته او  شود و به جهت مشاسد  معبود خويش و ع تحقق شيئي شده است و چيزي از او صادر مي
شتود.   سبب وجوب بالغيري که ازسوي او ياف ته استت، علتت تحقتق و صتدور شتيئي ديگتر متي         و به

اش سبب صدور شيئي ديگر خواستد شتد. الب ته ايتن      سمچنين به جهت ماسيت و امکان و فقر وجودي
زوظتر  سه جهت، يعني تعقّل ذات، مشاسده و عشق و وجوب بالغير وسبت به معبود، امکان و فقر ذاتي، ا

شرافت با يکديگر برابر ويس ند، بلکه بعضي بر بعض ديگر فضيلت و برتري دارود و آن عامل و جه تي  
گيتري   از سمه شرافت دارد سبب تحقّق موجود شريف و آوکه شرافت کم ري دارد، سبب شکل که پيش

ي شود. پ ، ازجهت وجوب غيري و عشقش به معبتود و تعقتل مبتدم او ، عقتل ثتاو      موجود مخ  مي
يابتد و بته جهتت     شود و ازجهت تعقل ذات و وجود ظلّي خود وف  فلک مقصي تحقتق متي   صادر مي

  1شود. امکان يا جنبة ظلمت وسبي، جرم فلک مقصي از او من شيء مي

 تاريخچه، مفاد و بيان شرايط قاعدة امکان أشرف و أخسّ 

و شتيخ   قبستات امتاد در  اين قاعده يکي از اصو  و مباوي شريف فلسفي است که به تصريح ميرد
از فروعات قاعد  الواحد است و در فلسفه فوايد و منتافع   اسفارو مالصدرا در االشراق  حکُةاشراق در 

از ديدگاه صدرالم ألهين و است ادش   2شود. ب ميثبات عقو  و مفارقات، بر آن م رتشماري ازجمله ا بي
ن است ناد کترد و آن را در فلستفة ختود     ميرداماد وخس ين کسي که از اين قاعده بهتره گرفتت و بته آ   

الترئي  ويتز در    بتود. شتيخ   السّماء و العالمو  اُثولوجياکار برد، معلم مشايين )ارسهو( در ک اب  فراوان به
به اين قاعده اس ناد کرد و در ديگر رسائل و ک بش ترتيب وظام وجود و بيتان سلستلة    تعليقاتو  شفاء

صورت يک قاعد  مست قل تقريتر و تأستي       ني داوست، اما آن را بهرا بر اين قاعده مب «عود»و  «بدو»

وکرد، بلکه شيخ اشراق اين قاعده را به زيبايي تقرير کرد و جايگاه آن را در فلسفه اس وار ستاخت و آن  
3صورت يک قاعد  مس قل تأسي  کرد. را به

 

ت آن و دفتع شتکوک و   اي داشتت و در اثبتا   صدرالم ألهين ويز به اين قاعده توجه و عنايت ويتژه 
شبهات از آن کوشيد و در اثبات عوالم مافوق از آن بهره بترد. وي بعتداز بيتان ادلّته و بتراسين بتاب،       

توان در  مهرح کرد و مدعي شد از طريق اين قاعده ويز مي «قاعد  امکان مخ ّ»اي ديگر به وام  قاعده
  4مند شد.   بهرهاثبات موجودات م وسهه ماوند عالم اشباح مثاليه و عالم عقو

مفاد اين قاعده اين است که در تمام مراحل وجود الزم استت موجتود ممکتن اشترتْ بتر ممکتن       
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از آن موجتود   اخ  مقدم باشد، يعني سرگاه ممکن اخ  موجود شود، واچار بايد ممکتن اشترت پتيش   
از آوها يقتين   يششده باشد؛ مثالً، اگر به صدور موجودات مادي آگاه باشيم، به صدور موجودات مجردِ پ

ديگر، وجتود   بياوي به 1اي برتر و باالتر از ماديات قرار دارود؛ خواسيم داشت؛ زيرا موجودات مجرد در رتبه
ممکن اخ  کاشف است )به ال زام عقلي( از وجود ممکن اشرت در مرتبة قبل؛ زيرا در وظام وجود ستر  

 2شود. مرتبت مادووي سايه و شبحي از مرتبت مافوق خود شمرده مي
ترين شرايه اين قاعتده جريتان آن در حقتايق مجترد از متاّده استت، يعنتي فقته در          يکي از مهم

ديگتر،   بياوي موجودات ماوراي عالم کون و فساد قابل اس ناد و اس فاده است وه در مادّيات و زماويات؛ به
امتا در عتالم   اين قاعده تنها در عالم عقو  و وفوس مجرده و اجترام اثيتري صتادق و مجتري استت،      

3عناصر که م أثّر از علل و عوامل خارجي است کليت ودارد.
 

 دليل مالصدرا بر اصل قاعده
مشاء تقرير خاصي از قاعد  امکان اشرت ارائه وداده و تنها از اين قاعده در برخي مستائل فلستفي   

وحتو   بته  بستات قاس فاده کرده است. اگر تابعين حکمت مشاء سمچون ميرداماد اين قاعده را در ک اب 
اي ختاص   صتورت قاعتده   از آوان شيخ اشتراق آن را بته   مس قل تقرير کردود بدان سبب است که پيش

خوبي تقرير و برساوي کرده بود. اما شيخ اشراق و مالصدرا سردو اين قاعده را از فروعتات   تأسي ، و به
 اصل اين قاعده پرداخ ند.شمار آورده، با اودک تفاوتي به بيان و ايراد دليل بر  قاعد  الواحد به

م عتا    گويد: ممکنِ مخت ْ زمتاوي کته از حتق     مالصدرا در بيان دليل بر اثبات اصل اين قاعده مي
از آن ممکن اشرت ويز از او صادر شتده باشتد، وگروته ممکتن      تحقّق يابد، الزم و واجب است که قبل

اگر بته سمتراه اخت  صتادر شتده       اشرت يا بايد به سمراه ممکن اخ ْ م حقّق شده باشد يا بعداز آن؛
الوجود لذاته در مرتبة واحد و ازجهت واحد دو شيء صادر شود که بنتابر   آيد که از واجب باشد، الزم مي

وجتود آمتده    قاعد  الواحد اين ممر محا  است؛ و اگر جايز باشد که ممکن اشرت بعداز ممکن اخ  بته 
آيد که معلو ، اشترت از   قرار دارد، پ  الزم ميباشد، چون اشرت در رتبة علت و اخ  در رتبة معلو  

علت خويش باشد و اين ممر ويز محا  است؛ زيرا علتت حقيق تي استت کته بته معلتو  ختود سست ي         
توان آن را در کما  و شرت اخ ّ از معلو  خود داوست؛ به لستان حکمتا فاقتد     رو، ومي دسد؛ ازاين مي

ق وشود با اينکه ممتري استت   اشرت اصالً م حقسمچنين اگر ممکن گاه معهي شيء ويست.  شيء سيچ
آيتد[ ختالت مقتدّر     ممکن به امکان وقوعي، ]يعني ممکني است که از فرض وقوعش محا  الزم ومي

م عا  يا يکتي از معلتوالتش وشتده باشتد،      آيد. اکنون اگر فرض وجودش شود و صادر از حق پيش مي
کند تا اينکته   شرت از واجب الوجود را طلب ميکه بر امکاوش باقي است، پ  بالضروره جه ي ا درحالي
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عدم حصولش در عالم طبيعت مس ند به عدم حصو  عل ش باشد؛ به عبارتي ديگر، طبق ايتن فترض   
م عا  را اس دعا کند و اين ويتز محتا     آيد که ممکن مفروض عل ي معلي و اشرت از ذات حق الزم مي

استت؛ يعنتي حقيق تي     «ةي بماالي ناسي في الشّدفوق ماالي ناس»است؛ چون ذات الهي به لسان حکما 

است که کما  محض بوده، سيچ موجودي اشد و اکمل و اشرت از او قابل تصور ويستت. حتا  بعتداز    
از وجود ممکن اخ  ح ماً بايد ممکن اشرت تحقتق پيتدا    بهالن فروض مذکور حق اين است که قبل

 1کرده باشد.

