
 

 
 

 
 

 تعریف علیتی
  

 *دیوانیمیر ا
 کیده چ

شناخت درصدد شناساایی   ست. هر جا که قوهاشیا های ممکن ازتعریف علیتی نام یکی از تعریف
حاصل شناخت خود را در بهترین وضعیت باه صاورت تعری ای     ،یک شیء برحسب واقع برآید

-حقیقی آن را مشاص  مای  دهد که آن شیء را هم از اشیای دیگر متمایز و هم چیستی ارائه می

علات واقعای آن نشاان     چیستی واقعی معرَّف را با ارائاه  ،عالی خود در مرتبه کند. تعریف علیتی
-به نمایش میمعلول یا اثر واقعی آن  با ارائه فروتر، چیستی واقعی معرّف را دهد و در مرتبهمی

تکیاه زده   ءعلیات و معلولیات میاان اشایا     سره بر رابطهگذارد. بدین ترتیب، تعریف علیتی یک
 است. 

های تصدیقی عقل ممکن نیسات.  علیت و معلولیت در میان اشیاء جز از راه فعالیت کشف رابطه
زند: قیاسای کاه از حیاح ماتاوا و     عقل در نیک پیمودن این فعالیت تصدیقی به برهان تکیه می

اقع( یقینای رسااند. تبیاین علیتای اشایاء،      تواند عقل را به وضعیت شناخت )مطابق با وصورت می
 برهان است. حوادث و فرآیندها در هر علم حقیقی وابسته به ارائه

که بتوان از طوریبه ؛تبیین علیتی و تعریف علیتی مشص  شود تا رابطه شودمقاله سعی میدر این 
علوم امری شناخته شده است، یک تعریف علیتی، چاه در   در همهحضور آن که  هر تبیین علیتی

از علوم تجربای طبیعای،    ،گونه تعریفاین گستره سطح عالی و چه در سطوح دیگر، فراهم آورد.
 دهدعلوم عقلی را زیر پوشش قرار میتا انسانی، علوم ریاضی 
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 مقدمه 

شناخت مربوط به تعریف است. بدون های ترین فعالیتترین و پیچیدهیکی از بزرگ
های دانان تمام فعالیترود. منطقشود و نه پیش میتعریف هیچ دانشی نه آغاز می

اند. تصدیقات بدون شناختاری قوه عقل را در دو بخش تصوری و تصدیقی قرار داده
زیرا در هر تصدیقی هم تصور حضور دارد و هم تقدم دارد.  ؛تصورات ممکن نیستند

های این های عقلی قوه شناخت را در فعالیتکوشند تا بخشی از ضابطهدانان میمنطق
های شناختاری در بخش ترین فعالیتآشکار کنند. عالی دو بخش به تفصیل کشف یا

های شناختاری در بخش ترین فعالیتانجامد و عالیتصوری به تعریف حدی می
 شود.به برهان منتهی می تصدیقی

انفکاک آنها از یکدیگر  ؛ین دو فعالیت شناختاری همیشه برقرار استدادوستد میان ا
گیرد تا احکام هر یک به صورت تحلیلی و ترکیبی فقط به قدرت عقل صورت می

عقل این  مشخص شود. دانش عقلی منطق با تنظیم تفصیلی ضوابط صوری به قوه
به واقع در مرتبه  منطقی در مرزهای کارگیری آن ضوابط بتواندهب با دهد کهامکان را می

و روابط واقعی  واقعی یاشیاء منتقل شود. اشیا میان اشیاء و به واقع در مرتبه روابط
 .او برقرارندمستقل از و ، صرف نظر از شناسنده میان آنها

شود که میان آنها برابری ارتباط میان واقع و شناسنده آنگاه به شناخت منتهی می
رابطه میان  ستی اشیاء و روابط میان آنها ما را به اندیشهحاصل شود. ارتباط میان چی

ترین رابطه واقعی در میان اشیاء دهد. مهمشناخت اشیاء و شناخت روابط آنها سوق می
رابطه علّی و معلولی است و بهترین شناخت از روابط اشیاء شناخت رابطه علّی و 

یابد وقتی سامان مییندها در علوم معلولی میان آنهاست. تبیین علّی اشیاء، حوادث و فرآ
توان گفت تبیین تبیینی که می ه باشد؛دیسرشناخت این رابطه در واقع به انجام که پیشتر 

 گیرد که توان برابری با آن را ندارد. دیگری نه فقط جای آن را نمی
اهتمام علوم تجربی طبیعی و انسانی و نیز علوم عقلی محض به تبیین علیتی ما را به 

توان در د. چگونه میدهاعتنا از آن سوق می تصوری قابل مند کردن یک استفادهضابطه
اشیاء، حوادث و فرآیندها از تبیین علیتی استفاده کرد؟ استیفای یا تعیین چیستی تعریف 

های شرایط الزم و کافی برای به دست آوردن یک تصور علمی شناختاری از تبیین
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تواند به اندازه رساند که میمی ،تعریف علیتیبه نام  ،یفعلیتی ما را به نوعی از تعر
 تبیین علیتی در مطلق دانش مفید افتد.

 

 واقع با هشناخت در مواجه های اصلی قوه. پرسش1

رعایت ضوابط یا قوانین منطقی است. بدون حضور قوانین منطقی، شرط الزم شناخت، 
جهانی بدون  ،تر آنکهاین مهمتوان شناخت به دست آورد و از از هیچ جهانی نمی

های منطقی ممکن نیست. پیمودن مسیرهای منطقی، ارتباط شناسنده با حضور قانون
کند و حرکت برخالف این مسیرها شناسنده را از واقع گسسته و در واقع را میسر می

کند. منطق نه فقط مسیرهای ممکن به سوی واقع را به محبوس می یذهنهای توهم
ترین مسیرها را نیز کند که بهترین مسیر و سریعشناسنده مشخص می تفصیل برای

 کند.تعیین می
از آن برآمده  روشن است که روند بشر در شناخت واقع و تنظیم علوم مختلفِ

-شناخت، یک روند تدریجی و سیال است. این پیشرفت تدریجی هم در ناحیه شناخت

تصدیقی. در عین حال هر  هایهای تصوری جاری است و هم در ناحیه شناخت
 ها حاکم است.منطق بر همه این پیشرفت و پیشرفت شناختاری متوقف بر منطق است

سازد از یک طرف محتوای واقع است و از طرف دیگر ها را میآنچه این پیشرفت
واقع و قوه  حاکم بر های اصلی منطقیصورت صرف نه ،توسعه محتوایی شناخت

 شناخت. 
هر چند  ،حضور دارندها و قوانین منطقی ضابطهن روند تدریجی در هر مقطع از ای

تأمالت عقلی به تفصیل آشکار و ظاهر شوند. پیشرفت  اب ای از آنهاپارهحضور گاه باید 
دهد. یکی های جدید قرار میتدریجی محتوا همیشه شناسنده بشری را در مقابل پرسش

های عقل. در پرسش ترتیبکردن مند ضابطهتعیین و از کارهای منطق عبارتست از 
ارتباط با ها یک نوع تقدم و تأخر برقرار است که بیدستگاه شناخت، میان این پرسش

ها را مشخص االمر و واقع نیست. منطق ترتیب این پرسشنوعی تقدم و تأخر در نفس
گی پراکندگی و آشفتهای خود از کند تا با استفاده از آن عالمان هر دانش در پژوهشمی

 بر حذر باشند.
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اند. های علمی را به دو دسته اصول و فروع تقسیم کردهدانان پرسشای از منطقپاره
. نسبت این پذیرپذیرند و نه بدیلهایی هستند که نه حذفها، آناصول یا امّهات پرسش

های فرعی یا جزئی، هم فروع به مانند نسبت کلی و جزئی است. پرسش اصول و
 .(149ص ق، 4141سینا، ابن) پذیرهم در مواردی حذفند و پذیربدیل

پرسش و تقسیم امور معلوم و امور مجهول به تصورات و تصدیقات،  بر مبنای
های اصلی عقل نیز یا ناظر به تصوراتند یا مربوط به تصدیقات. درباره هر چیزی پاسخ

بل توجهی ، شناخت قادیگربا یکها د و ترکیب پاسخنشوهای اصلی مطرح میپرسش
 آورد.از آن چیز را به بار می

ها بر پایه تفکیک هستی از چیستی است. این تفکیک در نزد همه عقول این پرسش
االمری آن بر عهده دانش بشری یک جداسازی آشناست، هر چند تفصیل نفس

شناسی شناخت منطق و دانش شناختی آن بر عهده دانشمابعدالطبیعه و تفصیل معرفت
رو شود آن را به ماهیت و وجود یا چیستی و اه شناخت عقل با هر چه روبهاست. دستگ

بهره است یا یک مگر آنکه معلوم شود یک چیستی از هستی بی ،کندهستی تحلیل می
شود. پرسش از هستی در هنگام دانستن چیستی و پرسش هستی با چیستی مقرون نمی

 و جدایی است. دلیل این تفکیک ،از چیستی در هنگام دانستن هستی
تفصیل وارد بر هر یک به با اند که اصلی به اجمال سه پرسشعلمی های پرسش

ناظر به چیستی، پرسش رسند. سه پرسش اصلی عبارتند از پرسش شش پرسش می
 ناظر به هستی و پرسش ناظر به لمّیت و چرایی.

