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شناختی علیت از دیدگاه ارسطو و  شناختی و معرفت تبیین جایگاه وجود
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مریم سالم                                               

 

مشرب هستند و به  که تا حدود زیادی هم سینا ابنبا نظام فکری ارسطو و  مواجههدر 
ن سؤال به ذهن ای  اندیشند،  میفلسفه، در سنت مشایی اصطالح رایج در تاریخ 

  گیری نظام فکری و نظریات آنها دارد؟ رسد که اصل علیت چه نقشی در شکل  می
 توان به تبیین عقالنی پیدایش، تغییر، حرکت و معرفت رسید؟  میا با حذف علیت یآ

ل در نظام فلسفی آنها یابیم که عل  میبه خوبی در سینا ابنبا بررسی آثار ارسطو و     
ها دارند و به عبارت دیگر  در خارج و شناخت آن اشیاجاد و تحقق ای در  می نقش مه
است. از  علل از اهمیت به سزایی برخوردار شناختی معرفتو  شناختی وجودجایگاه 

نظر ارسطو هرچهار قسم از علل اربعه برای تحقق و تبیین پیدایش از طریق حرکت 
سینا علیت نه تنها  کنند. نزد ابن  میفا ای میقیاس و استقرا نیز نقش مهالزم است و در 

دهنده تمام موجودات  دارد، بلکه عامل پیوند  میدر بحث خلقت و آفرینش نقش مه
به هم پیوسته و ضروری    میشود که جهان از نظ ها است و باعث می و خالق آن

مؤثر  اشیاوه به فعل رسیدن مند شود. بنابراین علیت فقط در حرکت و از ق بهره
نیست، بلکه چیزی فراتر از حرکت در پیدایش موجودات نقش دارد و علت فاعلی 

کند.   میها را واجب کرده و موجود  موجودات را از امکان ذاتی خارج کرده و آن
فا ای عالوه بر آن علیت در شناخت موجودات از طریق حد و برهان نقش اساس

 و  ها جاد پدیدهای  لسوف مشایی با وجود آنکه به اهمیت علیت درن دو فیـای  کند.  یـم
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 دارند. یهای    ، اما در برخی جزئیات با هم تفاوتاند شناخت جهان رسیده
 .سینا ابنجاد، حرکت، معرفت، ارسطو، ای  علیت، علل اربعه،

 
 طرح مسئله

داشتند و در جای جای آثار خویش یا  یا ه  علیت اهتمام ویژ ةسینا به مسئل ارسطو و ابن
 اند.  اند یا از نتایج آن استفاده کرده ن مسئله پرداختهای مستقیماً به

علیت و یافتن علل و مبادی برای ارسطو آنقدر مهم است که او خود را موظف به     
از ها استخراج کند و کار خود را  پژوهش در آثار پیشینیان نمود تا نکات الزم را از آن

ها، رأیشان را  ها شروع کند. او با وجود الهام گرفتن از آراء آن آن های   فعالیت ةادام
نپذیرفت و خود سعی کرد به آشفته بازاری که در زمینه علل وجود داشت، سروسامانی 

  (.Aristotle, 983a25-993a22)دهد

ن است، بنابراین گام منوط به شناخت علل نخستی اشیاارسطو معتقد است که شناخت ما از     
ن ای  (ibid, 983a24; 993b23; 194b18 ) اول در شناخت یک شیء شناخت مبادی آن است

اصول و مبادی مقدمات صادق و ضروری هستند که در تبیین و اثبات یک شیء به کار 
ترین است که علت حقیقی  از نظر ارسطو آن چیزی حقیقی. (ibid, 75b37-76a14 ) روند  می

ها  نای  ترینند، زیرا موجوداتِ همیشگی، ضرورتاً حقیقی های   دیگر باشد. پس اصل های  زبودن چی

ها علت  ها نیست، بلکه آن گاه به گاه حقیقی نیستند و هیچ چیز هم علت به وجود آمدن آن
(.ibid,993b26 )دیگر هستند  های  چیز

1 

اعتمادی  ، در واقع بیداند که با حس درک شود را چیزی نمی اشیااصل حقیقی  او    
سازد تا بتواند به امر ثابت و ضروری  دهد و از حس ابزاری می خود را به حس نشان می

و همان است که واقعیت و  شود عقل درک نمی ةاست و جز به واسط اشیاکه در عمق 

ن نقش مهم ای  اما ،ندا مهم اشیادهد. بنابراین علل در شناخت  را تشکیل می اشیاحقیقت 
 دارند.  اشیاها در وجود و هستی  علل قطعاً مبتنی است بر نقشی که آن شناختی تمعرف

هستی که  ةازاند  داند و معتقد است که هر چیزی به  میارسطو حقیقت و هستی را یکی     
اصول اولیه در خارج هستند و مبدأ  (.ibid, 993b30)دارد، از حقیقت برخوردار است

هستند. بنابراین  اشیاهمچنانکه مبدأ حقیقی بودن  (،ibid, 994a1-10)حرکت و پیدایشند
هستند. پس  اشیاو هم تنها منبع شناخت ما از  اشیاجاد و تکون ای علل نزد ارسطو هم اصل
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 فیلسوف موظف است که خود را با بحث علل درگیر نماید، همچنانکه خود ارسطو 
 مباحث سماع طبیعی)از متافیزیک( و ابتدای  در دو کتاب آلفای بزرگ و کوچک

(ibid, 184b15-189a10) الح آراء ـد و اصـرح، نقـیت و شـث علـصل به بحـور مفـبه ط

 پردازد.  میپیشینیان 
دهد و ضمن پذیرش اصل علیت و علل اربعه، در بسط   میراه ارسطو را ادامه  سینا ابن    

د و به جایگاه کوش  میها و سازگار کردنشان با مبحث خلقت و آفرینش موجودات  آن
علل نیز  شناختی معرفتدهد، اگرچه از جایگاه   میاهمیت بسزایی  ،علل شناختی وجود
ها را با ارائه مستنداتی از آراء آن دو  ن نقشای  ن مقاله درصددیم تاای  ماند. ما در  میغافل ن

 ةن دو فیلسوف در دو حوزای  فیلسوف برجسته نماییم و نشان دهیم که آراء فلسفی
 ، کامالً مبتنی بر قبول اصل علیت و نظریه علل اربعه است.شناختی معرفتو  شناختی ودوج

 
 سینا ابنجایگاه بحث علیت نزد ارسطو و 

داند که شایستگی بحث از علل اولیه و اصول را  می  میارسطو فلسفه یا حکمت را تنها عل

 ,84Aristotleصخراسانی، ) دارد. زیرا غایت شناخت نظری شناخت حقیقت است

993b20-30)  های  ن علم، علت به معنای اصول و مبادی که باعث حقیقی بودن چیزای و در 

شود، نه به  ود علت بررسی میدلیل خین است، به تر حقیقیکه ن رو ای دیگر است و از
شود. بنابراین حکمت،  که در علوم عملی بررسی می خاطر فواید عملی آن، آنچنان

 . (Aristotle, 981b-983a)ن علل و مبادی معینی است است که موضوع آ  میعل

داند. زیرا عالم طبیعی تا  اما ارسطو فیزیک یا علم طبیعت را نیز محل بحث علت می    
تواند به نحو صحیح، مسائل مربوط به آن را حل  علت موضوعات طبیعی را نشناسد، نمی

به ماده توجه دارد و هم به  پس فیلسوف طبیعی هم .(ibid,198a22 & 28 )و فصل نماید 
که اصول حرکت را داشته باشد بررسی  غایت و صورت و علت محرکه را نیز در صورتی

که محرک اول به دو صورت قابل لحاظ است: متحرک و نامتحرک.  کند، چرا می
محرکی که نامتحرک باشد فاقد ماده و استعداد است و اصول حرکت را در خود ندارد، 

 ,ibid,198a28; Aquinas)شود  و در نتیجه در طبیعیات هم بررسی نمیپس طبیعی نیست 

صورت و غایت نیز از آن جهت که با شیء طبیعی ارتباط   .(245/122 & 243/121 ,1999
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شوند  دارند، یعنی صورت و غایتِ شیء طبیعی هستند، از سوی عالم طبیعی بحث می
(Aquinas, 1999, 246/123.) 