عداز بيان تقرير مالصدرا در اس دال  بر اين قاعده، خود بته  ب نهاية الحکُةعالمه طباطبايي ويز در 

 گويد:   پردازد و مي تري از آن مي  بيان شيوا و روشن
وتد کته در اصتل بازگشتت      شرافت و خساس ي که در اينجا مهرح است دو وصتف وجتود  

کنند، يعنتي درحقيقتت برگشتت بته عليتت و       شدت و ضعف به حسب مراتب وجود مي به
وفسه باشد و معلوليتت يعنتي شتيء     ؛ عليت يعني شيء مس قل و موجود فيمعلوليت دارود

اي از مراتتب وجتود ازطرفتي م تأخر از مرتبتة       رابه و قائم به غير باشد. درو يجه سر مرتبه
مافوق و م قوم به آن است و در قياس با آن اخ  بتوده و حکتم رابته را دارد و از طترت     

 .ديگر مقوم مادون خود و اشرت از آن است
حا  با توجه به اين مقدمه اگر دو موجودي فرض شوود که يکي از آوها وسبت به ديگتري اشترت   

از ممکتن   اي قبل بوده و از کما  بيش ري برخوردار باشد، واجب و الزم است که موجود اشرت در مرتبه
قتوّم  وجود آمده باشد؛ وگروه، ممکن اخ  موجودي مس قل و غير رابه خواسد شتد و ديگتر م    اخ  به

 2.«که فرض بر اين است که اخ  بوده و قائم به اشرت است به اشرت وخواسد بود. درحالي

طور جدي اساس و بنيان  الب ه اشکاالتي بر اين قاعده وارد شده است که برخي آوها قوّت دارد و به
ر اصل قاعده توجهي به شرايه و قواعد منظور د سازد، اما برخي ديگر به علت بي اع بار مي قاعده را بي

کند و به سريتک   خود مهرح مي اسفارمهرح شده است. اين قبيل اشکاالت را صدرالم ألهين در ک اب 
 3دسد. از آوها پاسخ مي

 اثبات عالم عقل ازطريق قاعده امکان اشرف
صدرالم ألهين بعداز بيان اس دال  بر اصل قاعد  امکان اشرت و تعريف و تمجيد از اين قاعتده در  

لم برزخ و ارواح مثاليه و ويز عقو  عرضيه و م کافئه که سمان مُثل افالطون يتا اربتاب اوتواع    اثبات عا
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از اثبتات عتالم عقتل بتا ايتن قاعتده، آن        پردازد و قبل اي مشرقي مي شيخ اشراق است، به بيان تبصره
 چنين است: کند که مضمووش  اي شريف و سودمند بيان مي صورت مقدمّه تبصره را به

الوجود است که  وجود مهلق داراي دو حاشيه و طرت است، طرت او  واجب بدان که
دروهايت فضل و شرت است؛ زيرا شدت او در کما  و قوّت او در فعليت، غيرم ناسي 
است، و طرت دوم سيولي اولي است که در وهايت خسّت و وقصان است، چون قصور او 

است و در قوس وزو  وجود بر او تنزّ  در کما  و امکان و قوّت او در اوفعا ، غيرم ناسي 
کند مگر اينکه بر جميع مراتب وجود گذر کرده باشد. سمچنين در قوس صعود وجود  ومي

رود مگر اينکه از جميع مراتب  از سيولي به جاوب حق م عا  و کما  محض باال ومي
که گووه  م عا  واسهه شده است، گذر کرده باشد. حا  سمان وجودي که بين آن و حق

الوجودي که بين حق م عا  و سيولي اولي قرار دارود ازطريق قاعد  امکان  وسائه ممکن
ام، قابل  اود، از راه و روش ديگري ويز که من آن را امکان اخ  واميده اشرت قابل اثبات

 1اثبات سس ند.

کمتا  و   ذات الهي دروهايتِ»وويسد:  صدرا در ادامه به بيان اصل مهلب و اثبات عقل پرداخ ه، مي

گووته شتائبة وقتص و عتدمي در او راه وتدارد، پت  بايتد او          وحوي که ستيچ  فعليت و وجوب است به
گووته   وحوي که در آن ويز ستيچ  شود اشرت و اتمّ و اکمل موجودات باشد، به حقيق ي که از او صادر مي

باشد وه وفتوس،  شائبة وقص و عدمي وجود وداش ه باشد، پ  ح ماً بايد صادر وخس ين از جن  عقو  
  2.«چه رسد به اينکه از جن  مادون وفوس باشد

 ( عدم تحليلي ذسني؛1دليل اين مهلب آن است که در وفوس شائبة دو ووع عدم وجود دارد: 
( عدم واقعي. عدم تحليلي ذسني عدمي است که عيني ي در خارب ودارد؛ زيرا در وجود منتدرب استت؛   2

شود، مگر در ظرت تحليل عقلي؛ زيرا اين عقتتل استت    سني ومياز اين رو، موجب ترکيب خارجي و ذ
الوجتود را به دو قستمِ طبيعت اصتل وجتود و محتدودبودن آن بته حتدي       که سر موجتودي جز واجب

شتود و آن   کند. درو يجه در سر شيئي يک اع باري بيش از اع بار طبيعت لحتاظ متي   معين، تحليل مي
اي از وجتود و عتدم،     طبيعتِ وجود يک ممر مُزدَوَب الحقيقته  محدودبودن آن به حدي معين است، کأنّ

کما  و وقص، خير و شر، وجوب و امکان و ماسيت و سويتت استت، جتز آوکته عتدمش مضتمحل در       
وجودش، شرّش فاوي در خيرش، وقصش مندمج در کمالش، امکاوش منهوي در وجتوبش و متاسي ش   

ق است و وه وقصي و وته شتري و وته    مي م حقت؛ پ  در عالم واقع وه عدعين سويت وجودي آن اس
 شود. امکاوي و وه ماسي ي، بلکه به اع بار ذسني و تحليل عقلي است که اين امور ومايان مي

اما عدم واقعي عدمي است که مس لزم ترکيب بوده، از وجود و عتدم شتيء، يعنتي سمتان قتتوه و      
ستد و  د که وحو  وجود آن را تشکيل متي شود، آوچه مسلّم است، وف  فعلي ي دارد  فعليت آن خارب مي

                                            
 .277، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1
 .273. همان، ص2



  نظام صدراييادلّه و براهين اثبات عالم عقل در  

 

 000 

معنا کته اگتر ايتن حالتت او ظتار در       ه دارد که سمان کما  مورد او ظار آن است؛ بدينويز وجودي بالقو
 1وف  وجود وداش ه باشد، ديگر وف  ويست، بلکه عقل است.
ر از تتوان آن را معلتو  او  و مقترب صتواد     و يجه آوکه در وف  دو ووع عدم وجود دارد؛ پ  ومتي 

م عا  قرار داد. سمچنين جايز ويست مادون وف  را صادر وخس ين داوست؛ زيرا در متادون وفتوس    حق
وظير جسم و اجزاي آن )مادّه و صورت( سه ووع عدم موجود است؛ دو ووعي که دربار  وف  بيان شتد  

دارد و کند و ووع سوم عدم اين استت کته متاّده در تحققتش ويتاز بته صتورت         در اينجا ويز صدق مي
صورت در تشخّصش مح اب به مادّه است و جسم چون مرکب است، بدون وجتود مجتزايش در ختارب    

توان اشرت مخلوقات و وخست ين حقيق تي داوستت کته از ذات      شود. پ  فقه عقل را مي محقّق ومي
 2الهي صادر شده است.

 گويد:   چنين مي ويز اين مفاتيح الغيبصدرا در 
اي مقدم  اشرت از حقايق حسّيه سس ند و موجود اشرت در رتبهراس ي که حقايق عقليه  به

م عا  موجود اخ  را در مقام وجود، مقدّم بر  گاه حق از موجود اخ ّ قرار دارد، پ  سيچ
وحوي که موجود اشرت را رسا کند و موجود اخ ّ را ايجاد  دسد به موجود اشرت قرار ومي

او محيه بر سر جليل و حقيري است و به کند، با اينکه بر سمة امور قادر است و علم 
کيفيت ترتيب بين امور و کميت بين سر ظلمت و ووري احاطه دارد. درو يجه وجود 

 3عقليات مقدّم و سابق بر حسّيات است.