ست. این پرسش در محیط و هاپرسشیک سلسله از پرسش از چیستی آغازگر 
و در « ما»کننده این پرسش در زبان عربی کلمه شود. واژه مطرحلمروی زبان مطرح میق

ها در قلمروی زبان ها و پاسخاست. هر چند همه پرسش« چیست»زبان فارسی کلمه 
اما پرسش اول و به تبع آن پاسخش اختصاص به همین قلمرو دارد.  ،شوندمطرح می
پرسیم این واژه یعنی چه یا دانیم مین را نمیشنویم که معنای آای را میوقتی واژه

معنای این واژه چیست. پاسخ این پرسش یک تصور اجمالی از مورد پرسش را به ذهن 
را چیستی اسمی و به پرسش از آن نام  تصور اسمیتوان نام کند که به آن میمنتقل می

رای هر چیز نامی هاست. واضع هر لغتی، بداد. تعیین چیستی اسمی بر عهده واضع واژه
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پرسد: الف چیست؟ شنود میرا می الف  مثالً کند. آنگاه که کسی واژهرا وضع می
 اند. دار پاسخ به این پرسشها یا مراجعه به کتاب آنها عهدهعالمان به لغت

یک فعالیت زبانی است.  در اندازه الفگیرد شناخت کاری که تا به اینجا صورت می
خوریم که نه کسی از معنای آن اطالع دارد ای برمیباستانی به واژهفرض کنید در کتابی 

های آن زبان باستانی در دست ماست. در این فرض، و نه مکتوبی درباره معنای واژه
شود. دانیم و هر پرسش دیگری درباره آن منتفی میدرباره آن واژه چیزی نمی اصالً

های موجود چیستیهم ین پرسش دهد که انشان میپرسش از چیستی اسمی موقعیت 
یک قرارداد  به پشتوانه، اسمی . در تعریفشودرا شامل می های معدوما و هم چیستیر

شود. از این نوع به یک لفظ مشخص نسبت داده می ی معینیک معنا ،و مواضعه
وضع یک  باتوان میدر یک علم، شود؛ از باب نمونه، تعریف در علوم نیز استفاده می

این کاری است که مثال اقلیدس در صدر  .ن را به جای یک عبارت طوالنی نشاندآ ،لفظ
را « چگالی»دهد؛ یا در علم فیزیک لفظ دایره و مثلث انجام می نظام هندسی خود درباره

ها فعالیت دهند. در این مرحله همهقرار می« جرم در سانتیمتر مکعب»به جای عبارت 
ه واقعیت نیست. البته خواهد آمد که پس از اثبات در قلمروی زبان است و ناظر ب

-گیرد بیعریف حقیقی قرار میتموقعیت همان تعریف اسمی در گاه واقعیت یک معنا 

 ای از موارد نشانهد. تفاوت این دو تعریف در پارهباشنرتبه این دو تعریف همآنکه 
ن نوع تعریف پیشنهاد توان الگوی صوری زیر را برای ایمی 1جدایی آنها از یکدیگرند.

 داد: 
 ... قرار است همان معنا را داشته باشد که ... .

                                                           
 به مربوط یلفظ فیتعر ک،یتفک نیا اساس بر اند؛انداخته فاصله یاسم فیتعر و یلفظ فیتعر انیم دانانمنطق از یاعده.  4

 به مربوط ،یاسم فیتعر. اندگرفته عهده بر زبان آن یهانامهواژه ای دانانلغت یزبان هر در را آن نداد ارائه و است زبان عالم

 زبان عالم به ناظر کار نیا که است روشن شود؛ جدا گرید امور از شدهفیتعر امر کهیطوربه ؛است یلیتصور تفص کی ارائه

را  یاسم فیاگر وجود آن امر ثابت شود تعر  کهیطوربهمر است، و مقوم آن ا دهندهلیتشک یستیچ به مربوط بلکه ست،ین

 از تأخر و تقدم در جز ستین یفرق یقیحق یستیچ با یاسم یستیچ انیم بیترت نیبد. دانست امر آن یقیحق فیتعر توانیم

 (.144-144ق،  ص 4141 نا،یسابن؛ 91ق، ص 4144)مظفر،  وجود از پرسش

 زبان ای عام زبان در مواضعه، به دو هر و است نداده قرار ییجدا یاسم فیتعر و یلفظ فیعرت انیم است آمده متن در آنچه

 فیتعر کردن مندضابطه به منطق رونیا از و واقع تا است شتریب زبان به یاسم فیتعر تعلق رایز است، شده ارجاع خاص،

 ( .153، ص4164 ،ی)ر.ک به طوس یاسم فیتعر نه دارد اهتمام یقیحق
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عبارت  ،نشیند. درباره مثال باالچین اول معرَّف و در دومی معرِّف میدر نقطه
جرم یک سانتیمتر مکعب طال )بر »با عبارت « چگالی طال بیش از چگالی سرب است»

. در این باشدبرابر می «رب استمکعب س حسب گرم( بیش از جرم یک سانتیمتر
کند. در این مرتبه، برای نیاز میما را از آوردن عبارت برابرش بی« چگالی»نمونه، واژه 

زبان  بلکه باید به منطقه؛ توان به عالم واقع مراجعه کردتعیین و تحقیق این برابری نمی
را در برابر آن معنا  دانان( رفت و نگریست که آیا اهل آن زبان این واژه)زبان فیزیک

مواضعه اند یا خیر. به تعبیر دیگر، برای تعیین صدق و کذب این تعریف، که قرار داده
وی جهان نه به قلمر ،سازد، باید به واضع در قلمروی زبان مراجعه کردهویت آن را می
چیستی واقعی چگالی، قطع نظر از این پرسش از است. مرتبه از واقع  طبیعت که یک

 . (447-445ص ،4169)همپل،  ه، در این رتبه قرار نداردمواضع
 پرسش نخستین درباره، گیردپرسش از معنای یک واژه هر چند در آغاز قرار می

ترین پرسش از وجود مهمپرسش از وجود است.  ،واقع که شناخت متوجه آن است
ایجابی، ش، چه سلبی باشد و چه عقل درباره هر چیزی است. پاسخ این پرس یخواسته

بحث و « اتر نیست»برد. اینکه عقل را نسبت به یک چیز بسیار باال می ناختش
بحث و « چاله هستسیاه»دهد و اینکه جستجوی علمی از آن را برای همیشه پایان می

هلیت گشاید. پرسش از وجود در این مرحله به ی را به روی آن میاجستجوی گسترده
گیرد. محمول در پاسخ این پرسش، هستی یا می نام پرسش بسیط از هستییا  بسیط

 الف»یا « هست الف»گوییم می« ست؟ه الفآیا »وجود است؛ در پاسخ به پرسش 
دانش  علوم تجربی به پشتوانه ،دار پاسخ این پرسش در منطقه طبیعتعهده«. نیست

پاسخ مابعدالطبیعه است. به هر حال در این فقط و در آن سوی طبیعت،  ،مابعدالطبیعه
دستگاه عقل باید به واقع مراجعه کند و این واقع است که او را بر وجود یا عدم وجود 

 سازد.آگاه می الف
تا به اینجا یک پرسش تصوری و یک پرسش تصدیقی شکل گرفت. اگر پرسش از 

با این  ،آیدبه میان می الفهلیت بسیط پاسخ ایجابی بگیرد بار دیگر پرسش از چیستی 
را  الف و پاسخ آن چیستی واقعی واقعی است الفِن پرسش ناظر به تفاوت که ای
، واقعیت آن در حد یک نام و اسم در الفکند. تا پیش از اثبات وجود مشخص می

خواهد حقیقت عقل می ،قلمروی زبانی است و پس از معلوم شدن وجود آن در واقع
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انان وقتی چیزی چیستی ددر نزد منطقواقعی را بشناسد.  الفدر واقع یا حقیقت  الف
بدین ترتیب میان دو پرسش از چیستی اسمی و حقیقی دارد که وجود داشته باشد. 