اولی است،  ةآکوئیناس، بحث از علل از آن جهت که علت هستند کار فلسفبه اعتقاد توماس     
زیرا علت از آن جهت که علت است نیازی به ماده ندارد تا موجود شود، زیرا طبیعت علت در 

شود. اما علل از آن جهت که علل تغییرات طبیعی  که جدا از ماده هستند نیز یافت می یهای    چیز
 (.ibid, 176/94)شوند  یزیک بحث میهستند در طبیعیات یا ف

منطقی ارسطو نیز علت جایگاه خاص خود را دارد و بدون آن برهان و  های   در نوشته    
پس تمام علوم با علت سروکار  .(Aristotle, 75b37-76a14)قیاس ناممکن خواهد بود

و پس از دارند، ولی فلسفه به دلیل ساختار خاصش بهترین جایگاه برای بحث علیت است 

 توانند به راحتی از ثمرات آن استفاده کنند. ن قانون عقلی، سایر علوم میای اثبات و تبیین
سینا به بحث علیت دارد، بیشتر از ارسطو است، چرا که جهان ارسطویی  که ابن  میاهتما

که بر مبنای علیت استوار بود، نتوانسته بود به خوبی اتحاد، یکپارچگی و نظم موجودات 
سینا خالق نقش  تباط آنها را با خالق هستی بخش توجیه کند. اما در نظام فکری ابنو ار

اساسی دارد و در چهره واجب الوجود بالذات، هستی و وجود را به تمام موجودات افاضه 

شود )قوس نزول(  نظام هستی قرار دارد، هستی از او شروع می هایکند و در ابتدا و انت می
)قوس صعود( و او فاعل و غایت حقیقی تمام هستی است. پس علیت گردد   میو به او باز

ت به ی نهاحقیقی است که بین موجودات عالم قرار دارد و آنها را به هم و در  ای  هرابط
در   میپیوندد و مانع گسست و بی نظ موجود متعالی که در رأس سلسله علل قرار دارد، می

است که  های  ازاند وجود به ةن با مسئلشود. اهمیت بحث علیت و ارتباط آ جهان می
را که در باب فلسفه اولی و الهیات است،  االشارات و التنبیهاتسینا نمط چهارم کتاب  ابن

  سینا پردازد. از نظر ابن کند و به اثبات وجود خدا می با بحث وجود و علل وجود آغاز می

 ةکند، نه در حوز می وجود معنا پیدا ةوجودی است و در حوز ةن رابطه یک رابطای
 مفاهیم و ماهیات. 

زیرا علت و معلول بودن از  ،داند سینا اصل علیت را از مسائل فلسفه اولی می ابن    
)ریاضی(   میعوارض خاص موجود بما هو موجود است و موجود بدون آنکه به قید تعلی

ن سخن ای  ن رو وییا  شود. از ذاته، متصف به علیت یا معلولیت می یا طبیعی مقید شود، فی
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  کند اصالح می (ibid,981b-983a ) ارسطو را که موضوع فلسفه علل و مبادی است
تری نسبت به سایر آثارش به بحث  طور مفصل به شفا(. او در کتاب 7، ص1043سینا، )ابن

علیت پرداخته است و همچون ارسطو هم در طبیعیات و هم در الهیات، فصولی را به 

داده و در صدد تبیین مبانی است که ارسطو در بحث علیت به آنها  بحث علیت اختصاص
ن مبانی را بر اساس اصول نظام فلسفی خویش توجیه و ای  پایبند بوده است و قصد دارد

 تبیین کند. 
و از   میداند که در آن از اسباب اولیه موجودات طبیعی و تعلی می  میاو حکمت الهی را عل    

المبادی که همان وجود مقدس الهی، تبارک و تعالی است، بحث االسباب و مبدأ مسبب

ن علم اسباب نیستند، ای  کند که موضوع ن نکته تأکید میای (. اما بر5و  8، ص همان) شود می
 توانند تصور شوند:  زیرا اگر اسباب موضوع فلسفه اولی باشند، به سه شکل می

  ؛. از آن جهت که صرفاً سبب هستند1
  ؛ن چهار سبب هستندای  ت که فاعل، قابل، صورت، غایت و یا مجموع. از آن جه2
 . از آن جهت که موجودند.0

 علمی، هر در زیرا. نیست علم نای موضوع علت هی بما علت یا سبب هو بما سبب    
 علت اولی، ةفلسف موضوع اگر و هستند علم آن موضوع ذاتی عوارض از علم آن مسائل

 حال و باشند علت خاص و ذاتی عوارض از باید علم نای سائلم ةهم باشد، علت هی بما
 عوارض از اما شوند، بحث اولی ةفلسف در باید فقط که دارند وجود زیادی مسائل آنکه
 هم امور قبیل نای ... . و امکان و وجوب جزئی، و کلی فعل، و قوه مثل نیستند، علت ذاتی

از . نیستند علل خاصه عوارض از پس ها، معلول بر هم و شوند حمل علل بر توانند می
طرفی علم به اسباب بما هی اسباب بدیهی نیست و باید ابتدا علم به اسباب  و خاص 

حاصل شود و بعد با استفاده از استدالل عقلی و برهان، علم به اسباب بما هی اسباب 
علل  شود، نه موضوع آن. اولی می ةحاصل شود. پس اصل سببیت یا علیت از مسائل فلسف

اولی باشند، زیرا هریک  ةتوانند موضوع فلسف چهارگانه به طور مجزا و یا مجموع هم نمی
ن علم اثبات ای  ن علم هستند و وجود، ضرورت وجود و سببیتشان درای  از آنها از مسائل

شود. حکم مجموع نیز وابسته به حکم اجزا است و وقتی هر یک از اجزا نتوانستند  می

 ن علم باشد.ای  تواند موضوع ن علل نیز نمیای  موعموضوع باشند، مج
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ن حیث ای ن است که اسباب از جهت موجود بودنشان و ازای  ماند تنها شقی که باقی می    
ن علم بحث شوند که همان مورد مطلوب ای که از محموالت و عوارض موجود هستند در

فصلنامه تخصصی  هابی،اولی، موجود بما هو موجود )ضیاء ش ةاست. یعنی موضوع فلسف
( است و سببیت، اسباب قصوی، وجود خدا و سایر 07-52ص، 1040برهان و عرفان،

حمل  های  ن علم هستند که بر موجود بدون هیچ واسطای  علل، از مسائل و مطلوبات

، االلهیات، 1043سینا، ن رو از خواص موجود بما هو موجود هستند )ابنای شوند، از می
 مستقیم با بحث وجود دارد. ةلیت رابط(. بنابراین ع7ص
سینا جایگاه واقعی مبحث علل، مابعد الطبیعه یا فلسفه اولی است، اما  پس از نظر ابن    

گوید اثبات وجود  پردازد. او می هم به طور مفصل به بحث علل می طبیعیاتسینا در  ابن
هرچه که مرکب از کند یا  نکه هر کائن فاسدی یا هر چه که حرکت میای علل اربعه و

نکه علل منحصر در چهار تا هستند، در ای ماده و صورت است، باید علت داشته باشد و
شود، بلکه در الهیات جای بحث دارد، ولی تحقیق ماهیت علل و  طبیعیات بحث نمی

نکه وجودشان را به عنوان اصل موضوعه پذیرفته است، بر عهده ای در عین ها احوال آن

 (.84، صالسماع الطبیعی، 1043، هموطبیعی است )طبیعیات و عالم 
علی بین  ةشود و رابط  میدیده ن علیت اگرچه در نظام فلسفی ارسطو اثری از اصطالح    

 ةیشاند  در ای گیرد، اما علل اربعه از جایگاه برجسته  میموجودات مد نظر فیلسوف قرار ن
یزیک و سایر آثار وی مورد ارسطو برخوردارند و در موارد متعددی در فیزیک، متاف

. علل ارسطویی همان موجودات خارجی هستند که به اند بحث و تحقیق قرار گرفته

شود، موجودات خارجی که تحت یکی از   میجاد ای  ها شیء از طریق حرکت آن ةواسط
ها از سنخ معقوالت اولی است.  گیرند و مفاهیم آن  میمقوالت جوهری و عرضی قرار 

و اثبات وجود   میهمین موجودات خارجی سروکار دارد و به تبیین مفهو ارسطو فقط با
پردازد و کاری به رابطه علی که موجود به وجود مستقل خارجی نیست ندارد   میها  آن

 (، زیرا برای او فقط معقوالت اولی مهم هستند.114ص، 1041)سالم، 
قوالت اولی مهم هستند و بدون مع ةازاند  معقوالت ثانی نیز به سینا ابناما از نظر     

توان شناخت کلی از موجودات عالم داشت و به قوانین کلی دست   میمعقوالت ثانی ن

پردازد و هم خود را درگیر   میهم به بررسی و تحقیق علل اربعه  سینا ابنیافت. بنابراین 
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و  علی در خارج در کنار علت ةکند و معتقد است رابط  میعلی بین موجودات  ةرابط
 معلول وجود دارد و مفهوم آن از سنخ معقوالت ثانی فلسفی است.