 لزوم سنخيت ذاتي ميان علت تامه و معلول آن

اوتد،   ره جست ه يکي ديگر از قواعدي که فالسفه و حکماي اسالمي از آن در اثبات عالم عقتو  بهت  
معنا که به حکتم ضترورت طبيعتي و منهقتي      قاعد  سنخيت ذاتي بين علت تامه و معلو  است. بدين

الزم است ميان علت و معلو  تناسب و سنخيت ذاتي وجود داش ه باشد و سر چيتزي علتت ستر چيتز     
4ديگر وباشد؛ مثالً حرارت علتِ حرارت باشد و برودت علتتِ بترودت؛  

اي قاعتد   ديگتر مق ضت   بيتان  بته  
وحتو متتمّ و    سنخيت اين است که فاقد شيء معهي شيء وخواسد بود، بلکه بايد از کماالت معلتو   بته  

  5کند وف  وجود باشد. اشرت برخوردار باشد، به خصوص اگر آوچه علت افاضه مي
ق در وجود عالي است و سترّ  ظر حکماي الهي سر وجود داوي م قرر و م حقتوضيح بيش ر آوکه در و

امر آن است که معلو ، تجلي و ظهور علت و مظهر کماالت و مجالي صفات آن است و بين سر  اين
اي مناسبت و سنخيت ذاتي موجود است که سمين مناسبت سبب ظهتور و   گووه علت و معلو  خاص به

                                            
 .279و  273، ص7، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1
 . همان.2
 : 119، صمفاتیح الغیب. مالصدرا، 9
 .1113، ص2، جفرهنگ معارف اسالمي. سجادي، 1

 .223، صشفاءسینا،  ن. اب7
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سبب سمين تشابه و سنخيت خاص بتين   صورت معلو  شده است. در وظر اسل برسان به تجلي علت به
و  است که معلو  خاص از علت خاص صادر شده و علتت ختاص بتر معلتو  ختاص مثتر       علت و معل

 1آمتد.  گذارد؛ چراکه اگر اين تشابه و سنخيت خاص وبود صدور سر شيئي از شتيء ديگتر الزم متي    مي
 وويسد:  الدين آش ياوي در اين باره مي سيدجال 

است،... اين مناسبت  اتمّ موحاي تناسب و سنخيت ارتبا  و سنخيت و وسبت علّي معلولي
تامه بين علت بالذات و معلو  بالذات موجود است. مراد از علت بالذات و فاعل تام به 
اصهالح اسل معرفت موجودي است که صميم ذاتش مبدم صدور معلو  خود باشد و 
معلو  بالذات موجودي را گويند که وابس گي به غير در تخوم ذات و وف  حقيق ش 

ي ي غير از ارتبا  و قيام به غير وداش ه باشد، اگر سنخيت موجود  بين مع بر باشد و واقع
علت و معلو  آن، بعينه در غير اين معلو  موجود باشد، صدور اين معلو  از علت مذکور 

 2دون ساير معاليل ترجيح بالمرجّح است.

د دليتل بتر   در ضمن بحث قاعد  الواحت  نهايةعالمه طباطبايي ويز در فصل چهارم از مرحلة سش م 

 آورد:   چنين مي اصل سنخيت را اين
علت واحد عل ي است که به وف  ذات خودش از جميع جهات بسيه بوده و در آن 

گووه جهت ترکيبي که موجب کثرت در ذات شود وجود ودارد؛ و معلو  واحد معلولي  سيچ
است که به وف  ذات خودش بسيه باشد و واجب است که ميان معلو  و عل ش 

اي وجود داش ه باشد تا مخصّص صدور معلو  از علت  وجودي و سنخيت ذاتيه تشابه
خودش شود؛ يعني اين سنخيت و تشابه است که سر معلولي را به علت خاص خودش 

دسد و إال سرچيزي علت سر چيز ديگر و سر چيزي معلو  سر چيز ديگري  اخ صاص مي
شود،  ز جهت واحد يافت وميحا  اگر از علت واحد بسيه که در ذاتش ج 3خواسد شد.

آيد که در ذاتش جهات کثير م قرر و ثابت شود و حا   معلوالت کثير صادر گردد، الزم مي
 4شود. از ذات واحد جز واحد صادر ومي آوکه فرض بر بساطت ذات آن است، پ 

ستيچ روي اوکارپتذير ويستت،؛     خالصه آوکه اصل سنخيتْ يکي از قواعد مهم فلسفي است که بته 
طور که اصل عليت و معلوليت در موجودات اوکارواشدوي است؛ زيرا معلتو  رشتحه و پرتتويي از     نسما

علت خود است و به لسان حکما، معلو  ظل علت خود است و بين ظل و ذي ظل بايد سنخيت ذاتتي  
توان موجود قديم را علت حوادث داوستت و يتا م غيترات را بته      وجود داش ه باشد. از اينجاست که ومي

                                            
 .127، صشرح زاد المسافر. آشتیاني، 1

 .12، صشرح حال و آراي فلسفي مالصدرا. همو، 2

 .وإال کان کلُّ شئٍ علّةً لکلّ شئٍ وکلُّ شئٍ معلوالً لکلّ شئٍ .9

 .217و  211، صنهاية الحکمة. سیدمحمدحسین طباطبايي، 1
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1وجود ثابت اس ناد داد.م
 

 شود:   الب ه سنخيت در وظام صدرايي دوگووه تصور مي
الف( سنخيت توليدي، وظير سنخيت بين آب قليل و آب کثير: در اين قستم از ستنخيت، اوضتمام    

شتود؛ متثالً    معلو  به علت سبب افزوده شدن آن، و اوفصا  آن از علت موجب وقصان و کمي آن متي 
  و آب کثير را علت فرض کنيم، اگر معلو  را به علت بيافزاييم، يعنتي آب قليتل   اگر آب قليل را معلو

شتود و اگتر معلتو  را از آن جتدا ومتاييم، ستبب        را به آب کثير ضميمه کنيم، موجب ازدياد علت متي 
م عا  و بلکته از ستر علتت مفتيضِ      وقصان در علت خواسد شد. محققان اين وحوه از سنخيت را از حق

 2ومايند؛ وجود وفي مي
ظل؛ در اين قسم از سنخيت، اوضتمام   ب( سنخيت بين اصل و فرع و عک  و عاک  و ظل و ذي

شود، بلکه اوضتمام بالتذات محتا      و عدم اوضمام معلو  به علت موجب زيادت و وقصان در علت ومي
ةُ العطهاءِ  ال يزيهدُُُ کرهر  »است و اصالً در اين ووع از سنخيت بحثي از اوضمام و عدم آن جريان ودارد 

و اين ووع سنخيت است که در وظام سس ي بين خداوود م عتا  و ديگتر موجتودات     «إال جوداً و کرماً

   3برقرار است.
در توضيح بيش ر اين مهلب بايد گفت که اصل حقيقت وجود مراتبي دارد کته آن مراتتب از اصتل    

غيرم نتاسي استت و از فتر      اود. مرتبة اعالي آن، که ازحيث شدت و مدت و عُدت واحد ظهور وموده
م عا  است و جميع مراتب امکاويته،   تحصل و فعليت محيه بر سمة فعليات و وشيءات است، ذات حق

معاليل او و از اطوار و شيءون و صفات وجودي او، و سمة وابس ة به اويند، و سرمرتبه از مراتب وجتود  
تر است، و سرچته از   باشد، در مقام ذات کاملتري قرار گرف ه  تر و در درجة باال که به ذات الهي وزديک

مقام صرافت ذات الهي دور باشد، ام زاب و خله آن با اعدام بيش ر استت و در درجتة اخت ّ از مراتتب     
   4گيرد. وجود قرار مي