که مربوط به تصورند، پرسش از هستی قرار گرفته است که  چیستی حقیقی یا واقعی
تصوری با پرسش از چیستی اصلی های پاسخ آن در قلمروی تصدیق است. پرسش

 1آن فراتر هر پرسشی مطرح شود پرسش تصدیقی است. از رسد وحقیقی به اتمام می
های تصدیقی بر پرسش تصوری به دلیل محتوای تصور و تصدیق است افزایش پرسش

 .(141ص ،4134حلّی، ) دهدتر از اولی قرار میکه شناخت از سنخ دوم را ترکیبی
آن است. پاسخ این  تعریفهر چه آید  الفدر پرسش از چیستی حقیقی مثال 

را در خود داشته باشد تا بتواند شناخت واقعی  واقعیش باید ذاتیات و عرضیات پرس
را فراهم کند. بخشی از تحقیقات هر دانشی به دست آوردن تصوری از چیستی  الف

های کند. بخش تصوری منطق درصدد ارائه الگوها و انضباطواقعی اشیاء را دنبال می
های ناظر به ها یا شناسهآن کشف تعریف صوری این دسته از تحقیقات است که نتیجه

 واقع اشیاست.
چنین و چنان  الفآیا »گیرد های مقید قرار میهستیپس از این مرحله پرسش از 

، یا مطلق این پرسش نیز همان پرسش از هستی است، اما نه از هستی محمولی« است؟
ی محمول، مفهومی رو در پاسخ این پرسش تصدیقمقید. از این رابط یا بلکه از هستی

این پرسش به  شود.به موضوع مرتبط می« است»غیر از وجود است که با وجود رابط 
، «آیا زمین متحرک است؟»آن در علوم طبیعی پرسش  مشهور است. نمونه هلیت مرکب

آیا »، و در علوم اجتماعی پرسش «اند؟آیا زوایای مربع مساوی»در علوم ریاضی پرسش 
و در دانش مابعدالطبیعه « است؟ یه بر حسب سود و زیان شخصفعالیت افراد جامع

باشد. افزایش محتوای هلیت مرکب می« آیا روح پس از مرگ بدن باقی است؟»پرسش 
بر هلیت بسیط روشن است: در هلیت بسیط سخن از وجود فی نفسه یک چیز است و 

ود چیزی در هلیت مرکب هم وجود فی نفسه یک چیز برقرار است و هم سخن از وج
خواهیم بدانیم دیگر برای آن. از باب نمونه، پس از دانستن وجود ماه یا همراه آن می

 حرکت برای ماه وجود دارد یا نه.
                                                           

 عدد بیترت نیبد اند؛داده قرار( ما)=  یستیچ از پرسش کنار در را( یّا)=  نیّتع از پرسش یگاه دانان،منطق از یاارهپ.  4

-یب حسب بر است آمده متن در آنچه. است برابر( لم و)هل  یقیتصد یاصل پرسش عدد با( یّا و)ما  یتصور یاصل پرسش

 (143 و 149صق،  4141 نا،یس. )ابنشودیفراهم م یستیا پرسش از چآن ب دهیفا رایز است، پرسش نیا از بودن ازین
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 هایشناختاری یا علت هایعلت عقل دربارهاصلی پس از این مرحله، پرسش 
بی اند. اگر پاسخ پرسش هلیت بسیط ایجانامیده پرسش لموجودی است. این پرسش را 

پرسیم: چرا الف موجود است؟ و در صورتی که پاسخ پرسش هلیت مرکب باشد می
 1.«چرا الف چنین و چنان است؟»پرسیم ایجابی باشد می

 

 و فرعیاصلی های ترتیب تفصیلی پرسش .2

ی منطق است. ترتیب نقش مهمی در گذشت که ترتیب امور مندرج در تفکر بر عهده
های ت یا نادرست دارد. در این بحث نیز ترتیب پرسشقرار گرفتن تفکر در مسیر درس

 این ترتیب باید در کنار هر مرتبه منطق است. ضابطه بر عهده ،بعد از تعیین آنها ،اصلی
 آن بیاید. از

)= مطلب  تابع پرسش از هستی و هلیت ،مطلب لم یا پرسش از علیت ،طورکلیبه
شود و در صورتی که طرح میاست، به این معنا که نخست پرسش از هلیت م هل(

پرسیم: آیا ابتدا می در . مثالًآیدپاسخ ایجابی بگیرد پرسش از علیت یا لمیت به میان می
موجود  مغناطیسپرسیم: چرا وجود دارد؟ اگر پاسخ ایجابی باشد آنگاه می مغناطیس

نخواهیم داشت. این پرسش است؟ تا از وجود چیزی آگاه نباشیم از علت آن پرسشی 
زیرا ؛ نامندمیلم بسیط و  بسیط هلبه ترتیب پرسش از علیت را  ،به تبع آن ز هستی وا

مطرح شده است. بار و علت آن وجود بسیط یا محمولی  در اینجا هلیت و لمیت درباره
-کند؟ اگر پاسخ ایجابی باشد آنگاه میپرسیم: آیا مغناطیس آهن را جذب میدیگر می

تا وقتی ندانیم که یک شیء  ؟کندآهن را جذب میغناطیس پرسیم: به چه دلیل یا چرا م
یت پرسش داشت. این توان از علت داشتن آن وصف و کیفوصف و کیفیتی را دارد نمی

-می لم مرکبو  مرکب هل به ترتیب پرسش از علیت را ،به تبع آن و ،پرسش از هستی

 هلیت و لمیت درباره وجود مقید است.در اینجا نامند، چون 

                                                           
 در گر،ید یاعده دادند قرار( لم و هل ،یّا ما،)=  پرسش چهار را یاصل یعلم یهاپرسش دانانمنطق از یاپاره طورکههمان.  4

 تیعل از پرسش گروه نیا. ندداد قرار یاصل پرسش را( هل)=  یقیتصد پرسش کی و( ما)=  یتصور پرسش کی ل،یتقل مقام

: سبب ب بودن میاگفته ییگو است؟ ب الف چرا: مییگویم یوقت: ساختند ملحق( ما)=  علت یستیچ از پرسش به را( لم)= 

 .داد حیترج را لیتقل نیا نه و لیتفص آن نه متن در نگارنده( 11، 4163)مالصدرا(،  یرازی)ش ؟ستیچالف 
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چیستی حقیقی نیز  ما یا پرسش از که مطلبیا پرسش از علیت ط مطلب لم نه فق
 با پرسش از هاکه شروع پرسش شدهستی است. روشن  یا پرسش از تابع مطلب هل

چیستی اسمی بود. مقصود از پیشی گرفتن مطلب هستی بر مطلب چیستی درباره 
از وجود یک شود که وقتی مطرح مییک شیء چیستی حقیقی است. چیستی حقیقی 

کند. بدین شیء مطمئن شده باشیم. این وجود است که چیستی را حقیقی و واقعی می
، از رسدبه انجام می با پرسش از هلیت بسیطکه  الفترتیب، پس از دانستن وجود 

 (147ص ،4134حلّی، ) شود.چیستی حقیقی آن پرسش می
 :ان کردها را به این صورت بیتوان ترتیب پرسشمیبندی، در جمع

 پرسش از چیستی اسمی؛ .4

 پرسش از هلیت بسیط یا وجود مطلق؛ .3

 پرسش از چیستی حقیقی؛ .1

 پرسش از هلیت مرکب؛ .1

 پرسش از لمیت بسیط؛ .5

 1پرسش از لمیت مرکب. .6
به یکدیگر داده شوند تا پرسش چهارم و پنجم  موجه است که جای ،در عین حال

های بسیط و سپس شنظر از پرسش از چیستی حقیقی، این بار نخست پرسصرف
-پرسش بالفعل بیترت گذشتدیگر مطرح شوند. آنچه های مرکب در کنار یکپرسش