 
 علیت نزد ارسطو شناختی وجود تبیین نقش

شیء  در بارة "چرا"علل به طور کلی اموری هستند که در پاسخ به انواع  ،وطاز نظر ارس

شوند،  بندی می ها که همگی در چهار نوع طبقه ن سؤاالت و پاسخای  شوند. مطرح می
 ند از علت مادی، صوری، فاعلی و غایی.ا دهند و عبارت وعه علل اربعه را شکل میمجم

هر چهار نوع علت در دیدگاه ارسطو هم به تحقق خارجی شیء تعلق دارند و هم به     

کنند. به عبارت دیگر نزد ارسطو، علت، هم به  شناخت شیء محقق در خارج کمک می
جاد شیء در ای  شیء. یعنی هم باعث ةپدیدآورند معنای تبیین است و هم به معنای عامل

شود و هستی شیء به آن مربوط است و هم در عالم ذهن و در مقام توضیح و  خارج می
 دهد.  را در مورد شیء پاسخ می "چراها "آید و انواع  تبیین، علت به کار می

ود بخشی یا البته نباید از نظر دور داشت که علیت در فلسفه ارسطو با وجود و وج    
اعطای وجود پیوندی ندارد. در هیچ کجای آثار ارسطو وجود را به شکل محمولی و امر 
مستقلی که بر ذات حمل شود و متمایز از ذات باشد نداریم. در فلسفه او فقط موجود 

 ,Aristotle) مطرح است که یا جوهر است و یا یکی از مقوالت نه گانه عرضی است

1017a25). تی که نبوده باشد و نسبت به وجود و عدم علی السویه باشد و سپس بنابراین ذا

 ندارد.   میارسطو مفهو ةوجود به آن تعلق گیرد و موجود شود، در فلسف
ن رو علت ارسطویی راهی برای توجیه خلقت نیست و علت )فاعلی( از نگاه او ای  از    

دای ارسطویی نیز چنین کشاند، حتی خ خالق نیست و چیزی را از نیستی به هستی نمی

ویژگی را ندارد و تنها خدای محرک است و محرک اول یا محرک نامتحرک نام دارد 
ن ای  .ibid, 250b11; 269b18; 1071b4) )شود  و وجودش هم بر اساس حرکت اثبات می

کند، بلکه از طریق متعلق  کشاند و خلق نمی چنین خدایی چیزی را از عدم به هستی نمی
 (. ibid) شود دن، باعث حرکت دوری و ازلی فلک )آسمان اول( میشوق واقع ش

موجود شدن از دیدگاه ارسطو از قوه به فعل درآمدن است، نه از عدم موجود شدن.     

زیرا بر اساس آنچه بر فضای فکری یونان باستان حاکم بود، چیزی از عدم به وجود 
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را ماده و صورت قدیمند و از ازل تا نیستی ندارد، زی ةآید و عالم قدیم است و سابق نمی
او مطرح  ةابد هستند و نابودی و نیستی ندارند، پس خالقیت و وجود بخشی در فلسف

و صورت ibid,1033b6-15) ) جادیای شود و علت فاعلی، علت محرکه است نه علت نمی

دهد و یک چیز خاص  کند و به عبارت دیگر ماده را فعلیت می جاد میای را در ماده
بینیم و صانع  حتی نزد افالطون نیز قدم ماده و صورت را می .(ibid,1034a1-6) کند  یم

تیمائوس و خیر کتاب جمهوری، علت خالق و هستی بخش نیستند و چیزی را از عدم 
 بخشند.  کنند، بلکه آنچه را که از ازل بوده است، شکل داده و به آن نظم می موجود نمی

ت هایرفتند، در ن قبل از ارسطو که به دنبال اصل و مبدأ هستی میبنابراین تمام فالسفه     

رسیدند که در عین قدم، مبدأ و منشأ تمام تغییرات بودند. ارسطو نیز  به مواد و صوری می
رو او نیز در سلسله  نای اندیشد. از ن فضا نمیای وارث چنین فضای فکری است و خارج از

علتی نداشته باشد و ثابت و الیتغیر باشد و از  علل، به دنبال علتی است که از یک سو
علل    میاو در تما .(ibid, 994b5-9 )ن عالم را توجیه کند ای سوی دیگر بتواند تغییرات

داند که  کند و ماده اولی و صورت را دو امر ازلی می ن سرسلسله را جستجو میای  اربعه

آید و باید به  ن امر از آنها بر نمیای  یی   نهامنشأ و نقطه آغازین حرکت و تغییرند، اما به ت
کمک علت فاعلی و غایی که در خود آنهاست و چیزی خارج از آنها نیست، حرکت را 

ارسطو، راهی است برای  ةعلیت در فلسف ةبنابراین نظری (.ibid, 994b30-994a1)آغاز کنند
قوه و فعل و در  ةین رو وی نظرای  توجیه حرکت و تغییر، نه راهی برای تبیین خلقت. از

 پردازد ن دو مبدأ اولیه میای  کند و به اثبات نتیجه علت مادی و صوری را مطرح می
(ibid, 189b1, 192a4-34.) 

طبیعی، دو امر درونی هستند و از ذات شیء ناشی  یاشیاعلت فاعلی و غایی نیز در     
و غایت در نقش  (ibid, 192b21 )شوند. فاعل در نقش محرک)که طبیعت شیء است( می

، همگی در ذات شیء مادی (ibid, 199a30)صورتِ محقق شده که ماده خواستار آن بود
برد که موضوع شوق و عامل حرکت  نامتحرکی نام می های   هستند. البته ارسطو از محرک

داند که در خارج از شیء وجود دارند. اما  غایی می های   ها را علت افالک هستند و آن
اش که فاعل و  ها با فضای کلی حاکم بر فلسفه هماهنگ کردن وجود آن وی در صدد
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زیرا در خود  ،آید گرداند برنمی طبیعی به صورت و طبیعت شیء برمی یاشیاغایت را در 
 افالک نیز فاعل و غایت حقیقی در ذات فلک قرار دارد.

امکان پذیر  پس پیدایش ارسطویی از قوه به فعل درآمدن است که جز با علل اربعه    

هستند به انواع چرا در مورد شیء و هم  یهای     نیست. بنابراین علل ارسطویی هم پاسخ
را تبیین  اشیاهستند به انواع سؤال از چگونگی رخ دادن تغییرات. هم پیدایش  یهای     پاسخ

 کنند و هم چگونگی تبدیل صور به هم و پدید آمدن انواع تغییرات در شیء. می
 

 سینا علیت نزد ابن شناختی وجودش تبیین نق

نقش علیت در نظام وجودشناختی سینوی بسیار مهم و برجسته است و علیت حلقه رابط 
 بین خدا و موجودات از یک سو و موجودات با هم از سوی دیگر است.