ديگر، در خارب و م ن اعيان يک وجود واحد حقيقي بسيه استت کته عتالم سست ي را فترا       بياوي به
اي دارد کته جميتع مراتتب     يقت واحد درجات و مراتب و وشيءات مخ لفته گرف ه است، ولي سمين حق
اود و فصل مميز سر وجود داوي از وجود عالي، به وقتص و کمتا  و شتدّت و     وجوديه به يکديگر م ّصل

عتين   «مابته االم يتاز  »ضعف است؛ يعني جهت اش راک و جهت ام ياز سمان حقيقت وجود است؛ يعني 

ساي  و اين سمان تشکيک خاص صدرالم ألهين است که در جاي جاي ک اب 5است، «ما به االش راک»

                                            
 .912، ص2، جفرهنگ معارف اسالمي. سجادي، 1

شـرح حـال و آراي فلسـفي    ؛ آشتیاني، 92، صاصول المعارف، مقدمة سیدجالل آشتیانيمالمحسن فیض کاشاني، . 2
 .19، صمالصدرا

 .11، صشرح حال و آراي فلسفي مالصدرا. آشتیاني، 9

 .11ـ  11، 92، ص1، جالحکمة المتعالية. مالصدرا، 1
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کار برده است، اما وي به اين معنا قاوع وشد و در مواردي کته سرمستت از بتاد  توحيتد و      خود آن را به
تر را اخ يار کترد و قتو  بته     تر و کامل غرق در بوارق الهيه و عنايات خاصة رباويه گرديد، مشربي دقيق

گويتد:   متي  المشتاعر مراتب وجود را به تشکيک در مظاسر وجود ارتقاء داد؛ براي مثتا  در  تشکيک در 
م عا  و وجهي از وجوه اوستت؛ و   سر وجودي غير از وجود واحد حق، لمعه و ووري از لمعات ذات حق»
راس ي براي سمة موجودات، اصلي واحد وجود دارد کته حقيقتت و شتيئيت اشتياء بته اوستت، پت          به

قه ذات الهي است و باقي شيءون و وور اوست و اوست که اصل و حقيقتت اشتياء استت و    حقيقت ف
 1.«باقي سمه از ظهورات و تجليات اويند. او او  و او آخر است و او ظاسر و او باطن است...

 اثبات عالم عقل از طريق لزوم سنخيت ذاتي ميان علت تامه و معلول آن
ناسب ذاتي ميان علت تامه و معلو  آن، علت واحتد و واوتد   داوس يم که بر مبناي اصل سنخيت و ت

علت کثير يا کثير و واود معلو  علت واحد بالذات قرار گيترد. ستر شتخص عاقتل سرچنتد در عقليتات       
مب دي باشد به صِرت تصور علت و معلو  و تعقل اين اصل که فاقد شيء معهئ شيء ويست و فاقتد  

کنتد کته    ختوبي درک متي   منشأ کما  و فعليت وخواسد بود؛ بته گاه  کما  و قاصر از درجة فعليت، سيچ
 بخشد وه از آوچه فاقد آن است. علت از آوچه دارايي آن است، مي

الوجود موجودي است واحد و بسيه و مجترد   اکنون طبق اين اصل و بعداز بيان اين معنا که واجب
يابتد و از سرگووته متادّه و     ومي ووع تکثري در صقع ذات او راه که در جميع جهات بساطت دارد و سيچ

شتود   م عا  صتادر متي   پردازود که او  موجودي که از حق عاليق آن بري و منزه است، بدين وک ه مي
بايد اوالً بسيه باشد تا از فاعل بسيه صادر شود و ثاوياً مفارق و مجرد از مادّه باشد تا از مجترد صتادر   

د و آن عقل است که جوسري است مجرد و بسيه و بالفعتل  شود و ثالثاً واحد باشد تا از واحد صادر شو
که جسم و جسماوي ويست تا مرکب از جن  و فصل يا مادّه و صتورت باشتد. آن استت کته وحتدت      

 حقّهة حقيقيهة  ظلّيه در مقابل وحدت  حقيقية ةحقّعددي ودارد، بلکه وحدتي دارد سعي، از ووع وحدت 

يت و کما  وجودي سمة موجودات مادون به آن إسناد الهيه؛ به جهت سمين وحدت ظليه است که فعل
، يعني وجود عقل او  سمان وجود سمة اشتيا  «إذا کان العقل کان األشياء»شود. به لسان حکما  داده مي

تعتالي و معلتو  او  وجتود دارد، اتتمّ و اکمتل       است. خالصه آوکه واجب است مناسب ي که بين واجب
ذاتيه فقه براي عقل او  وجود دارد، درو يجه تنها اوستت کته    اوحاي تناسب باشد و چون اين مناسب

 2گيرد. اي بعداز ووراالووار قرار مي در رتبه

 «ه إلي الفعلاخراج مابالقوه من القو»اثبات عقل از طريق قاعدة 

طور مفصل در حکمتت مشتاء متورد است ناد و بررستي قترار گرف ته استت و          يکي از داليلي که به
                                            

 . 79، صالمشاعردرا، . مالص1

فرهنـگ معـارف   ؛ سـجادي،  229، ص7، جالحکمة المتعاليةة ؛ مالصدرا، 297، ص1، جحکمت الهياي،  . الهي قمشه2
 .1279، ص2، جاسالمي
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کنتد، اثبتات عقتل     وحو متمّ و مکمل تبيين و تقريتر متي   به قبساتقب  وهم از ک اب ميرداماد آن را در 
صدرالم ألهين ويتز بته ايتن دليتل عنايتت       1است. «  إلي الفعلاخراب ما بالقو  من القو»ازطريق قاعد  

 گويد:   کند. وي در تقرير اين دليل مي به آن اس ناد مي اسفارداش ه، در 
م کماالت علمي وجود دارد و سم کماالت عملتي، و ستر شتيئي کته     براي وفوس واطقة اوساوي س

کماالتي بالقوّه داش ه باشد و س   آن کماالت در او بالفعل گردد، امکان وتدارد کته مخترب ذاتتش از     
وقص به کما  وف  ذاتش باشد وگروه امر واحد سم مس فيد از وفسش و ستم مفيتد بتراي آن خواستد     

ه زمتاوي بتالقو   باشد، اصتالً در ستيچ   ه به فعل را داش هاي خروب از قون اگر خود ذات اق ضسمچني .بود
رستد ازحيتث فعلتش مشترت و      ه به فعل متي در ضمن سر شيئي که از قو .وخواسد بود تا بالفعل گردد

ه بته فعتل بته وفت  ذاتتش      حا  اگر خروجش از قو .مکمل بوده، ازحيث قبولش مخ ّ و موقص است
ش و ذاتش ويز موقص از ذات خودش خواسد بود. درو يجه وف  عاقلته  باشد، سرآينه ذاتش مشرت از ذات

اين تواوايي را وخواسد داشت که ذات ختودش را از وقتص بته کمتا  ارتقتا وجتودي دستد و از عقتل         
سيوالوي به عقل بالفعل و به عقل بالمس فاد برساود، پ  وياز به يک معلم قدسي و مصتور عقلتي دارد   

   2و وفوس عاقلة واقصه قرار گيرد. م عا  که واسهة فيض بين حق
واجب است خودش خالي و بتري از   رو پ  اين عقل است که به اذن الهي واسب صور است؛ ازاين

ه و اوفعا  باشد، وگروه خود وياز به يک مکملي ديگر خواسد داشت که آن را از وقص به کما  اليتق  قو
موجب تسلستل کته ممتري استت محتا ،       خود برساود که کالم را سوق به آن مکمل داده و دروهايت

اي واستب صتور و مخترب     توان بدون لحاظ سيچ واسهه الوجود را ومي خواسد شد؛ از سوي ديگر واجب
تعالي واحد محض و بستيه استت؛ پت      وفوس از وقص به کما  داوست، چون وفوس کثيرود و واجب

م عتا    اري است، واسهة بين حقواچار بايد جوسري عقلي که ازسرگووه وقص و شائبة عدم خالي و ع به
 3و وفوس قرار گيرد.