 داشته حضور بالقوه و یضمن طور به هاپرسش نیا است ممکن گاه بود؛ یاصل یها
شود:  دهیاگر در ابتدا پرس که است روشن نمونه، باب از. باشند گرفته را خود پاسخ

 به شتریمرکب است، پ تیهل یته شدن ماه، که محتواگرف «است؟ گرفته ماه چرا»
 .است شده رفتهیپذ و مطرح بالقوه صورت

آید که اطالعات خاصی های دیگری هم به میان میدر شناسایی اشیاء پرسش
ها را این پرسش کند.دنبال می آنها درباره همچون زمان، مکان، کمیت و کیفیت را

آنها را بگیرند توانند جای می غالباًهای اصلی رسشپ زیرا؛ اندهای فرعی خواندهپرسش
                                                           

 دوگانه هم کار نیا. داد قرار مرکب تیهل و طیبس تیهل به ناظر را مرکب تیلم و طیبس تیلم ریتفس آمد متن در آنچه.  4

 به آنکهیب را، تیلم است آمده یمنطق متون در آنچه. را تیهل از تیلم تیتابع هم و دهدیم حیتوض را تیلم از پرسش بودن

 ای شناخت تنها در وسط حد تیموقع را قسم دو نآ یمحتوا و است داده قرار قسم دو باشد، شده خوانده مرکب و طیبس نام

 (.153-154ص، 4164 ،ی)ر.ک: به طوس کندیم نییتع شناخت در هم و واقع در هم
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با در نظر گرفتن  توانها را میغالب این پرسش .(149ص ق، 4141سینا، ابن)
البته  1د.داررو رتبه آنها در این مرتبه قرار با هلیت مرکب مطرح کرد و از این مالحظاتی،

لت را به همراه ندارد که در نه فقط سهو این جایگزینی نه الزم است و نه مطلوب، زیرا
شود؛ این تفاوت در پرسش فرعی استیفای تمام محتوای پرسش فرعی خللی واقع می

به « ها دویست کیلو است؟آیا مقدار این گندم»با پرسش « ها چیست؟مقدار این گندم»
 شود.وضوح دیده می

 

 های دیگر. موقعیت پرسش از چیستی وجودی در میان پرسش3

پس از پرسش از هلیت یا  یک چیز شان داده شد که پرسش از چیستی حقیقیتا اینجا ن
 به این دلیل که چیستی حقیقی ماهوی بود درباره است. آنچه گذشت آن چیز هستی

پس از هلیت بسیط قرار گرفت که تا چیزی وجود نداشته باشد حقیقت و واقعیتی 
 ندارد.

ولی جای آن را پس از  ؛مطرح کردتوان یک بار دیگر پرسش از چیستی را اکنون می
این پرسش با  2د.ی دیگر، پس از لمیت مرکب( قرار دا)و به مالحظه هلیت مرکب

پرسش از چیستی که پس از هلیت بسیط قرار گرفت، در ناظر بودن به چیستی واقعی 
ها اما در محتوا یکی نیستند و دلیل برابر نبودن موقعیت آنها در میان پرسش؛ مشترکند

ناظر است به حد وسطی  دقیقاً ،پس از هلیت مرکب ،همین است. پرسش از چیستی نیز

                                                           
مکان  ایزمان  که اصالً یزیچ درباره مثالً اند؛آورده شیپ را هاعام نداشتن آن دهیفا گاه هاپرسش نیا بودن یفرع حیتوض در.   4

 امور به ناظر را یفرع یهاو پرسش یادیناظر به امور بن یو گاه پرسش اصل کرد مطرح را کجا و یک پرسش توانیندارد نم

 (.96صق،  4144)مظفر، است شده دانسته تریجزئ امور ای یادیربنیغ

پرسش از  م،یکن مالحظه را پرسش تیموقع فقط اگر. است تیهل از پرسش تابع تیلم از پرسش که گذشت شتریپ.   3

-یم رسد،یمرکب به انجام نم تیلم مرکب و پس از آن قرار دارد؛ اما چون پاسخ آن جز با ارائه تیتابع هل یودوج یستیچ

-یم محفوظ زین مرکب تیهل از آن تیتابع حال نیع در که داد قرار مرکب تیلم از پس را یوجود یستیچ از پرسش توان

 است هماننْیا آن پاسخ چون که میبازگردان علت یستیچ از سشپر به را مرکب تیلم از پرسش که است نیا گرید راه. ماند

 از پرسش با است هماننْیا( مرکب تیلم از پرسش ای) علت یستیچ از پرسش که شودیم معلوم ،یوجود یستیچ از پاسخ با

 .است برقرار مرکب تیهل از یوجود یستیچ از پرسش تیتابع حال هر در. یوجود یستیچ

 خواهد شنهادهایپ و یبندجمع بخش در. بود مرکب تیلم و مرکب تیهل با یوجود یستیچ از پرسش نسبت گذشت آنچه

 تکرار کرد. طیبس تیو لم طیبس تیبا هل ینسبت پرسش وجود درباره توانیم را سخن نیا نیع که آمد
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گیرد. در عین حال، این حد وسط همان که میان موضوع و محمول آن هلیت قرار می
توان پرسش از این چیستی را که شود. پس میچیزی بود که در لمیت مرکب آورده می

 بدین ترتیب،دانست.  ستی علتچیگیرد، پرسش از پس از هلیت مرکب قرار می
اضافی )مضاف و مضاف الیه(  ترکیببه صورت یک  ،موضوع و محمول هلیت مرکب

مربوط به آن پاسخ از چیستی علت  و شوده میدر موقعیت معرَّف یا محدود قرار داد
. اکنون یک تعریف حقیقی دیگر درباره گیردمیدر موقعیت معرِّف قرار ترکیب اضافی 
م که حقیقت آن شیء را از راه علل وجودی آن بیان کرده است. این یک شیء داری

 گیرد.نام می تعریف حقیقی وجودیتعریف در برابر تعریف حقیقی ماهوی به 
گوییم آیا تواند مطالب گذشته را واضح و روشن کند. وقتی میآوردن یک نمونه می

سخ این پرسش ماه گرفته است؟ این پرسش در موقعیت هلیت مرکب است. اگر پا
گوییم علت گرفتن ماه پرسش از لمیت مرکب می در نظر داشتن آنگاه با ،ایجابی باشد

 شود.آورده می« قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه»چیست؟ در پاسخ 
از طریق پرسش از چیستی حقیقی )= ما  که بدین ترتیب پرسش از چیستی علت

خر دارد. پرسش از حد وسط یک هلیت از هلیت مرکب تأرسد، به انجام میذاتی( 
( همان پرسش از حد وسط است که با در زبان عربی ما= « )چیست» مرکب با کلمه

چرا ماه گرفته »با این تقریر به جای عبارت رسد. به انجام می]= چرا[ ی لم کلمه
علت گرفته شدن ماه »توان عبارت که پرسش از لمیت مرکب است می« است؟

تا به اینجا به نوعی پرسش از لمیت به  وریم که پرسش از چیستی است.را بیا« ؟چیست
پرسش از لمیت  ،اما در صورت تفصیل و عدم ارجاع؛ پرسش از چیستی ارجاع داده شد
به این معنا که پس از مشخص شدن علیت واقعی یک ؛ مقدم بر پرسش از چیستی است

کنیم. در پاسخ این پرسش می چیز آن وجودیِ چیز )گرفته شدن ماه( از چیستی حقیقیِ
زیرا ؛ شودپرسش از علت آن چیز که با پرسش از لمیت به دست آمده است، استفاده می

کننده مقوم و تعیین ،طورکه جنس و فصلهمان؛ استعلت مقوم وجودی معلول 
 چیستی ماهوی آن چیزند.
حد و مشارکت ]یا مشارکات[ »های منطقی زیر پوشش عنوان آنچه گذشت در کتاب

آورده شده است. مقصود از حد در این عنوان، حد حقیقی وجودی است نه حد « برهان
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سش از چیستی و پرسش از لمیت حقیقی ماهوی. مشارکت مذکور مشارکت میان پر
 است.