دارد، بلکه اساساً   میسینا علیت نه تنها در بحث خلقت و آفرینش نقش مه ابن ةدر فلسف    
جود، علیت بی معنا است. علیت سینوی بر مدار وجود است، وجودی که متمایز بدون و

سینا در آثار  از ماهیت، خارج از آن و عارض بر آن است. در جای جای سخنان ابن

سینا،  مختلفش، رابطه وجودی بین علت و معلول ملحوظ و غیر قابل انکار است )ابن

، الفصل االول؛ ةـالرابع ةـمس؛ االلهیات، المقال، المقاله االولی، الفصل الخاالبرهان، 1043

کتاب ،1833؛ 55، بخش طبیعیات، ص ةـعیون الحکم، 1833؛ 131-123االشارات، ص
سینا بر  (. به خصوص وقتی که ابن50، الهیات، ص عالیی ةدانش نام؛ 117، ص الحدود

او اگر چه  داند. اولی نمی ةخالف قول ارسطو سبب و اسباب را از جمله موضوعات فلسف
داند که در آن از اسباب اولیه موجودات طبیعی و  می  میاولی را عل ةحکمت الهی یا فلسف

و از مسبب االسباب و مبدأالمبادی که همان وجود مقدس الهی، تبارک و تعالی   میتعلی
ن قبیل موضوعات را از ای (، ولی5و  8، ص االلهیات، 1043نا، یس شود )ابن است، بحث می

داند نه موضوع آن و موضوع فلسفه اولی یا حکمت الهی را  سائل حکمت الهی میجمله م

داند و سببیت و علیت را از عوارض ذاتی وجود در نظر  موجود بما هو موجود می
 ة، مقالااللهیات، 1043 ،هموشود ) بر وجود حمل می های  گیرد که بدون هیچ واسط می

سینا نقش مؤثر و کارساز دارد که بر مدار  ابن ةاول، فصل اول(. بنابراین علیتی در فلسف
 سینا را مبدع آن دانست. وجود و از عوارض ذاتی آن باشد. مطلبی که به حق باید ابن
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علی که بین علت و معلول برقرار است، عالوه بر وجود و  ةسینا در رابط در نظر ابن    
(، یعنی به تحلیل پنج 151ص، 1071، هموهم داریم ) علیت ةماهیتِ علت و معلول، رابط

ها  علیت بین آن ةشوند، اما رابط رسیم؛ علت و معلول با حس درک می  میجزئی از علیت 

کند نه علیت و  چیزی نیست که با حس درک شود. زیرا حس فقط تعاقب را درک می
بین علت و  ةوابستگی وجودی را و حال آنکه نزد ارسطو علیت همان علت است، نه رابط

کند، در تحلیل علیت   میون بحث تمایز متافیزیکی وجود و ماهیت را مطرح نمعلول و چ
 رسیم که وجود و ماهیتشان یکی است.  میبه دو جزء علت و معلول 

، همو) گیرد برد که در مقام ماهیت و ذات شیء شکل می سینا از لیسیت ذاتی نام می ابن    

رسد که علیت  ن گمان به ذهن میای  ( و110، نمط پنجم، 1075؛ 082،  الهیات، 1043
سینوی بر مدار ماهیت است، نه وجود. اما باید توجه داشت که اوالً تمایز وجود و ماهیت 

ن دو در خارج قابل تسری به هم هستند. در ثانی، ای  در ذهن است و نه در خارج و احکام
کند. یعنی  یسینا از نیازمندی ذاتی و عدم در ذات، نیازمندی در وجود را مطرح م ابن

ماهیت معدومه که لیسیت در ذات دارد و نسبت به وجود و عدم علی السویه است، برای 

بخشد و ماهیت را  موجود شدن و تعلق وجود به آن، نیازمند علت است و علت وجود می
رو حتی علل ماهوی و قوام بخش به  این (. از18، 8، نمط 1075، هموکند) موجود می

یابند و اگر علت وجود  و صوری هستند، با وجود معنا می ذات شیء که علت مادی
 ندهد، ماده و صورتی هم نخواهد بود.

 
 علیت نزد ارسطو شناختی معرفتتبیین نقش 

 ةند، بلکه تنها وسیلهست خارجی اشیاعلل ارسطویی نه تنها راهی برای تبیین وجود و تحقق 

و بدون شناخت علل نه  پس بدون علیت 2خارجی هستند. یاشیاشناخت دقیق ما از 
 - Aristotle, 1984,983a24; 993b23, 194b18, 75b37) توان شناختی از شیء داشت می

76a14). توان امری را اثبات کرد، زیرا قیاس بدون علیت معنا ندارد. و نه می  
داند  ارسطو عالوه بر آنکه در انواع قیاس، مقدمات را علت )مادی( نتیجه می    

(ibid,195a17)، ی ا هکند تا نتیج در قیاس برهانی، از علل اربعه در حد وسط استفاده می 

  .(ibid,1984,94a23) یقینی و ضروری بدست آورد
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ارائه  اشیاتوانند شناخت دقیق و متقنی از  ن رو علل اربعه ارسطویی در کنار هم میای  از    
است  ای هرسید یا نه، مسئل اشیا توان به علل اولیه و اصلی ا مییآ  ن مطلب کهای  دهند. اما

که بعد از ارسطو و در دوره جدید و معاصر تفکر غربی مکرر مطرح شد و مثبتین و 

 منکرین علیت، هر یک نظری دادند. 
آنچه از نظر ارسطو مهم بود، تالش انسان در یافتن علل حقیقی شیء است. انسان هر     

تر خواهد بود. اما  نقص تر و بی شیء کاملتر باشد، شناختش از  ن تالش موفقای چقدر در
ن تالش ناقص و یا ناممکن باشد، شناخت شیء نیز ناقص یا ناممکن خواهد بود. ای  اگر

ناتوانی انسان در دسترسی به علل اولیه و حقیقی مانع تالش او در یافتن درک صحیحی از 

ن ای دهد. ا نشان میرا به م اشیاشود. پس ارسطو طریق صحیح شناخت  پیرامونش نمی اشیا
رساند و باید تالش کنیم تا  طریق قطعاً با داشتن مقدمات الزم و کافی ما را به مقصود می

را به خوبی و درستی گردآوری نماییم )به علل حقیقی دست یابیم( و هم از  هم مقدمات
 آنها به درستی استفاده نماییم )صورت قیاس را به طور صحیح طراحی نماییم(.

ارسطو، فقط علل مادی و  ةن است که در فلسفای  تذکر است شایانکه   میمه ةنکت    

دهند و  علل دست در دست هم می  میصوری در معرفت شیء دخیل نیستند، بلکه تما
یابد که  سازند. زمانی فرد به شناخت دقیقی از شیء دست می شناخت شیء را ممکن می

 شود، پاسخ دهد.  که از شیء می "چرا "ال هر چهار علت را بشناسد و به هر چهار نوع سؤ
 

 نقش علیت در استقراء ارسطویی

داند، از نظر ارسطو با وجود آنکه  ارسطو اولین قدم در کسب معرفت را ادراک حسی می
شود و یا از طریق قیاس برهانی، اما بدون استقرا، برهان  علم یا از طریق استقرا کسب می

بر پایه ادراک حسی است، بدون حس استقرا ممکن پذیر نیست و چون استقرا  امکان
 شود ت به حس منتهی میهایننیست. بنابراین به اعتقاد ارسطو دانش و علم در 

(ibid,81a38-81b9). اعتقاد داشت و ادراک  0وی بر خالف افالطون که به اصل تذکر
ثال قائل دانست و برای صور معقوله، وجود بالفعل در عالم م حسی را ادراک واقعی نمی

بود، معتقد بود که ادراکات در همین عالم و توسط نفس با ادراک حسی صورت 

گیرد و معقوالت و صور ادراکی، وجود مستقلی ندارند، بلکه باید از ماده محسوسات  می
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 8و یقینی  می(. ارسطو همچون افالطون دانش عل48صو متخیالت تجرید شوند )داودی، 

ن تفاوت که ای  با ،(Aristotle, 1140b31; 417b23; 87b29-34)دانست را علم به کلیات می
برای کلیات وجودی مستقل در عالم مثل قائل نبود و کلیات را اموری منتزع از جزئیات 

دانست. بنابراین ارسطو  استدالل استقرایی را نقطه آغاز  ادراک شده از طریق حواس می
 داند می "از جزئیات به کلیاتگذر  "داند و استقرا را  می  میهرگونه تالش عل

ibid,105a13)) ،زیرا استقرا و شمارش جزئیات، حتی اگر به صورت تام و کامل باشد .
شود که بعد از استقراء  کند. معرفت یقینی زمانی حاصل می معرفت یقینی حاصل نمی

ی از استقرائی، به دانش کلی برسیم، یعن های   جزئیات، با تشکیل قیاس و استفاده از داده

 ;ibid,71b33; 87b28-35; 91b35; 67a5-7)شناخت جزئیات به شناخت کلیات برسیم 

1018b32; 1029b4).  