 اثبات عقل با نبوت و الهام
کنتد، دليلتي    بعداز بيان قاعد  الواحد و امکان اشرت ذکر متي  اسفارمالصدرا وخس ين دليلي که در 

آورد. ايشان در طريق وبتوت و الهتام    عنوان مؤيدي براي مدّعاي خود مي اقناعي است که وي آن را به

 گويد:   کند و مي اشاره ميد ومووه از روايات وبي مکرم اسالم خاتم موبياء محمد مصهفيبه چن

و رواياتي که از جاوب حضرتش به دست ما رسيده است ويز از اشارات سيدالمرسلين
اوّ  ما خلق اهلل »توان به ثبوت موجود و جوسري ووري آگاسي پيدا کرد، ماوند روايت  مي

و  «موا و علي من وورٍ واحد»و ويز روايت  «  ما خلق اهلل وورياوّ»و يا روايت  «العقل

                                            
 .931، صقبساتمیرداماد،  .1

 .221، ص7، جالحکمة المتعاليةمالصدرا،  .2
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که عقل او  يا صادر وخس ين سمان قلم الهي  «وّ  ما خلق اهلل القلما»سمچنين روايت 
گووه که قلم، واسهه در تصوير کالم و ترتيب مرقام روي صفحة کاغذ است،  است و سمان

ر تصوير موجودات و افاضة فيض ازجاوب عقل او  که قلم معالي الهي است ويز واسهه د
1م عا  به آوها بوده و کيفيت و ترتيب وظام عالم به واسهة ايشان است. حق

 

الوجود و بيتان صتفات و عينيتت     در توضيح اين دليل بايد گفت: بعداز اثبات صاوع و حقيقت واجب
ذکر اعجاز و کرامات اوبيتاي  صفات با ذات و ويز اثبات وبي و رسو  بنابر قاعد  لهف و قواعد ديگر، و 

و سمچنين ذکر ادلّه و براسين عصمت و طهارت آوها از سرگووه خهتا و کتذب، بتدون ستيچ     الهي
شک و ترديدي آوچه از دسان گوسربارشان صادرشده صادق و بلکته عتين صتدق و متالک صتدق و      

 ثبتوت موجتود   بيتت پتاک و طتاسرش    و استل کذب است و طبق روايات مأثور از وبي خاتم
 مفارق ممري يقيني است.

 اثبات عقل ازطريق مسلک تمام و مقابله
کنتد و ازطريتق بيتان     مالصدرا در اين دليل از سنخيت بين علت تامّته و معلتو  آن است فاده متي    

پردازد، بته ايتن بيتان کته اشتياء بته حستب         حقايق تامّ و موجودات مقابل آوها به بيان اثبات عقل مي
اوتد يتا    اود و يا واقص، و موجودات تامّ يا فوق تمتام  شوود؛ يا تام قسيم مياح ما  عقلي به چهار قسم ت

اود و يا مس کفي به ذات خويش، يعنتي بتراي رستيدن بته      غير آن، و موجودات واقص يا واقص محض
اود کته   اود سمان عنصريات کند. موجوداتي که واقص محض تنهايي کفايت مي کما  خويش، ذاتشان به

اوتد سمتان    تبه و سلسلة وظام سس ي قرار دارود. آوتان کته مست کفي بته ذات ختويش     ترين مر در پايين
اي ويستت از اينکته    فلکيات سس ند و موجود فوق تمام سمان حقيقت غيبية ذات الهي است. پ  چاره

م عتا  کته فتوق تمتام استت، و       موجودي تامّ در سلسلة وظام عالم لحاظ شود که واستهة بتين حتق   
از عنصريات و فلکيات، قرار گيرد؛ و آن موجود عقل استت و از ايتن جهتت کته     موجودات واقص، معمّ 

اي در آن م صوّر ويست موجودي است تتتامّ و بته ايتن جهتت کته در       فعليت محض است و سيچ قوّه
اي مخت ّ از   م عا  فقر وجودي دارود و وجودش عين الرّبه به اوست، وجودش در مرتبته  مقايسه با حق

 2.ذات الهي قرار دارد

اگر وجودِ چنين موجودي را در سلسلة طولي وظام سس ي منکر شويم و صدور موجودات وتاقص را  
شتود و   صورت مناسبت بين مفيض و مفاض من فتي متي   در مرتبة او  از ذات الهي جايز بداويم، دراين

ديگر سنخيت بين علت و معلو  وجود وتدارد و ويتز فُرجته و اوقهتاع در مراتتب وظتام خلقتت ايجتاد         
تر بيان شد که طبق قاعد  امکان مخ ّ ممکن ويست موجود اشترفي در عتالم    شود. سمچنين پيش مي

ترتيب بعتداز آن م حقّتق وشتده     که جميع موجودات و مراتب مادون آن به سس ي موجود باشد، درحالي
اوتد   ف ته اي مخ ّ از او قترار گر  م عا  موجود است، بايد تمام ممکناتي که در مرتبه باشند؛ پ  اگر حق
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   1ازجمله عقو  ووريه، از او صادر شده، سريک در مقام و مرتبة خود قرار گيرود.

 اثبات عقل از طريق ثبوت خزينه براي معقوالت
وهلل ختزائن  »و  «وإن متن شتيء إال عنتدوا خزائنته    »گووه که تمام موجودات وظام عالم طبق  سمان

الت ويز خزائني در وظام عالم م حقتق استت. در   داراي خزائني سس ند، براي معقو «السّماوات و األرض

توضيح اين طريق بايد گفت: گاسي اوسان به شيئي معقو  علم پيدا کرده و مهلب و مفهوم معقتولي را  
  وجته بته قتو    وحوي که به ستيچ  ند، بهک کند، س   وسيان عارض شده و آن را فراموش مي ادراک مي

ز دوباره به تحقيق و تحصتيل وجتود دارد. در برختي    کند و در إدراکش ويا مدرکة شخص مراجعت ومي
شود کته بتا کمتي دقّتت و توجّته و ال فتات،        مواقع وسيان حاصل وشده، ولي سهو و ذسو  عارض مي

شتود و ستيچ ويتازي بته تحصتيل و       کند و براي شخص تداعي مي مهلب معقو  به ذسن مراجعت مي
  علمية آن شتيء در قتو   وسيان( صورت کسب مجدد ودارد. شکي ويست که در سر دو حالت )ذسو  و

اک يعنتي  شتد، چتون ادر   مدرکة شخص حاصل ويست، وگروه سرآينه بالفعل مورد ادراک او واقتع متي  
 2  درّاکه.حصو  صورت شيء در وزد قو

اما واجب است ميان اين دو حالت تفاوتي قائل شد مبني بر اينکه سنگتام ذستو ِ صتورت معقتو      
اي کته   قو  مدرِکه حاصل ويست، ولتي در قتو  حافظته   مذکور در  درست است که صورت عقلي شيء

مدرِکتة    لت وستيان آن صتورت معقتو  وته در قتو       مدرِکه ثابت است، حضور دارد. امّا در حابراي قو
  مدرکه به محوشتدن آن صتورت   فظة او وجود دارد؛ و زوالش از قو  حاشخص حاضر است و وه در قو

  مدرکه از بين رف ه و وفت   که ديگر وسبت بين حافظه و قو ناستاست و زوالش از حافظه به اين مع
تواود از آن قبتو  فتيض کنتد. از     اس عداد و آمادگي براي اتصا  به حافظه را از دست داده است و ومي

کننتد؛   اود که چتون قبتو  اوقستام و تکثّتر متي      طرفي فقه قواي منهبعة در مادّه ماوند سامعه و باصره
قل جايز است که جزئي از آوها مدرک صور باشتد و بخشتي ديگتر حتاف  آن صتور،      بنابراين در وزد ع

گووه که در بين حکما مشهور است که در جوت مغز  محلّي براي ادراک و قبو  صور وجتود دارد   سمان
 3و بخشي براي حف  و تداوم آن.