مشارکت اول این است که پرسش از چیستی وجودی ]= مطلب ما[ و پرسش از 
 رکب قرار دارند. این مشارکت دربارهمطلب لم[ هر دو بعد از پرسش از هل م= علیت ]

این پرسش هنوز پرسش از لم مطرح  چون در مرتبه ،پرسش از چیستی ماهوی نیست
اگر بخواهیم عنوان مناسبی برای این  مشارکت برقرار باشد؛نیست تا میان آنها رابطه 

نای ای است. مععنوان شایسته« ت میان حد و برهاننیمبا»عنوان  ،ظر بگیریمبخش در ن
 آید.این عنوان آن است که حد حقیقی ماهوی از راه برهان یا لمیت به دست نمی

مشارکت دوم یکی بودن پاسخ این دو پرسش است. این یکی بودن پاسخ مشروط 
االمری، قرار دهیم. علت است به اینکه پاسخ به لم را پاسخ حقیقی، یعنی علت نفس

یا چیستی از مقوم « ما»شیء است و مطلب ذاتی است، مقوّم  علت االمری که هماننفس
شود نه بر حسب کند که در اینجا بر حسب وجود پاسخ داده میشیء پرسش می

یکی توان در تعریف آن چیز آورد. یک چیز را میاالمری بنابراین علت نفس؛ ماهیت
 توان با این عبارت بیان کرد:را می از چیستیبودن پاسخ پرسش لم با پرسش 

 پرسش از چیستیهمان است با پاسخ اینْش از لمیت پرسپاسخ 

بلکه در کیفیت پرسش است؛ اولی از ؛ در پاسخ نیست« ما»با « لم»بدین ترتیب، فرق 
پرسد علت چنین چنین و چنان است؟ و دومی از چیستی میالف  چراپرسد علیت می

 ؟چیستو چنان بودن الف 
نه است: اول، حد حقیقی ماهوی از آنچه گذشت معلوم شد که حد حقیقی بر دو گو

از طرف مقومات  دنبال شود؛ حد حقیقی ماهوی تماماً باید پس از هلیت بسیطکه 
سره به شود نه مقومات وجودی؛ در به دست آوردن این حد، یکماهوی فراهم می

دوم، ؛ شوداند، عطف توجه میسوی شناسایی علل ماهوی یک شیء که از سنخ ماهیت
د و در آن وپس از هلیت مرکب )و لمیت مرکب( دنبال ش باید کهحد حقیقی وجودی 

شود. علل وجودی همان عللی هستند که چرایی حمل به علل وجودی عطف توجه می
 هلیت مرکب بر عهده دارند. محمول بر موضوع را در قضیه
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هم علل ماهوی و هم علل وجودی را به دست  که در کنار هم بودن این دو تعریف
تمییزی و  دو غایت شناختِرسیدن به ترین تعریف را در بهترین و کامل تواند، میدهند

 د.االمری فراهم آورنفسشناخت 

 

 . برهان لم و برهان ان4ّ

= برهان یک قیاس است. هر قیاس از دو مقدمه کوچک )= کهین، صغری( و بزرگ )
ه مرجع شکلی ک ؛شکل اول است ،شود. صورت قیاس برهانیبهین، کبری( فراهم می

 آور است. حد وسط در قیاس برهانی محمول مقدمهینهای منطقی یقهمه صورت
تصدیق به ثبوت  است. از نظر شناختاری، یعنی افاده بزرگ و موضوع مقدمه کوچک

های برهانی نیست. آنچه قیاس برهانی را به داصغر، فرقی میان قیاس اکبر برای ح حد
نه فقط قوه  ،آن است که حد وسط در قیاس لمّی ،کنددو قسم لمّی و انّی تقسیم می

بلکه همین ؛ دهددارد و در این کار نقش علیتی را انجام میشناخت را به تصدیق وامی
نقش علیتی را حد وسط نسبت به ثبوت حد اکبر برای حد اصغر در واقع و قطع نظر از 

در برهان  ،اقع استناظر به ورساند؛ این نقش علیتی دوم که قوه شناخت به انجام می
-شناخت با واقع در برهان لم صورت می رسد. مطابقت کامل میان قوهانّی به انجام نمی

اصغر است )مقام  اکبر برای حد گیرد، زیرا همان چیزی که در واقع علت ثبوت حد
 ثبوت( در شناخت نیز علت تصدیق این ثبوت است )مقام اثبات(.

-می ایگرفتهین چوب آتش گرفته است. هر آتشا»برهان لم عبارت است از  نمونه

استدالل از آتش گرفتن چوب بر سوختن آن استدالل «. سوزدسوزد، پس این چوب می
شناخت آتش گرفتن علت سوختن قرار  طورکه در قوهاز علت به معلول است و همان

 داده شده است در واقع هم این علیت برقرار است.
شود. هر تبی که این تب یک روز در میان شدید می»از  عبارت است برهان اِنّ نمونه

استدالل از «. شود سوزنده است، پس این تب سوزنده استیک روز در میان شدید می
؛ شدید شدن یک روز در میان تب بر سوزندگی آن، استدالل از علت به معلول نیست

ت از زیرا علت شدید شدن یک روز در میان تب و نیز سوزندگی تب عبارت اس
صفرایی که از مسیر خود خارج شده است. در این استدالل هر چند حد وسط، یعنی 

ولی ؛ شناخت است علت تصدیق نتیجه از طرف قوهشدید شدن یک روز در میان تب، 
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ه خود این حد وسط ثبوت سوزندگی بر آن تب نیست، بلک واقعی این حد وسط علت
هر دو معلول علت دیگری هستند که  همسان حد اکبر است و در موقعیت علیت واقعی

 در این برهان از آن یادی نشده است.
واضح است که ارزش شناختاری برهان لم باالتر از برهان انّ است. هویت برهان لم 

اصغر است؛ در  اکبر به حد االمریت داشتن علیت حد وسط در نسبت دادن حدبه نفس
نفسه معلول حد اکبر باشد یا  وسط در برهان لم ممکن است فی عین حال، خود حد

زیر به ترتیب این موقعیت برای حد وسط برقرار  معلول حد اصغر باشد. در دو نمونه
االمری حد وسط در ثبوت حد اکبر برای حد اصغر تفاوتی آنکه در علیت نفساست بی

 ها باشد.میان آن
. است( ور شده)= شعله اول: این مزرعه آتش به طرفش حرکت کرده است نمونه

آن را فرا خواهد گرفت. پس این ور شود( )= شعلههر چه آتش به طرفش حرکت کند 
که حد  ور شدن()= شعله مزرعه را آتش فرا خواهد گرفت. در این نمونه، حرکت آتش

ور شعلهاالمری فراگرفتن آتش به آن مزرعه است. در عین حال وسط است، علت نفس
 معلول فراگرفتن آتش است. شدن
 ی دوم: انسان حیوان است و هر حیوانی جسم است، پس انسان جسم است.ونهنم

 االمری انسان است.در اینجا، حیوان که حد وسط است، معلول نفس
آنچه در برهان لم ممکن نیست، علیت داشتن حد وسط برای خود حد اکبر است؛ 

که در درحالی؛ شدوابسته به وجود حد وسط می حد اکبربود وجود زیرا اگر چنین می
االمری ثبوت حد اکبر بر حد اصغر است. جمع میان حد وسط علت نفس ،برهان لم

-االمری داشتن حد وسط برای ثبوت حد اکبر بر حد اصغر و علیت نفسعلیت نفس

حد الفرض االمری داشتن حد وسط برای وجود حد اکبر غیرممکن است: چون علی
الفرض علت االمری وجود حد اکبر است بر آن تقدم دارد و چون علیعلت نفسوسط 

حلّی، ثبوت حد اکبر برای حد اصغر است باید از وجود حد اکبر تأخر داشته باشد)
 .(141ص ،4134

 ،برقرار است: حد وسط دلیلعکس برهان لم در یک قسم از برهان انّی به نام 
است که مشابهت برهان لم و دلیل در  ؛ واضححد اکبر بر حد اصغر باشد معلول وجودِ
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توان از یک برهان لم به یک رو میحدود است و اختالف آنها در ترتیب حدود. از این
 آنکه دور پیش آید.بی ،دلیل منتقل شد و از یک دلیل به برهان لم رسید

؛ اصغر نباشد حد قسم دیگر برهان انّ آن است که حد وسط معلول وجود اکبر بر
 ه نمونه آن را دیدیم.طورکهمان