از جزئیات نیست تا بتوان با استقرا به آن دست یافت، بلکه  های  از نظر ارسطو کلی، مجموع    

 یهایتنقرار دارد و با استقراء به  اشیااست که در پس ظواهر مادی  منظور صورت جوهری
ن ای توان به آن دست یافت. علم به چنین صورتی، کلی، ضروری و یقینی خواهد بود و نمی

پذیر  علی بین مقدمات و رسیدن به نتیجه امکان ةعلم جز از طریق قیاس برهانی و برقراری رابط

ات. کند برای درک جزئی ها استفاده می ماند و از آن نخواهد بود. اما انسان در کلیات باقی نمی
بنابراین در هر ادراکی گذر از حس )جزئیات( به عقل )کلیات( و از عقل )کلیات( به حس 

بنابراین معرفت ارسطو در تجربه و حس  .(ibid, 184a10- 184b14) )جزئیات( الزم است
رسد  شود، بلکه به معرفت عقلی و ادراک کلیات می ها شروع می ماند، اگرچه از آن نمی

 شود. لیات است که قادر به ادراک جزئیات میادراک ک ةو به واسط
اموری با احکام مشابه به طور اکثری یا همیشگی، ارسطو را  ةاستقراء جزئیات و مشاهد    
و همیشگی، به حکم عقل، منتسب به علتی   میدهد که باید امر دائ ن سمت سوق میای به

 سبب نخواهد بودیا اکثری باشد، اتفاقی و بدون    میباشد. زیرا چیزی که دائ

((ibid,87b19-26. جزئیات و تعمیم آنها به علل و اسباب که متعلق  ةن رو با مشاهدای از

 رسد. دانش حقیقی هستند می
 

 سینا علیت نزد ابن شناختی معرفتتبیین نقش 

 توان گفت که در نظام فکری او نیز همانند ارسطو، علیت است  می سینا ابنبا بررسی آراء 
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سازد که بعد از درک  ای ارتباط ذهن با عین شده و انسان را قادر میکه سبب برقر
محسوسات از طریق قوای حس و خیال، به ادراک کلیات و تعقل نایل شود و بتواند 

معرفت خویش از شیء محسوس خارجی  ةها را پای کلیات منتزع از خارج را بسازد و آن

                                                                              .قرار دهد
علیت در تمام عالم جاری نیست و ما چیزی داریم که علت  سینا ابناز طرفی در نظام     

است و معلول نیست یا معلول است و علت نیست. لذا در جایی که شیء واجد علت 
چنین  5(.54، ص البرهان، 1043سینا،  باشد، شناخت آن از طریق علل خواهد بود)ابن

جابی است و هر چه علت ای علت تامه با معلولش ةشناختی یقینی خواهد بود. زیرا رابط

ن رو علم به علت، علم به معلول را به همراه ای  تامه باشد، معلول نیز ضرورتاً خواهد بود. از
ضروری و  های  دارد و تنها همین قسم علم است که یقینی است، زیرا بر اساس رابط

(. در ادامه نقش علت در کسب 54، ص البرهان، 1043سینا، شکل گرفته است )ابن الیتغیر
 معرفت یقینی بیشتر روشن خواهد شد.

دهد و اولین قدم در شناخت  سینا همچون ارسطو به ادراک حسی و تجربه بسیار بها می ابن    

 استقراء ةیجداند. اما او نیز همچون ارسطو معتقد است که نت پیرامون را ادراک حسی می
 المنطق ، 1043، سینا ابن)ناقص( امر جزئی است و حال آنکه متعلق دانش یقینی کلی است )

ن رو ادراک حسی و استقرا زمانی واجد علم یقینی خواهند بود که ای  (. از558، ص القیاس( )
(. 557و  558، ص همانمبدل به قیاس شوند و روابط علی ملحوظ در قیاس مراعات شوند )

 5واقع باید به استقراء تام تبدیل شوند که خود نوعی قیاس است. در

تواند مفید علم یقینی  سینا بین استقرا و تجربه تفاوت وجود دارد. تجربه می به اعتقاد ابن    
تواند منتج به یقین شود. زیرا تجربه که از ادراک حسی و استقرا  باشد، ولی استقرا نمی

اش چیزی است که  خفی و پوشیده است که یک مقدمه  مین لکند، همراه برها استفاده می
اتفاقی است)آنچه که اتفاقی است نه  ةدیگر آن قاعد ةاز حس ناشی شده و مقدم

(. بنابراین استقرا و تجربه جز به 15، ص البرهان ،1043، همواست و نه اکثری( )  میدائ
 علی مفید دانش یقینی نخواهد بود.    واسطه قیاس و روابط
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 علیت و علم حضوری و حصولی

که همگی حاکی از آن است که وی  7دهد سینا تعاریف گوناگونی از علم ارائه می ابن
دانسته است و معتقد بوده است  و حصولی می خارجی را عارض بر نفس یاشیابه علم 

شود. بنابراین از نظر  که هنگام ادراک، شیء خارجی )مدرَک(، نزد مدرِک حاضر نمی
ن صور معقول به ای  شود، اما معقول حاصل می های   نا علم و ادراک از طریق صورتسی ابن

شوند و  موجود در خارج از طریق تقشیر و تجرید، منتزع می یاشیا: گاهی از اند دوگونه
شوند. نوع اول  جاد میای  ها خارجی و صور موجود در عالم خارج از آن یاشیاگاهی 

پیرامونمان که ابتدا از ادراک  یاشیادارد که علم ما به همه  علم، علم تابع و انفعالی نام

  (. از11، ص 1050؛ 050، صااللهیات، 1043،همونگونه است)ای  شود حسی شروع می
علیت بین صور معقوله و صور خارجی نقش مستقیم در  ةتوان گفت که رابط ن رو میای

وجودات و بین خود بین خدا و م ای هعلم حصولی دارد و بدون وجود چنین رابط
 4کند که خدا به ذات خویش علم پیدا می موجودات، علم ممکن نخواهد بود. زمانی

آنکه ذاتش علت ماسوای خود است و ادراک علت، ادراک  ة(، به واسط055، ص همان)

، 1043؛ 21، ص 1071، همو کند) معلول را نیز به همراه دارد، ماسوای خود را درک می
ابراین ادراک و علم خدا نسبت به تمام موجودات عالم، از طریق (. بن051الهیات، ص 

 رابطه علیت است.
پذیر  علیت امکان ةپیرامونمان نیز بدون وجود رابط یاشیاادراک حصولی ما نسبت به     

تأثیری بر شیء خارجی    مین نوع علم انفعالی است و صورت علای نیست، زیرا اگرچه
متأثر   میعلی دارد و صورت عل ةرابط   میبه صورت علندارد، اما صورت خارجی نسبت 

توانستیم ادعا  وجود نداشت، هرگز نمی های  از صورت خارجی است. اگر چنین رابط

 خاص، از آنِ صورت عینی خاص است و مطابقت با آن دارد.   میکنیم که صورت عل
سینا برای اثبات  اهمیت علیت در علم خدا به ماسوای خویش، بسیار نمایان است. ابن    

کند  علم خدا به غیر و الیتغیر نبودن علم خدا به واسطه تغییر معلومات از علیت استفاده می
تیب که خداوند به تر نای  و معتقد است علم خدا به ماسوای خویش به نحو کلی است، به

و نه  نه جزئی است  میکند. چنین عل متغیر و جزئی علم پیدا می های  علل به معلول ةواسط
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؛ 051-053، االلهیات، ص1043، هموکند) به ذات عالمِ خدا وارد نمی های  متغیر و خدش
 (. 215، ص 0، ج 1075؛ 15، 1071