امکان تقستيم آن بته      غير منهبعه در مادّه ماوند قو  عاقله که مدرک کلّيات است، ديگرامّا در قو
محلّ ادراک و محلّ حف  و اخ زان معنا ودارد؛ درو يجه خزاوه و اوبار معقوالت جوسري است ووري بته  

صتورت معقتولي    شود و سرآينه وفت  بته   که در آن جميع صور معقوله حف  و وگهداري مي «عقل»وام 

توجه به عالم جسماوي يتا توجته    بندد و زماوي که به علتِ صورتي مناسب با آن وقش مي توجّه کند، به
شود؛ ماوند آينه که تازماوي صتفا و   به صورتي ديگر از آن اعراض کند و روي گرداود، از وف  غايب مي

جالي کافي دارد و غشاوت و کدورت از آن زائل و صورت در مقابل آن حاضر است، ح ماً صورت در آن 
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 1گردد. شرايه مفقود شود صورت زائل و غائب ميگردد و سر زمان که يکي از اين  منعک  و ومايان مي
وف  ويز تا زماوي که طاسر بتوده و از صتفا و جتالي بتاطن برختوردار باشتد بتر ملکتة اّتصتا  و          

باشد وه به صتورت   وحو سهو و ذسو  مي اس شراق و قابليت ارتسام باقي بوده، آوچه از ذسن آن رف ه به
يابتد. امتا اگتر     جه و ال فات تواوايي دوباره بر ادراک آن را ميرو با کمي تو وسيان و فراموشي تام؛ ازاين
صورت وسيان از  رف ه و کدورت بر آن عارض شود مهالب و صور معقوله به صقالت و جالي قلب ازبين

ذسن او محو شده و وياز به کسب و تحصيل جديد دارد. خالصه آوکه جوسري ووري بته وتام عقتل در    
عنتوان مختزن و    که جميع معقوالت در آن محفتوظ بتوده و آن را بته   سلسلة وظام خلقت موجود است 

 2آورود. شمار مي خزينة معقوالت به

 اثبات عقل از طريق کفايت امکان ذاتي براي انواع محصّله
از بيان اين برسان بايد داوست که ممکن بر دو قسم است: وخست، ممکني که امکتان ذاتتيش    قبل

کافي است و ديگر ممکني که در تحقّقش غير از امکتان ذاتتي بته     تنهايي در قبو  وجود و تحققش به
اي که در فيضان وجود ازجاوتب   امکان اس عدادي ويز مح اب است. اکنون روشن است که اوواع محصّله

گووه اف قاري و ويازي به امکان اس عدادي وجود ودارد و صرت امکان ذاتي آوهتا   م عا  به آوها، سيچ حق
م عتا  صتدور يابنتد و در     واچار واجب است که از حتق  کند، به از واسب الصّور ميکفايت در صدورشان 

اوتد، قترار     اي مقدم از موجودات زماوي و مکاوي که در وجود خود مح اب به زمان و مکان خاصّتي  مرتبه
تعتالي چيتزي کته موجتب      گيرود؛ زيرا وه ازحيث ذاتْ ماوعي در تحقق آوها وجود دارد، و وه ازجاوب حق

ديگر، خداوود م عا  جواد مهلق و کتريم محتض استت و ستيچ      بيان م وصو  فيض به آوها شود، بهعد
بخلي در اشراق وور به ذوات موجودات ودارد و از طرت ديگر، سيچ مبهل و ماوعي بتراي عتدم وصتو     

شوود؛ درو يجه عقل کته موجتودي استت     فيض وجود ودارد، پ  ح ماً از ذات الهي صادر و فايض مي
ه و اس عدادي در مت ن ذات او م حّقتق ويستت ضترورتاً ازجاوتب حتق مست فيض        گووه قو سيچ و مجرد

 3گش ه، پا به عرصة وجود وهاده است.
الوجودي ويز که در وجود و خصوصتيات افرادشتان اف قتار و ويتاز بته امکتان        الب ه موجودات ممکن

يتک از خصوصتيات و    يچاس عدادي وهف ه است ازحيث طبيعت مرستله و ذواتشتان و بتدون لحتاظ ست     
باشند، سرچند در تعينات شخصي خود وياز  تعينات فردي، از مبدم فياض در عالم صنع و إبداع صادر مي

به ماّده و اس عداد و زمان و مکان دارود، يعنتي اگرچته در اوتواع متادي دثتور و فستاد موجتود استت،         
يماً سمة ماسيات و جميع صُوَرِ اوتواع،  م عا  ثابت و دايمي است؛ درو يجه دا حا  فيض ازجاوب حق بااين

گيرود، اگرچه عالم جسماوي با تمام آوچه در آن است حادث زمتاوي،   مورد افاضة خداوود م عا  قرار مي
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 1و مسبوق به عدم زماوي باشد.
خالصة آوچه در اين طريق به اثبات رسيد، وجود عالمي عقلي با کثرت صُوَر و جهات است کته بتا   

صور، مباين با ذات الهي ويست که واحد محض است؛ چون اين صُوَر بتر علتوم الهتي    سمه کثرت   اين
اود، درحقيقتت عتين اوينتد و از ايتن      اس وار بوده، قائم به ذات اويند و در صقع ذات ربوبي منز  گرف ه

 2روود. شمار ومي وظر ديگر از جملة ماسِوَي اهلل به

 تاثبات عقل از طريق شوق أشياء به تحصيل کماال
رستد يتک وتوع     رسد اين است که محا  به وظر متي  مهلبي که در مبحث علت غايي به اثبات مي

ربّنتا متا خلَقتتَ    ، طبيعي به دوبا  سدت و غايت و کما  اليق به خود وبوده، عبث و سدر خلق شده باشد

ت و سروتوع  ديگر، شوق و غرض و شهوت و ميل اشياء و توجه آوها به غاياتشان است  بياوي به 3.سذا باطالً
4طبيعي به دوبا  غايت خود در حرکت است و در ذات جميع آوها ميل به کما  و شوق به تمام وهف ه است.

 

پ ، به واچار بايد براي سرووع طبيعي يک کما  و غايت عقلي وجتود داشت ه باشتد تتا عنايتت و      
، بته متافوق خودشتان    توجه افراد ووع طبيعي و ويز ميل و شوق آوها بر حسب غريزه و جبلّي و ذاتشان

ت در ذات اشياء عبث و باطتل خواستد    ت ميل به کما  و شوق به تمام صحيح باشد و إال ارتکاز اين معنا
که در وظام خلقت ممري عبث و باطل وجود ودارد. الب ه ممکن است عايق يتا متاوعي و يتا     بود؛ درحالي

ت وهايي آوها شتود، ولتي چتون وجتود     شايد قاسر و مزاحمي ماوع از وصو  افراد به کما  اليق و غاي
ماوع و قاسر ممري دايمي و اکثري ويست، درو يجه وصو  اشياء به کما  و غاي شان دايمتي و اکثتري   

 5خواسد بود.
شتوود،   غايات و کماالت وهايي که بعداز وصو  به آوها، اشياء از حرکت خود ايس اده و م وقف متي 

مرتبة عقل بالفعل و عقتل بالمست فاد ورستيده باشتند، سنتوز      وفوس ويس ند؛ زيرا وفوس تا زماوي که به 
تتوان آن کمتا  و غايتت     ه دارود؛ از سوي ديگر، ومتي متمّ بوده، درو يجه وجودي بالقو مش اق به کما 
م عا  واحد محتض   و حقاود  د و م نوعزيرا کماالت و غايات وهايي م عد الوجود داوست؛ وهايي را واجب

طتور کته در سلستلة     اوتد، يعنتي سمتان    کماالت و غايات وهايي اشياء عقو ات است؛ پ  و بسيه بالذ
اي به وام عقل است که بتين اشتياء موجتود در     م عا  وياز به واسهه مبادي و ترتيب صدور اشياء از حق

وجتودات بته کماالتشتان    عالم طبيعت و مبدم المبادي قرار گيرد، در سلسلة غايات و چگووگي رجوع م
   6اي سمچون عقو  مح اجيم. واسهه ت ويز به ها به اين عالم در قوس وزو    آوت بعداز تنز
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 اثبات عقل از طريق إدراک