از آنچه گذشت، معلوم شد که هر هلیت مرکب که اجزا و عناصر داخلی آن علت 
االمری نسبت دادن محمول به موضوع گزاره نباشد، عامل و علت این نسبت باید نفس

از بیرون آن گزاره تأمین شود. بودن یا نبودن نسبت محمول و موضوع یک هلیت 
بر حول محور بودن یا  ،ن در شناخت یا فقط در شناختمرکب در واقع و به تبع آ

میان آن دو است.  االمری شناختاری یا علیت صرفا شناختاری واسطهنبودن علیت نفس
انتفاء آن از میان  تردد عقل میان ثبوت نسبت مذکور وبدون این واسطه یا حد وسط 

علیتی قرار گرفته است،  با به میان آمدن این واسطه که در مقام در برهان لم رود.نمی
برقرار است. یقین شناختاری جز از  نسبت مذکور که در مقام معلول است، ضرورتاً

 آید.مسیر علیت به دست نمی
و )= پرسش از لمیت( لم  مشارکت حد و برهان که در آن سخن از اشتراک مطلبِ

جریان دارد.  به میان آمد در محیط برهان لمی به اتفاق )= پرسش از چیستی( ما مطلبِ
؛ کندکند و هم حقیقت آن را بیان میعلت ذاتی هر معلول هم آن معلول را متعین می

گردد. بنابراین، علت ذاتی زیرا حقیقت معلول و قوام وجودی آن به علت ذاتی او بازمی
رو از این؛ گیردثبوت حد اکبر بر حد اصغر همان چیزی است که در حد وسط قرار می

ا به حد اصغر اضافه کنیم و سپس از چیستی آن پرسش کنیم پاسخ آن را اگر حد اکبر ر
 ،4161سینا، ابن :)ر.ککند. این است تعریف حقیقی وجودیحد وسط تأمین می

 .(31-33ص
 

 هاها با برهانی آنهایی از تعریف حقیقی وجودی و رابطه. نمونه5

ست، مشاهده کنیم که اول: فرض کنید در یک شب که ماه در آسمان ظاهر ا نمونه
گیرد: ماه در گزارش این مشاهده یک هلیت مرکب شکل می .قسمتی از آن گرفته است

یت ناظر به یک وجود مقید، یعنی گرفتگی ماه، لم پرسشی دربارهپس سگرفته است. 
گوییم زیرا زمین میان ماه و خورشید در پاسخ می شود: چرا ماه گرفته است؟مطرح می
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 از رو نور ماه محو شده است. تفصیل این پاسخ از نظر منطقیو از این قرار گرفته است
با پرسش از از این مرحله برهانی است که خواهد آمد. پس  دادن ساختن و آرایش

شود گرفتگی ماه م گرفتگی ماه چیست؟ در پاسخ گفته میگوییچیستی یا مطلب ما می
 ن ماه و خورشید.محو شدن نور ماه است به سبب قرار گرفتن زمین میا

رو هستیم که حقیقت آن را از راه علت در اینجا با تعریفی از گرفتگی ماه روبه
-که نه فقط گرفتگی ماه را از همه پدیدهطوریبه ؛کنداالمری آن بیان میوجودی و نفس

کند. گرفتگی ماه چیزی کند که حقیقت آن را نیز مشخص میهای طبیعت متمایز می
که طوریبه ؛ماه به سبب قرار گرفتن زمین میان ماه و خورشید نیستجز محو شدن نور 

گاه گرفتگی ماه حقیقت هیچ ،اگر زمین میان ماه و خورشید نگیرد یا نور ماه محو نشود
 و واقعیت نخواهد داشت.

شود. تعریف حقیقی وجودی نیز زیر هر تعریف کامل یا تام از دو جزء تشکیل می
به منزله جنس در تعریف حقیقی وجودی ء اول در تعریف پوشش این قانون است. جز

حقیقی ماهوی و جزء دوم در آن به منزله فصل در تعریف حقیقی ماهوی است. از آنجا 
برای  ،آیدتعریف حقیقی وجودی از حد وسط یک برهان لمی به دست میکه هر جزء 

نی ترتیب داده باید دو قیاس برها ،به دست آوردن تعریف حقیقی وجودی کامل یا تام
شود جزء دوم شود. حد وسط قیاس برهانی اول که بر موضوع آن برهان حمل می

گیرد. حد وسط قیاس برهانی دوم که حد اکبر قیاس تعریف حقیقی وجودی قرار می
 گیرد.اول است جزء اول تعریف حقیقی وجودی قرار می

 گوییم:در قیاس برهانی اول می
 ؛گیردآن و خورشید قرار میمیان  زمین ماه چیزی است که

 شود؛زمین میان آن و خورشید قرار گیرد نورش محو میکه هر چیزی 
 شود.ماه نورش محو میپس، 

 گیرد:قرار میدر قیاس برهانی دوم  (صغریکوچک ) نتیجه قیاس اول مقدمه
 ماه نورش محو شده است؛

 چه نورش محو شده باشد گرفته است؛ هر
 ماه گرفته است.پس، 
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رسد: اول، قرار بینیم که برهان تام بر گرفتگی ماه با دو حد وسط به انجام میمی
گرفتن زمین میان ماه و خورشید و دوم، محو شدن نور ماه. حد وسط اول علت حد 

وسط اول است در حقیقت  وسط دوم است و حد وسط دوم از آن جهت که معلول حد
 .گرفتگی ماه سهم دارد

ی ن دو برهان با یکدیگر چیستی حقیقی وجودی پدیدهآ دو حد وسط سازندهاین 
 .(همان) کنندگرفتگی ماه را بیان می

پرسیم چرا ابرها رعد )= نمونه دوم: فرض کنید با شنیدن رعد از میان ابرها می
 غرش = تندر( دارند؟

-در پاسخ به این پرسش برهانی از دو قیاس با دو حد وسط به این ترتیب تنظیم می

 شود:
 جرمی مرطوب است که آتشی در آن خاموش )فرونشسته( شده است؛ابر 

-و هر مرطوبی که آتشی در آن خاموش شده باشد صدایی در آن ایجاد می

 شود؛

 شود.پس، ابر جرمی است که غرشی در آن ایجاد می

 گیرد:برهان اول مقدمه صغرا قرار می در برهان دوم نتیجه

 شود؛ابر جرمی است که صدا در آن ایجاد می

 هر صدایی که در ابر ایجاد شود رعد دارد؛

 پس، ابر جرمی است که رعد دارد.

این برهان تام و کامل است بر وجود رعد در ابر. اکنون حد تام رعد را 

 دهیم:چنین ارائه می

 شود.رعد آوازی است که در ابر به سبب خاموشی آتش در آن ایجاد می

-و هر که درصدد انتقام باشد خون دلش مینمونه سوم: فالنی درصدد انتقام است 

جوشد و هرگاه چنین باشد او غضب دارد. این است برهان تام. حد تام غضب چنین 
 شود: جوشیدن خون دل به خاطر درصدد بودن انتقام.می

پرسیم چرا خون شود. میفرض کنید متوجه شدیم که گاه خون انسان بسیار گرم می
آوریم با دو حد شود؟ در پاسخ به این پرسش دو قیاس میها گاهی بسیار گرم میانسان
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درصدد »وسط تا پاسخ یک برهان تام و کامل شود. در برهان اول که حد وسط آن 
 گوییم:است، می« انتقام بودن

 اند؛ها درصدد انتقامگاه انسان

 شود؛خون آنها بسیار گرم می ،ها درصدد انتقام باشندهرگاه انسان

 شود.ها خونشان بسیار گرم میپس، گاه انسان

 گوییم:است می« بسیار گرم شدن خون»در برهان دوم که حد وسط آن 
 شود؛ها خونشان بسیار گرم میگاه انسان

 ها بسیار گرم شود غضب دارند؛هرگاه خون انسان

 ها غضب دارند.پس، گاه انسان

ز بسیار گرم گوییم: غضب عبارت است ااکنون در تعریف غضب از نوع حد تام می
 شدن خون به خاطر درصدد بودن انتقام.