آید که  ن اشکال پیش میای  داند و ذات می ةسینا علم خدا به غیر را در مرتب ابن    

ذات علم به  تواند در همان مقام خداوندی که ذاتش بسیط و الیتغیر است، چگونه می
کند. وی با استفاده   مین علم به بساطت و ثبات ذات خلل وارد ای  ماسوا پیدا کند، چراکه

تواند به دو صورت به  به اعتقاد او انسان میکند.  ن مشکل را حل میای  از رابطه علی
کسوف علم پیدا کند، یک راه از طریق مشاهده مستقیم و لحظه به لحظه کسوف تا اتمام 

جاد کسوف است. در هر دو صورت ای  ت و یک راه از طریق بررسی علل و عواملآن اس

کند و تصویری از کسوف در ذهن او  کسوف علم پیدا می ةفرد عالِم به طور کامل به پدید
است، ولی از طریق دوم  ن تفاوت که علم از طریق اول جزئی و متعیرای  ماند، با باقی می

نگونه است و تغییر ای شود. علم خدا به ماسوا نیز لوم متغیر نمیکلی و ثابت است و با تغییر مع
در ذات را به همراه ندارد، ضمن آنکه جهل خدا نسبت به موجودات  را نیز به همراه ندارد 

تواند  (. بنابراین لفظ کلی در علم خدا به جزئیات متغیر نمی053، صااللهیات، 1043، همو )

علم  1سینا خداوند به همه امور به نحو کلی طبیعی نظر ابنن گمان باطل شود که از ای  باعث
سینا در مورد علم خدا  دارد و به نوع افراد علم دارد، نه به خود افراد جزئی. کلی در نگاه ابن

به غیر، به معنای علم به معلول از طریق علم به علت و به معنای علم فعلی ذاتی در مقابل علم 
 انفعالی است. 

 
 برهانی علیت و قیاس

 دو گونه است. یا سؤال از قول و اعتقاد است که همان سؤال  13 "لمَ"سینا مطلب از نظر ابن

از حد وسط در قیاس است، زیرا حد وسط همواره علت اعتقاد و تصدیق به یک قول در 
(. در پاسخ به 54ص  البرهان،، 1043، همو دهد ) قیاسی است که مطلوبی را نتیجه می

وسطی را که در استدالل برای اثبات محمولی برای موضوعی به کار چنین سؤالی حد 
شود. چنین لمیتی در مقام اثبات و استدالل است و لذا به حد وسط در  رفته است، ذکر می

 (.157، ص 1، ج1048گویند )مصباح یزدی،  هر برهانی، لم اثباتی می
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از علت وجود یک شیء در االمر باشد و  تواند سؤال از واقع و نفس می "لم "مطلب     
(. در پاسخ به چنین سؤالی 54ص  البرهان،، 1043سینا، خارج و نفس االمر سؤال کند )ابن

، لم "لم"نای شود و لذا به علت وجودی و سبب ثبوتیت شیء در عالم واقع آورده می

 (. 157ص، 1، ج1048شود )مصباح یزدی،  ثبوتی گفته می
علیت است و سؤال دوم ناظر به بعد  شناختی معرفتسؤال اول ناظر به بعد     

شیء است. بنابراین علل هم در شناخت شیء و اعتقاد جازم دخیلند و هم  شناختی وجود
 در تحقق و وجود خارجی شیء.

لم اثباتی و لم ثبوتی گاهی بر هم منطبقند و گاهی متفاوت. اگر بخواهیم وجود حرارت را     

چیز اثبات کنیم، علتِ اثبات یا حد وسط، آتش خواهد  در چیزی از طریق وجود آتش در آن
تواند معلول آتش باشد و  بود و حداکبر نیز حرارت است. از آنجا که حرارت در عالم واقع می

توان گفت که آتش هم علت ثبوت حرارت است و هم  آتش علت ثبوت حرارت باشد، می
 11.علت اثبات آن

حرارت اثبات کنیم، حرارت که حد وسط است، اما اگر وجود آتش را از راه وجود     

معلول حداکبر، یعنی آتش خواهد بود و لم ثبوتی آتش نیست، اما لم و علت اثباتی آن 
 (. همانجا) 12است

رسیم: حد اصغر، حد اکبر و حد وسط.  بنابراین در تحلیل قیاس برهانی به سه چیز می    
 ةدارند، پس حد وسط است که به وسیلاز آنجا که در نتیجه فقط حداصغر و اکبر وجود 

رو قوام برهان به حد وسط است و همواره حد وسط  نای  شود؛ از آن نتیجه قیاس ثابت می

نکه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر ای علت علم به نتیجه است. اما حد وسط عالوه بر
ن برهانی را تواند واسطه در ثبوت نفس االمری اکبر برای اصغر هم باشد. چنی است، می

، 1043سینا، کنند)ابن گویند که در آن از علت برای اثبات معلول استفاده می می  میل
 (.71، ص البرهان

علیت در حد وسط نیز باید حقیقی و تامه باشد. زیرا تنها با وجود علت تامه است که     
 (.42ص، همان)  10شود وجود معلول ضروری می
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 سینا لسفه ابنمقدمات با نتیجه در ف ةرابط

 18،دانند بر خالف قول مشهور که مقدمات را ماده و نتیجه را صورت قیاس می شفادر  سینا ابن
داند که صورت مقدمات، شکل مقدمات باشد و مقدمات با شکل خود به منزله  بهتر آن می

علت فاعلی باشند برای نتیجه. وی معتقد است که نتیجه از حیث نتیجه بودنش خارج از 
 (.51، ص السماع الطبیعی، همو)مات است مقد

ن گمان شده است که حدود قیاس ای  به نظر وی حضور حداصغر و حداکبر در نتیجه  باعث    
 یهای     که حداکبر و حداصغر طبیعت و یا خود قیاس موضوع و ماده نتیجه هستند. در صورتی

توانند موضوع )ماده(  نکه میای  توانند موضوع )ماده( صوَری باشند، در عین هستند که می

صورت نتیجه هم باشند، ولی باید توجه داشت که از آن حیث که حداصغر یا حداکبر 
تواند هم موضوع حداصغر و  هستند، موضوع صورت نتیجه نیستند. پس یک موضوع نمی

است که حداصغر و  یهای    ن امر تفاوت نسبتای حداکبر باشد و هم موضوع نتیجه. علت
 با هم و با حد وسط و با نتیجه دارند. حداکبر 

ها  حداصغر و حداکبر هرگاه نسبت بالفعل خاصی با حد وسط داشته باشند و نسبت آن    

شوند، اما اگر هرکدام  به نتیجه نسبت به امری بالقوه باشد، حداصغر و حداکبر نامیده می
لی با هم داشته باشند، از آنها عالوه بر نسبت فوق، نسبت موضوع و محمولی یا مقدم و تا

بالفعل موضوع نتیجه خواهند بود. از طرفی عین آنچه در قیاس حداکبر یا حداصغر است، 
توان گفت که یک  بالقوه موضوع نتیجه نیست، بلکه چیز دیگری از نوع آن است و نمی

چیز ممکن است هم به سبب حد اصغر و اکبر بودنش موضوع باشد و هم به سبب جزء 
 .(جاهماننتیجه نیستند) هن رو مقدمات موضوع یا مادای . ازنتیجه بودن

ن قبیل فالسفه )مثل ارسطو(، مقدمات ای فهمم چرا کند که من نمی سینا اضافه می ابن    

دانند که شیء  دانند و حال آنکه آنها ماده را چیزی می قیاس را ماده و موضوع نتیجه می
دانند که قبول کون )شدن(  می ای ه  را یا مادآید و آن  شود و پدید می از آنجا حادث می

کند و یا  کیب میتر کند، یا قبول اجتماع و کند، یا قبول استحاله )تغییر کیفی( می می
ن ای  ( و موضوعِ نتیجه بودن هیچ یک ازجاهمانکند ) کیب و استحاله )با هم( میتر قبول