د عقلتي و  ان سه طريق در اثبات موجودات مجتر به بيالشواسد داوس يم که صدرالم ألهين در ک اب 
بايتد گفتت   مُثل افالطووي پرداخت؛ يکي از آن طرق، اثبات از طريق مدراک است. در بيان اين طريتق  

که طبايع ووعيه، وظير ووع اوسان و يا اوواع ديگر مادي، داراي اوحاي مخ لفي از وجودود کته بعضتي از   
آوها وجود حسّي و بعضي ديگر وجود عقلي دارود و شکي در تحقق وجود حسي در خارب ويست؛ متثالً  

ود استت کته بته آن    اش مثل کمّ و کيف و وضع در خارب موجت  اوسان با مادّه و تمام عوارض شخصيه
 1شود. گف ه مي «اوسان طبيعي»

شود؛ يعني فقه طبيعت آن شيء  سي وظر مي  امّا گاسي به ماسيت يک شيء ماوند اوسان مِن حيثُ
صتورت بته    گردد که دراين در حدّ ذاتش و بدون لحاظ وحدت يا کثرت و يا ديگر عوارض مالحظه مي

بالعرض بتوده، در ضتمن    خارجي ودارد؛ بلکه وجودش شود و در خارب وجود گف ه مي «کلّي طبيعي»آن 

گوينتد   مي «کلي عقلي»يابد. حا  سمين اوسان اگر با وصف کليت لحاظ گردد به آن  ق ميافرادش تحق

ايتن  »وحتو   کند و بر تمتام آوهتا بته    صورت بر مصاديق کثيري صدق مي مثل االوسان الکلّي، که دراين

رو الزم است وجتودي مجترد از متادّه و خصوصتيات آن داشت ه       شود؛ ازاين حمل مي «سماوي يا سُو سُو

ص عقلي است، ولي جميع مقاروتات متادّه از   با اينکه وجود عقلي داش ه و م شخص به تشخباشد؛ زيرا 
آن حذت شده است و در برابر سمتة افتراد زيرمجموعتة ختود در عتين اخت الت مقتادير و مشتکا  و         

شود و اين ويژگتي، تنهتا شتأن و     السّويه حمل مي ام آوها علياوضاعشان، وسب ي م ساوي دارد و بر تم
 2تواود جميع مشخصات حسيه را در خود جمع کند. خصوصيت موجود عقلي است که مي

ا در شود و يت  ق مين لحاظ شد، يا در وف  اوسان م حقحا  اين موجود مفارق عقلي که براي اوسا
ت را درپتي دارد، يعنتي الزم استت جتوسر در عتين      ق شود، اوقتالب در ذا خارب؛ امّا اگر در وف  م حق

شود، از باب کيف وفساوي بتوده، از   ق ميتبديل شود، چون آوچه در وف  م حقجوسر بودوش به عرض 
که اين موجود مفارق جوسر است و ح ي چون در ثبوت خود مست مر و   رود؛ درحالي شمار مي معراض به

ي سزاوارتر است، پ  ضرورتاً بايتد در ختارب   ودات حسوسبت به موجپايدار ماوده است، در جوسربودن 
  3شود. تحقّق پيدا کند. با اين بيان، مهلوبْ يعني ثبوت موجود مفارق عقلي در خارب، ثابت مي

خالصة اس دال  آوکه از براي طبايع ووعيه اوحايي از وجودات است که برخي آوها حستي، بعضتي   
ي از آن شتود. گتاس   شده و از آن فرد خارجي اراده متي  لحاظ اود؛ مثالً گاسي اوسان عقلي و بعضي مثالي

گوينتد. گتاسي آن را بتا     شود که به آن کلّي طبيعي متي  ذاته لحاظ مي صرت طبيعت و ماسيت في حد
وامند. اين شقّ مخير چتون وستبت بته جميتع افتراد       کنند و آن را کلّي عقلي مي وصف کلّيت لحاظ مي
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شتود، بايتد وجتودي مفتارق و      متي  طور مساوي حمل سمة آوها بهمادون خود وسبت تساوي دارد و بر 
پيتدا کنتد، پت  بايتد در      تواود در وف  تحقتق  ه داش ه باشد؛ حا  اين موجود مفارق وميمجرد از ماد
 ق شود.خارب م حق

 اثبات عقل از طريق آثار
ل ووريته استت.   يکي ديگر از طُرق اثبات مُثل و عقو  عرضيه، اثبات از راه آثار عقو  مجرده و مُث

در بيان اين مهلب بايد داوست، طبايع جستماوي ازجملته عناصتر و معتادن و وباتتات و حيواوتات آثتار        
گوواگون و مخصوصي در اجسام و مواد خود دارود و خود طبايع در ايجاد آثار مخت صّ بته ختود ستيچ     

وهتا بتدون مشتارکت بتا     اس قاللي ودارود؛ زيرا وق ي وجود آوها مادي و جسماوي شد، درو يجه افعتا  آ 
ه، شود، مگتر بته مشتارکت متاد     صادر وميپذير وخواسد بود. پ  فعلي از اين طبايع  وضع و مادّه امکان

سمچنين تأثيري بر شيئي وخواسند گذاشت، مگر آوکه وضع خاصي براي ماد  طبايع در قبا  آن شتيء  
ير بر مواد و اجسام ختود ويست ند،   ر اصلي در تأثي مؤثوجود داش ه باشد. درو يجه طبايع مادي و جسماو

که اگتر در   ه بر ذات خودشان تأثير گذارود؛ درحاليمد که اين طبايع بدون مشارکت مادآ وگروه الزم مي
اوتد و   فعل و تأثير خود ويازي به مشارکت مادّه وداش ه باشند، ح ماً در ذات خودشان ويز مس غني از مادّه

ويتاز از   وجودش است و وق ي در فاعلي ش بتي  ليت شيء م قوِّم بهويازي به آن وخواسند داشت؛ زيرا فاع
مادّه باشد به طريق اولي در وجودش اح ياب به آن ودارد، حا  آوکه فرض بتر ايتن استت آوهتا طبتايع      

وياز از متادّه بتداويم، ختالت     مادّي و جسماوي بوده و ذاتشان م قرّر در مادّه باشد و اگر وجود آوها را بي
گتذارد، حقيق تي غيتر از     آيد؛ درو يجه الزم است آوچه در مادّه و اجسام طبايع تأثير متي  فرض الزم مي

1ذات خود طبايع باشد.
 

توان به مثابة مؤثّر حقيقي لحاظ کرد؛ زيرا آوهتا ويتز سمچتون طبتايع،      از سوي ديگر، وفوس را ومي
ه از ايتن طبتايع عنصتري،    اود، پ  جميتع آثتار ظاسرشتد    جسماوي بوده و در افعا  خود مح اب به مادّه

معدوي، وباتي و حيواوي در مواد و جسم خودشان، ازجملته حترارت و بترودت و يبوستت و رطوبتت در      
عناصر، لون و صفا و طعم و رايحه در معدويات، جذب و امساک و سضم و دفع و توليد و رشتد و ومتو   

ت که مقوِّم صور و طبايع مادي در وباتات، ح  و حرکت به اراده در حيواوات، سمه و سمه از فاعلي اس
است و قوام اين طبايع جسماوي در وجود و فاعليت به آن است و آن فاعل مقوِّم، موجودي است مفارق 

 2به وام عقل که سم در مقام ذات و سم در مقام فعل ويازي به مشارکت مادّه و عوارض آن ودارد.
دسند؛ زيترا موجتود    ود طبايع و وفوس اسناد ميالب ه باوجوداين جوسر مفارق دوباره اين آثار را به خ

رو اخ الت آثار در سريک از طبتايع   مفارق عقلي درخصوص سمة جزئيات آثار وسبت تساوي دارد؛ ازاين
شتود ختود طبتايع     وياز به يک دليل و مخصّص دارد و آن مخصّص کته موجتب تغييتر ايتن آثتار متي      
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ازجاوب فاعل عقلي در فاعل جستماوي ويتاز بته يتک     ديگر، در ايجاد سر تأثيري  بيان جسماوي است؛ به
دسند و چون اين طبايع و وفتوس در اصتل    مخصّص است؛ درو يجه اين آثار را به خود طبايع اسناد مي