فکر عبارت است از ترتیب امور معقول »گویند: نمونه چهارم: در تعریف فکر می
اجزای این تعریف دو حد وسط در «. مجهولبدیهی یا منتهی به بدیهی برای تحصیل 

خواهیم برای اند بر فکر کردن. وقتی میاند که آن مجموع آن دو قیاس، برهاندو قیاس
تا به خطای رایج میان مردم مبتال نشویم که به  -اصطالح فکر کردن برهان اقامه کنیم 

-می -گویند های جزئی، به هر صورتی که باشد فکر کردن میهر انتقال نفس در یافته

کند و هر قوه که به ای است که به سوی تحصیل مجهول توجه میعاقله قوه گوییم: قوه
مجهول توجه کند امور معقول بدیهی یا منتهی به بدیهی را با ترتیب سوی تحصیل 

صغروی قیاس دوم قرار داده  این قیاس را مقدمه کند؛ سپس نتیجهخاصی مرتب می
کند و هر چه چنین کند عاقله امور معقول را به ترتیب خاصی مرتب می قوه»گوییم: می

 «.کندکند پس عاقله فکر میفکر می
 

 های وجودیعلت. اقسام 6

های مادی، توانند در چیستی حقیقی وجودی حاضر شوند علتهایی که میعلت
توانند در مقام حد وسط برهان نیز ها میاند. هر یک از این علتصوری، فاعلی و غایی

ها پس هر یک از این علت ،ها گذشتبر طبق تفصیلی که در ترتیب پرسشقرار گیرند. 
به پاسخ از  هل مرکب را تبیین کنند و هم توانندمیهم مرکب  از قرار گرفتن در لمیت
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اما بهترین حد وسط در برهان و  1چیستی حقیقی وجودی منتقل شوند. پرسش درباره
های آن چیز در کنار علت همهآن است که یک چیز به تبع آن بهترین تعریف وجودی 

ه است تعریف زیر از ارّه نمونه تعریفی که هر چهار علت در آن آمد .هم آورده شوند
 است:

ارّه عبارت است از یک ابزار ساخته شده از آهن با فالن شکل که با آن چوب را 
 تراشند. می

جنس است؛ جنس امر مبهمی است که با فصول خود « ابزار»ی در این تعریف، کلمه
ت. از شود؛ ابزار بودن ارّه به نوعی معلول فصول ارّه اسدر خارج متحصل و متحقق می

گیرد تا تقیدش به فصول آن را متخصص و رو ابزار بودن در مقام جنس قرار میاین
ساخته » طورکه شأن هر علت نسبت به معلولش چنین است. کلمههمان؛ متحقق کند

فصلی است گرفته شده از  «آهن»کلمه  فصلی است گرفته شده از علت فاعلی؛« شده
« تراشیدن» ه شده از علت صوری و کلمهفصلی است گرفت« شکل»کلمه  علت مادی؛

 فصلی است گرفته شده از علت غایی.
 زیر از انگشتر است:تعریف  ،ها آمده باشدنمونه تعریفی که در آن بعضی از علت

 کنند.انگشتر زینتی است که در دست می
از علت غایی گرفته « کردندر دست »از علت صوری و  «زینت»در این تعریف 

 شده است.
به جدایی یا با یکدیگر های چهارگانه طورکه گذشت، پیش از حضور این علتهمان

از  ؛گیرندهر یک از آنها یا همگی در مقام حد وسط برهان قرار میدر مقام تعریف، 
ها استفاده شود که علیت آنها واضح و هایی در برهانرو سزاوار است که از علتاین

مکان استدالل فراهم آید. نیز علتی که در حد وسط تا ا ،نه پنهان و ناآشکار ،روشن باشد
شود یا باید با معلول خود مساوی باشد یا اخص از آن باشد تا محذور از آن استفاده می

تخلف معلول از علت الزم نیاید؛ محذوری که در صورت اعم بودن علت از معلول 

                                                           

 :دیگویم ما مطلب به لم مطلب ارجاع امکان از پس یطوس نیرالدینص خواجه.  4
مندرج باشد و چون مطلب  ،یقیطالب حد حق گریطالب برهان بود و د یکیت در هر دو مطلب هل و ما که مطالب به قو همه

 نیاز ا یکیهر  قیداشت و چون تحق دی[ مقدم بای]وجود یقیمباحث برهان بر مباحث حد حق ،متقدم است یهل بر ماء ذات

از مباحث برهان و حدّ  یکیآن است بالفعل، در هر  هل و ما به قوت متعلق است به معرفت علت که لم طالب یعنیدو مطلب 

 (.151، ص4164 ،یباشد به معرفت علل)ر.ک: طوس اجیاحت
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معلول وجود نداشته دهد که با وجود چنین علتی، آید و این امکان را تحقق میپیش می
اند و باشد. نمونه مساوی بودن علت با معلول، آتش و سوزاندن است که همیشه با هم

 نمونه اخص بودن علت از معلول عفونت داشتن بدن و تب کردن است.
با توجه به آنچه گذشت تعریف وجودی آنگاه تام است که هر علت معرَّف که 

ها و در عین حال آن علت یا مجموع علت در معرِّف آمده باشد ،واضح و روشن است
مساوی با معرَّف باشند تا صورتی از معرَّف را در نزد عقل حاضر کنند که با صورت 
خارجی آن مطابقت داشته باشد. تعریف وجودی آنگاه ناقص است که دست کم یکی 

ها در تعریف نیامده باشد و هر چه تعریفی از تعریف وجودی تام، در از این علت
دهد. در عین حال، چون تر قرار میوردن علت دورتر باشد حد را در مراتب ناقصآ

اند تعریف در موقعیت های وجودی هر چیزی در مقام فصل آن چیز قرار گرفتهعلت
که فصل بر درحالی ،شودگاه بر معلول حمل نمیحدی قرار دارد. البته چون علت هیچ

آن است ها در معرِّف مقصود از قرار گرفتن علتگردد، نوع و معرِّف بر معرَّف حمل می
نه اینکه خود آنها  ،شوندها از آنها اخذ مییعنی فصل؛ ها مبدأ فصول هستندکه علت

گویند این تب عفونت نمی «تب یک روز در میان»تعریف  فصل باشند. در نمونه
 1آن عفونت صفراست.منشأ گویند این تب حرارتی است که بلکه می؛ صفراست

 

 . کاربرد حدود حقیقی وجودی در علوم تجربی و علوم ریاضی7

را  هاو تبیین دیگری جای آن اندترین نوع تبیین علمیهای علّی عالیاز آنجا که تبیین
ها چشم به کشف و شناخت اموری دارند که این دانش دانشمندان در همه ،گیردنمی

اند. پس از کشف های لمّی یا انّیان برهانهای علّی همسازد. تبیینها را فراهم میتبیین
ای از اجزای آن برهان هموار تعریف و گسترش مفهومی پاره راه برای ارائه ،هااین تبیین

های حقیقی وجودی های علّی را تعریفهای به دست آمده از تبیینشود. تعریفمی

                                                           

 را...  و یتساو و تیاعرف و تیمانع و تیجامع طیشرا یماهو یقیحق حد مانند دیبا یوجود یقیحق حد.  4 

 بود خواهد ناقص علت آن نکند، معرَّف با یمساو را معرِّف ف،یتعر در علل بعض ذکر اگر رونیا از باشد؛ داشته

 توانندینم طورنیهم و( یصور علت)=  نتیز به انگشتر فیتعر مثل باشد اریاغ مانع تواندینم نیبنابرا و تام نه

 .دهد دست به وجود حسب بر آن از یکامل شناخت که کند مستقر چنان را معرَّف یوجود تیموقع
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-ها را میاست و تبییننامیدیم. اکنون در هر علم به مناسبت عللی که در آن مورد توجه 

 ها فراهم ساخت.ای از اجزای آن تبیینهای علیتی را برای پارهتوان تعریفمی ،دنساز
ها و حدود حقیقی وجودی ناظر به امور طبیعی به جهت مناسبت مواد با صورت

 ؛اندشامل دو علت مادی و علت صوری عدم انفکاک آنها در جهان طبیعت، ضرورتاً
 کنند.های آنها را این دو علت تأمین میانزیرا حد وسط بره

حدود حقیقی وجودی ناظر به امور تعلیمی و ریاضی به دلیل انتزاع صورت آنها از 
های ریاضی فقط علت بنابراین در برهان ؛ها نیستموادشان مشتمل بر علت مادی آن

 گیرد.صوری حد وسط قرار می
 لی، غایی و نیز موضوعاتعلت فاع ،در حدود حقیقی وجودی ناظر به اعراض

 نیز از مشخصات اعراض است. زیرا موضوع ؛حضور دارند
-های پیشتر را که به علوم مختلف تعلق دارند به عنوان نمونهتوان نمونهدر اینجا می