نتیجه بیشتر توضیح داده موارد نیست. پس باید در مورد ماده بودن مقدمات نسبت به 

 15شود.
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سینا مقدمات و شکل تألیف آنها، علت فاعلیِ نتیجه  این مطلب که چگونه از نظر ابن    
سینا علت  سینا به آن نپرداخته است. ابن هستند، نیازمند به توضیح بیشتری است که ابن

اعلی طبیعی جادی. علت فای داند: علت فاعلی طبیعی و علت فاعلی فاعلی را دو قسم می

جادی ای شود و همان علت فاعلی ارسطویی است و علت فاعلی سبب حرکت می
شود. علیت مقدمات نسبت به نتیجه اگر از سنخ علت  جاد یک شیء در خارج میای سبب

اند و نه  ن دو قسم علت فاعلی نیستند؛ نه سبب حرکت نتیجهای فاعلی باشند، هیچ یک از
جاد در عقل فعال متوقف ای سینا تکوین و ا از نظر ابنجاد نتیجه. زیرای سبب تکوین و

توان گفت آن است که بگوئیم مقدمات و شکل قیاس شریک  شود. تنها چیزی که می می

کنند تا علت فاعلی حقیقی )موجده(، نتیجه را که  علت فاعلی هستند و زمینه را آماده می
ل فعال است که در عالم ن رو علت فاعلی حقیقی عقای امری کلی است افاضه کند. از

 برد.  عقول یا مجردات به سر می

 
 مشارکت حد و برهان

شود، علل  حد تام یک شیء را که باعث شناخت کامل ما از شیء می یسینا اجزا ابن
داند که همان ماده و صورت هستند. به عبارت دیگر هرگاه برای شناخت یک  ماهیت می

شوند، استفاده کنیم،  وام ذات شیء میشیء از علل قریب مادی و صوری که باعث ق
(. اما گاه 211و  242، البرهان، ص همو شود، حد تام خواهد بود ) تعریفی که حاصل می

افتد که برای تعریف یک شیء از علل وجود شیء یعنی علت فاعلی و غایی و  اتفاق می
ل قوام ذات شود و یا در اثبات وجود یک شیء از عل یا از هر چهار نوع علت استفاده می

ن صورت اجزا حد با اجزا برهان یکی خواهد شد، یعنی عللی که ای شود، در استفاده می

از آن سؤال  15َلمجزء حد شیء بودند، در مقام بیان علل وجود و تحقق شیء که با کلمه 
ن رو هم سبب شناخت شیء ای شوند و از شود، به عنوان حد وسط به کار گرفته می  می

کنند. چنین   میگونگی وجود و تحقق آن شیء را در خارج اثبات شوند و هم چ می
، ص هماندانان، قاعده مشارکت حد و برهان نام گرفته است) رویدادی از سوی منطق

 (.515،  ص2، ج1043؛ دینانی، 157، ص 1058؛ 125 -108؛ ص035-271
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ه از آهن به ک ای همثالً در تعریف تیشه یا اره بگوییم که آن عبارت است از وسیل    
یا در  17رود اشیدن چوب به کار میتر شکلی خاص ساخته شده است و برای بریدن یا

نکه ای  تعریف کسوف ماه بگوییم که کسوف عبارت است از ناپدید شدن نور ماه به علت

، 245، 245، 240، صهمانو ... ) 14شود  میزمین بین ماه و خورشید حائل  ةگاهی کر
 (.157، ص 1058؛ 033و 213

برهان  ةتواند تمام برهان، مبدأ برهان یا نتیج  میدر قانون مشارکت حد و برهان، حد     
 باشد. هرگاه حد به صورت تام و کامل باشد و در آن هم علت ذکر شود و هم 

، هماندهد ) ن صورت حد کامل، تمام برهان را تشکیل میای معلول )مثال کسوف(، در

ختصار فقط یکی از اجزا حد ذکر شود، حد با برهان (. اما اگر به جهت ا241-213ص
شود جزء علت  ن صورت اگر آنچه که در حد ذکر میای  مطابقت کامل نخواهد شد. در

آید، جزء معلول باشد، آن  خوانند و اگر آنچه در حد می باشد، آن حد را مبدأ برهان می
 .(154، ص 1058؛ 211و  213، ص همانحد نتیجه برهان خواهد بود )

طبق قانون مشارکت حد و برهان، هرگاه چیزی حد نداشته باشد، برهان هم نخواهد     

 .(511،  ص2داشت )دینانی، ج

 

 نتیجه

از نظر ارسطو موجود شدن یعنی از قوه به فعل در آمدن. خلق، خلقت و خدای خالق در 

ل هستند، نظام فلسفی ارسطو معنایی ندارد و ارسطو ماده و صورت را که حامل قوه و فع
 آغازین حرکت و تغییرند. ةداند که منشأ و نقط ازلی و ابدی می

ل فاعلی و غایی ارسطو درونی و ذاتی شیء هستند و با علل فاعلی و غاییِ سینوی عل    

 شوند تفاوت دارد. جاد شیء در خارج میای که خارج از شیء هستند و سبب
دارد، بلکه علیت عامل   میفرینش نقش مهسینا علیت نه تنها در بحث خلقت و آ نزد ابن    

به هم   میشود که جهان از نظ ها است و باعث می دهنده تمام موجودات و خالق آن  پیوند
 مند شود. پیوسته و ضروری بهره

پیرامونمان است. بدون علل، قیاس  یاشیاعلل نزد ارسطو تنها راه شناخت دقیق ما از     

و راهی است برای رسیدن به شناخت یقینی، ممکن  که پایه و اساس منطق ارسطو است
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قیاس علی است و مقدمات علت مادی  ةبین مقدمات و نتیج ةنخواهد بود. زیرا هم رابط
 توانند در حد وسط قیاس به کار گرفته شوند. نکه هر یک از علل میای نتیجه هستند و هم

شود. زیرا گرچه ارسطو  نمیعلی منتج به دانش یقینی  ةاستقراء ارسطو نیز بدون رابط    

داند ولی زمانی استقراء را واجد علم  شروع علم و دانش را حواس، تجربه و استقراء می
داند که پشتوانه آن قیاس باشد و قیاس هم بدون رابطه علی منتج به نتیجه کلی و  یقینی می

 شود. ضروری نمی
سبب برقراری ارتباط ذهن با  در کسب معرفت دارد و  میسینا نیز علت نقش مه نزد ابن    

 شود. عین و صورت ذهنی با صورت عینی می

سینا نقش علیت در علم خدا بسیار محرز است. زیرا خداوند به موجودات  ابن ةدر فلسف    
 که از طریق علل باشد کلی و الیتغیر است.  میمتغیر به واسطه نظام علی علم دارد و عل

ه خصوص قیاس برهانی( به حد وسط است و حد وسط سینا قوام قیاس)ب از نظر ابن    
تواند هم علت اثبات اکبر  سینا معتقد است که حد وسط می علت علم به نتیجه است. ابن

گیرد  برای اصغر باشد وهم علت ثبوت آن. اگر حد وسط چنین باشد برهانی که شکل می

 آن ضروری و یقینی خواهد بود. ةبرهان لم است که نتیج
ن شکل است که  مقدمات و ای نا معتقد است رابطه علی بین مقدمات و نتیجه بهسی ابن    

علت فاعلی نتیجه هستند و نتیجه از حیث نتیجه بودنش خارج از قیاس  ها شکل تألیف آن
 است.