  1اود، لذا اسناد اين آثار به آوها اشکالي ودارد. از مراتب وجودي سمان موجود مفارق

 اثبات عقل از طريق حرکت
هين در اثبات مُثل افالطووي و مرباب موواع شيخ مجتل بته آن تمستک    طريق سومي که صدرالم أل

در مباحتث گذشت ه   »وويستد:   جويد، اثبات عقل از طريق حرکت است. وي در تقرير اين طريق متي  مي

اين صور طبيعيه )صور ووعيه( اجسام است که مبتدم حرکتات طبيعتي      روشن شد که در موواع جسماوي،
باشد؛ به عبارتي ديگر، مبدم حرکات طبيعي اجستام در   يف و مين و وضع ميآوها در چهار مقولة کمّ و ک

مقوالت کمّ و کيف و مين و وضع، صور طبيعية آوهاست. سمچنين روشن شد که واجتب استت مباشتر    
رو، طبيعت چون مباشر تحريتک استت، پت  بته      تحريک در ذاتش ممري م جدد و حادث باشد؛ ازاين

قارّ که دايماً درحا  حدوث و تجدّد است و چون وجود آن متادّي  وف  ذات خودش جوسري است غير 
سراودازه که از قتوّه ختارب شتده و بته فعليتت       است و شأن مادّه )سيولي( امکان و اس عداد است؛ لذا به

شود؛ زيرا قوّه و اس عداد در م ن ذاتِ وجتودِ متادّي م قترّر     برسد باز سم امکان و اس عداد از آن جدا ومي

  2.«شود گاه از آن جدا ومي چاست و سي

اوتد؛ لتذا دايمتاً درحتا       خالصه آوکه طبيعت اجسام چون در ذاتشان ثبات وداش ه و غير قارّ التذّات 
سا وف  و ذات طبيعت است؛ يعني چون طبيعت در ذاتتش جتوسر    تغيير و تجددود و مبدم اين دگرگووي

اوتد،   و زمان ويز در حدوث و تجدد تابع آن غير قارّ است، درو يجه حادث و م جدّد بالذّات است. حرکت
شوود. اعراض ويتز در وجتود ختود     اود چون از امور وسبي محسوب مي بلکه اين دو عين تجدّد و حدوث

 3اود؛ اما سيولي که در اصل ذاتش قوّ  محض است. اود و به تبع آن م حرک تابع وجود طبيعت
اعتراض ويتز بته تبتع آن در تجتدّد و      اکنون که ذات طبيعت م حرّک استت و زمتان و حرکتت و    

اود و از طرفي ديگر سر م حرکي وياز به يک محرک دارد، پ  واجتب استت کته ستر طبيع تي       حرکت
محرّکي غير از طبيعت خود داش ه باشد. محرک بر دو قسم است: يک قسم محرّکي است که ايجاد و 

کنتد؛ قستم ديگتر محرّکتي      کند، مثل محرکي که در صور جسميه ايجاد حرکت مي اعهاي حرکت مي
کند، مثل محرّک و حقيق ي که بته صتور طبيعيته و     است که به محرّک او  ايجاد و اعهاي وجود مي

کند؛ به تعبير حاجي سبزواري ايتن قستم از محترّک استت کته       وف  طبيعت، اصل وجود را افاضه مي
)طبيعت( وکند، اصتالً   شود، زيرا اگر اين محرک اعهاي وجود به محرک او  محرّک حقيقي واميده مي
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 1شود تا حرکت کند. در خارب م حقّق ومي
حا  آوچه م حرّک به وف  ذات خود است، ديگر وياز به محرّکي ودارد که او را به حرکتت درآورد؛  

آيد که ميان شيء و وف  خود يک جعل ديگري واستهه شتود، حتا      زيرا در غير اين صورت الزم مي
م حرّک است به جعل بسيه م حرّک است، يعني ويتاز بته جعتل     آوکه شيئي که به وف  ذات خودش

ديگري از طرت جاعل ودارد، بلکه فقه در وجود خود مح اب به محرک است تا وجود را بته آن افاضته   
 2صورت وجودِ م حرک تحقق بخشد. کند و به جعل بسيه آن را به

از متادّه و عتوارض آن   اکنون اين محرکي که مقوم وجود است، واجب است ممري ثابتت و مجترد   
کته آن ويتز متادي باشتد، ويتاز بته        کنتد و درصتورتي   باشد، وگروه کالم بازگشت به سمان محرک مي

شود. پ ، چنين محرکي بايتد ضترورتاً موجتودي      محرکي ديگر دارد و دروهايت به تسلسل من هي مي
يرا وفت  گرچته در مقتام    توان پذيرش اين عنوان را ودارد؛ ز «عقل»ثابت و مفارق باشد و موجودي جز 

ذات، مجرد از ماّده و لواحق آن است، ولي در مرتبة فعتل مح تاب بته آن استت؛ درو يجته مقتوّم ستر        
ستان   طبيعت، جوسري است مفارق به وام عقل که وسبت آن به جميع افراد ووع طبيعت و مراتبش يک

 3است؛ درواقع عقل محصّل ووع و مقوّم سمة افراد ووع است.
سر حرکت اح ياب به يک موضوع ثابت استت و تجتدّد فقته بايتد درخصوصتيات آن      سمچنين در 

توان سيولي داوست؛ زيرا سيولي صرفاً يک وحتدت جنستي دارد و    محقّق شود. آن موضوع ثابت را ومي
حا  آوکه اصل طبيعت امري م جدّد و حادث است، پ  واگزير بايد ممر ثاب ي وجتود داشت ه باشتد تتا     

سنخ آن را حف  کند. آن موجود ثابت، عقل مفارق است که ثبات و قترار ذاتتي    وحدت اصل طبيعت و
شده است: از دو حقيقت يکتي   دارد و حدوث و تجدد در آن راه ودارد. و يجه آوکه ذات طبيعت تشکيل 

جوسر ثابت عقالوي و ديگر جوسر م جدد سيوالوي؛ يعني طبيعت اتحاد وجودي با آن جوسر عقلي پيتدا  
وحو اتحاد معنوي است که ذات طبيعت سمان ذات جوسر عقالوي استت و فعتل آن    اتحاد بهکرده، اين 

 4شود. ويز سمان فعل جوسر عقلي است، با اينکه اين عقلي و آن حسي شمرده مي

 بندي جمع
م عا  مس لزم وجود کثرت جهات در ذات او است؛ پ  بايتد  صدور بيش از يک موجود از ذات حق

 شود، موجودي واحد بوده و از ماده و لواحق آن خالي باشد.در ميم عا  صاآوچه از حق
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توان تکون عالم اجسام و مجرام و چگووگي صدور آوها از واحد حقيقي را تبيتين کترد    درصورتي مي
 از آن موجودي مجرد به تجرد عقلي تامّ اثبات شده باشد. که قبل

تترين آن   ه مهرح گرديتد کته از مهتم   دوازده طريق از طرق مذکور در حکمت صدرايي در اين مقال

و اصتل ستنخيّت ذاتتي بتين      «امکان اشرت»و ويز قاعد   «الواحد»توان به اثبات عقل با قاعد  ادله مي

 علت تامه و معلو  اشاره کرد.
اي که مالصدرا براي اثبات اين وظريه به آن پرداخت، سمچون قاعتد  امکتان اشترت و     برخي ادله

ت تامه و معلو ، خصوصِ عقل او  و برخي ديگر مثتل اثبتات عقتل از راه    اصل لزوم سنخيت بين عل
رساود. الب ته  ثبوت خزينه براي معقوالت و شوق اشيا به تحصيل کماالت، مهلق عقو  را به اثبات مي

داليلي سمچون اثبات عقل ازطريق ادراک، آثار يا حرکت، درخصتوص اثبتات عقتو  عرضتيه و مثتل      
 .افالطووي اقامه شده است
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