هرگاه در حد تام علت و معلول ذکر شود، حد تام منطبق بر برهان خواهد بود و آن     

شود، همان خواهد بود که علل وجود و تحقق   مییء چیزی که سبب شناخت ما از ش
تواند مبدأ برهان و یا نتیجه برهان نیز باشد و آن  بخشد. حد می  میشیء را در خارج تحقق 

 زمانی است که اجزاء حد یا فقط علت باشد و یا فقط معلول.
لم دارد و در تبیین پیدایش عا  میعلیت نقش مه سینا ابنبنابراین در فلسفه ارسطو و     

 از طریق حد و برهان و اسقراء ناممکن خواهد بود. اشیابدون آن شناخت 

 
 ها یادداشت

 ، منظور ارسطو از علت، در 10ارح آثار ارسطو در قرن ـوئیناس، شـوماس آکـر تـاز نظ .1
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و همان اجرام ( Aquinas, 1995, 298/113 ) دیگر است های  نجا، علت هستی چیزای    
ه همیشه موجودند و علت وجود موجودات زمینی و طبیعی هستند و سماوی است ک

(. در نقد سخن 112/215د)توماس، شرح متافیزیک، هستنشان های   از معلول تر حقیقی

توماس باید گفت که به هیچ عنوان برداشت ارسطو از علیت حتی نسبت به 
لیت وجودی نامتحرک که توماس به اجرام سماوی تعبیر کرده است، ع های   محرک

رود تا بتوان مفهوم   مینجا، از حد محرک بودن، فراتر نای نیست و مفهوم علیت در
هستی بخشی به مادون را به آنها نسبت داد. درکی که ارسطو از علت فاعلی دارد، با 

ن موضوع آگاه است، ولی در ای برداشت توماس متفاوت است و توماس اگرچه خود به

الهی ارسطو که به  ةدهد برچهر  میشود و اجازه ن  مییم نن تفاوت عظای شرحش متذکر
وارد شود و ارسطو به  های  کوشش خود وی در مسیحیت  شکل گرفته است، خدش

ن نکته الزم ای عنوان فیلسوفی ملحد، به کلی از سوی کلیسا کنار گذاشته شود. ذکر
ها  و آننامتحرک به صورت علت غایی است  های  است که نزد ارسطو علیت محرک

 معشوق و مشوق اجرام سماوی هستند.

به اعتقاد اسکندر متعلق معرفت و اپیستمه نزد ارسطو علل اولیه است نه هر علتی. علل . 2
ن علل اکتفا ای متعلق معرفت نیستند و اگر در شناخت شیء به اشیا ةواسط قریب و بی

 .   (Alexander, 1989, v.1, 36)شود، شناخت دقیقی حاصل نخواهد شد 

3
.
 Reminiscence 

4. episteme 
یک قاعده فلسفی شده است )مصباح  "ذوات االسباب ال تعرف اال باسبابها"قاعده . 5

 .(014، ص  1835؛ 157، 1یزدی، ج
 تواند واجد علم یقینی شود که تام باشد. با بررسی جزئیات به نحو   میاستقراء زمانی  . 5

 گونه است: نای شود. عبارت شیخ  میناقص، حکم مفید یقین حاصل ن    

امر جزئی، اال أن ینقلب  ةـفان االستقراء من حیث هو استقراء انما یبین به ما هو بالحقیق"

(. قیاس مقسم قیاسی است مرکب 4، قیاس، ص 1043، سینا ابن) "االستقراء قیاساً مقسماً
ن ای است. در از منفصله و حملیه که مقدمات حملیه آن به تعداد اجزاء قضیه منفصله

ماند و   میگردد، بلکه به حال خود باقی   مینوع قیاس قضیه منفصله به متصله بر ن
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توان قیاس اولیه را به چند قیاس حملیه به تعداد اجزاء منفصله تبدیل کرد.)مظفر،   می
 .، پاورقی(258، ص1075

جواهر و عن موادها و هی صور  ةأن العلم هو المکتسب من صور الموجودات مجرد". 7

 ةویشبه أن یکون کل ادراک إنما هو أخذ صور"(؛ 183، صالشفا، االلهیات ) "أعراض

 ةیشبه أن یکون کل ادراک إنما هو أخذ صور"(؛  088، ص 1058، سینا ابن) "المدرک
؛ 034، ص 2، ج1075(؛ و نیز 53ص،  النفس، 1043)همو،  "المدرک بنحو من االنحاء

 . 15و  71التعلیقات، 
داند. زیرا ادراک   مین قسم از علت را علم حضوری ای  سینا تنها رسد که ابن  مینظر به . 4

 یابد   میذات به واسطه نیاز ندارد و هرکسی ذات خویش را بدون وساطت چیز دیگر 
(، اما ادراک هر چه که غیر از ذات باشد، حتی ادراک علت 054)الشفا، االلهیات، ص 

 به علت، حصولی است. نسبت به معلول یا معلول نسبت

کلی طبیعی ماهیت نوعی افرادی است که واجد یک سری صفات مشترک هستند، . 1
 .کند. مثل انسان  میصفاتی که آنها را از افراد دیگر موجود در جنس واحد جدا 

 ، 1ج 1048گرفته شده است )مصباح یزدی،  "برای چه"به معنای  "ل+ ما"از  "لم". 13
 .(157ص     
   میانی را که حد وسط در آن هم علت ثبوت باشد و هم علت اثبات، برهان لبره. 11

 .االولی، الفصل السابع( ةـگویند )الشفا، البرهان، المقال می    

 ، الشفا برهانی که حد وسط در آن فقط علت اثبات، باشد برهان إنی نام دارد ). 12

 االولی، الفصل السابع(. ةـالبرهان، المقال    

توانند در جایگاه حد وسط قرار گیرند و حد   میارابی معتقد است هر یک از علل ف. 10

کند   میوسط هر یک از علل که باشد، برهان مورد نظر افاده علم در همان سبب را 
شود که   مینیز همین اعتقاد را دارد. اما متذکر  سینا ابن(. 270، ص 1، ج1834)فارابی، 

 حدوسط علت حقیقی و کامل باشد. زمانی برهان یقین آور است که
 یهای    گوید چون هریک از علل به تن می االقتباس اساسخواجه طوسی در کتاب     

تواند هر یک از  کاملند و به طور ضمنی سایر علل را نیز به همراه دارند، حد وسط می
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تام فاعل، قابل  قابل فاعل تام نخواهد بود و قابل بی علل چهارگانه باشد. فاعل بی
دهنده  نخواهد بود. فعل بدون غایت فاعلی هم نخواهد داشت و حصول غایت نشان

حصول سایر علل است. بنابراین هریک از علل قائم مقام باقی علل هستند و هر یک از 

توانند از طرف سایر علل در حد وسط قرار گیرند و براهین با توجه به نوع  علل می
  .(057واجه طوسی، ص شوند )خ علیت در حد وسط مختلف می

داند، اما چیزی در مورد صورت بودن نتیجه  ی قیاس می ارسطو مقدمات را ماده. 18
رسد که وی مقدمات و شکل تألیف مقدمات را علت مادی و  گوید، به نظر می نمی

نکه مقدمات و نتیجه را علت مادی و صوری قیاس ای داند و هم صوری برای نتیجه می

توان گفت که از نظر ارسطو نتیجه  بنابراین هم می (.Aristotle, 1984, 195a15)داند  می
توان گفت که چون  از حیث نتیجه بودنش چیزی خارج از قیاس است و هم می

صورت قیاس است، داخل در خود قیاس و جزئی از آن است. زیرا شواهدی برای 
 دعا هست.ااثبات هر دو 

ت مادی در حد یک جمله، علیت مقدمات مربوط به عل های   ارسطو فقط در مثال. 15

ن علیت ای ة داند و هیچ توضیحی در مورد نحو نسبت به نتیجه را از جمله علل مادی می
 .(Aristotle, 1984, 195a15) دهد ارائه نمی

طور که ما بعد از مطلب هل دنبال مطلب لم هستیم و از علتِ شیء جستجو  همان. 15
شود. اغلب جوابی که به  بعد از مطلب هل جستجو میکنیم، مطلب مای حقیقیه نیز  می

شود  شود، علل ذاتی است که مقوم شیء است و در حد شیء اخذ می سؤال لم داده می

شود  صورت مطلب لم با مای حقیقیه یکی می نای آیند. در و در جواب ماهو می
  .(157ص، 1058، سینا ابن)

ت: کلمه ساخته شده علت فاعلی، ن تعریف هر چهار نوع علت ذکر شده اسای در. 17
اشیدن چوب نیز تر  کلمه آهن، علت مادی؛ شکل مخصوص علت صوری و بریدن یا

  .(515ص، 2، ج1043رساند )دینانی،   میعلت غایی را 
ن تعریف علل قوام ذات)مادی و صوری( بیان شده که در بیان علت وقوع ای  در. 14

، 1058، سینا ابنشود ) همین علل ذکر میشود نیز   پرسیده می لم کسوف که با سؤال

 .(154ص
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