های دیگری آورد توان نمونهها، میدر تکمیل آن نمونه های این بخش بازخوانی کرد.
، علوم ریاضی و مابعدالطبیعه تعلق دارند. در هر یک از که به علوم انسانی، علوم طبیعی

توان از علت صوری، مادی، فاعلی، غایی یا مجموع ها، بر حسب امکان میاین نمونه
های چهارگانه به صورت ها، نخست علتاین امور استفاده کرد. در تمام این نمونه همه

کنند چرا گیرند که تبیین میر میهایی قراجدا از یکدیگر، یا با یکدیگر، حد وسط برهان
-در نتیجه آن برهان محمول به موضوع پیوست داده شده است؛ پس از این مرحله می

توان در تعریف ترکیب اضافی محمول به موضوع )حد اکبر به حد اصغر(، علل واقع 
 ها را به طور انفرادی یا جمعی در موقعیت معرِّف قرار داد.شده در حد وسط

چون »گفته شود: « چرا فالن کشور با بهمان کشور جنگید؟»خ به پرسش پاسدر اگر 
اگر در پاسخ به  .، علت فاعلی به میان آمده است«دادبهمان کشور فالن کشور را آزار می

ها سالمت برای اینکه انسان» :گفته شود« ها ورزش کنند؟چرا الزم است انسان»پرسش 
چون از لوازم و » :گفته شود« شود؟ساخته میچرا خانه »یا در پاسخ به پرسش « باشند

علت غایی آورده شده است و اگر در پاسخ به « ها حفاظت کنداثاث مورد نیاز انسان
بدن انسان از ترکیبات متضاد با چون » :گفته شود« میرند؟ها میچرا انسان»پرسش 

سخ به از موضوع و ماده استفاده شده است و اگر در پا« یکدیگر تشکیل شده است
چون خطی خط دیگر را چنان قطع » :گفته شود« ؟چرا فالن زاویه قائمه است»پرسش 
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از علت صوری « کرده است که در جنب خود دو زاویه مساوی را پدید آورده است
های اخیر مرگ انسان را به تضاد میان توان در مورد نمونهاستفاده شده است. اکنون می

-طوریزاویه قائمه را به قیام یک خط بر خط دیگر به بدن او و ترکیبات تشکیل دهنده

 .(395ص ق، 4141سینا، ابن :ی مساوی را پدید آورد، تعریف کرد)ر.ککه دو زاویه
 

 بندی و پیشنهادهاجمع. 8

مشارکت »برگرفته از یک بحث مهم در منطق است با عنوان « تعریف علیتی». عنوان 4
« تبیین علیتی»حث دیگری مطرح است با عنوان در برابر تعریف علیتی ب«. حد و برهان

 مقدم است از تعریف علیتی. که مکمل یکدیگرند. در عین حال، تبیین علیتی منطقاً
گیرد؛  علوم را از طبیعیات تا مابعدالطبیعه دربرمی تعریف علیتی همه فایده . گستره3

 ،شودانی ارائه میزیرا مسائل هیچ موضوعی از علیت و تبیین علیتی که در قیاس بره
بیرون نیست. علیت در هر علمی با هر موضوعی حاضر است. چون موضوع هر علمی 

از گستره این بحث آن موضوع وجود دارد و هر وجودی یا علت است یا علت دارد 
 الخلو.گیرد یا معرَّف به نحو مانعهرو یا در جانب معرِّف قرار مینیست و از این

قیقی وجودی یک چیز علت ذاتی و حقیقی آن چیز . در پرسش از چیستی ح1
آن چیز است. از آنجا که هر  شود، چون علت ذاتی هر چیزی مقوِم و سازندهآورده می

توان وجود می ،اش تکیه داردالوجودی مستقل نیست و وجودش به علت ذاتیممکن
 اش تعریف کرد.الوجودی را از طریق علت ذاتیهر ممکن

الوجود الوجودی از آن جهت که ممکنن نتیجه گرفت که هر ممکنتوا( می1. از )1
است، هم علت فاعلی دارد و هم علت غایی، زیرا بدون این دو علت هیچ معلولی 

الوجودی علت مادی یا علت صوری هم داشته باشد گیرد. اینکه ممکنوجود نمی
همه علل  در تعریف وجودی موجودات قسم اخیر. وابسته به موقعیت وجودی اوست

شناخت اشیاء متوقف بر علت  مقام مگر اینکه علمی خود را در ،شوندوجودی وارد می
 خاصی همچون علت مادی یا صوری کند.

های . از آنجا که علت، چه فاعلی چه غایی چه صوری و چه مادی به دوگانه5
الزم  .شودقریب و بعید، بالقوه و بالفعل، خاص و عام، بالذات و بالعرض تقسیم می
ها از علت است در اجزای حد حقیقی وجودی و پیشتر از آن در حد وسط برهان
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بالذات، خاص، قریب و بالفعل استفاده شود تا تعریف جامع و مانع باشد و پیشتر از آن 
آن  توان دربارههمین سخن را میپرسش از لمیت یا علیت به تمامیت رسیده باشد. 

های بالعرض، عام، بعید و بالقوه تکرار کرد. اگر های وجودی از علتدسته از تعریف
این پیشنهاد با قوانین مطابق باشد و به ثمر بنشیند با روند تدریجی علم در رسیدن به 

توان به تدریج ها مناسبت دارد و بر حسب این روند میی معلولکنندههای متعینعلت
یب، بالذات، خاص و بالفعل تمامیت که در آن علت قر های وجودی را تا مرتبهتعریف

حضور دارند، ارتقا داد. البته در این موارد تعریف وجودی باید دست کم بتواند معرَّف 
 .(31ص ،4161سینا، )ابنخود را از امور دیگر جدا کند

های وجودی بنشینند توانند در مقام فصول تعریفها مینیز مانند علتها معلول. 6
های منطقی در هایی که در کتاباز آنها اخذ شوند. نمونه یاءخواص اشیا به تعبیر بهتر، 

چیستی حقیقی ماهوی است، مثل تعریف انسان به  باره آورده شده است دربارهاین
حیوان ناطق که در آن نطق معلول انسان که شأنیت نطق را دارد، دانسته شده است. در 

شود، مثل ورود ابعاد رار داده میها، گاه عوارض معرَّف نیز در تعریف آن قکنار معلول
که ابعاد مذکور از عوارض « گانهابعاد سه جوهر پذیرنده»گانه در تعریف جسم به سه

-کرد که آیا در تعریف حقیقی وجودی نیز می تحقیقجسم طبیعی است. در اینجا باید 

ه از طریق آنگا ،. اگر این کار جایز باشدخیراستفاده کرد یا  های معرَّفتوان از معلول
ها دست یافت و آنها را در جنب تعریف حقیقی توان به این تعریفبرهان انّ می

تعریف حقیقی وجودی وجودی حدی و در قبال تعریف حقیقی ماهوی رسمی به 
 نامید. رسمی
هلیت مرکب و لمیت  . آنچه در متن گذشت پرسش از حقیقت وجودی درباره7

ش از حقیقت وجودی را پس از هلیت بسیط و توان پرسمرکب بود. در عین حال، می
ها گذشت که تقسیم لمیت به بسیط و مرکب پیشنهاد لمیت بسیط )در یکی از پاورقی

نگارنده است نه اینکه در متون منطقی به میان آمده باشد( قرار داد. گاه پاسخ به پرسش 
ه از آید و گابه دست می« چرا الف هست؟»از حقیقت وجودی از پاسخ به پرسش 

در موقعیت نخست، لمیت و پرسش از حقیقت «. چرا الف ب است؟»پرسش به پاسخ 
وجودی ناظر به یک وجود مطلق است و در موقعیت دوم، لمیت و پرسش از حقیقت 

ها در مقام تحلیل و شرح این تفصیل وجودی ناظر به یک وجود مقید است. البته همه
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توان حد حقیقی وجودی را پس از می ،کنیمبه انجام رسید. اگر بخواهیم ترکیبی عمل 
به این صورت که هلیت مرکب را به هلیت بسیط ارجاع ؛ لمیت و هلیت بسیط قرار داد

بازگردانده « گرفتن ماه وجود دارد» به گزاره« ماه گرفته است» داد؛ به این ترتیب، گزاره
م، هلیت بسیط شود. بنابراین، اگر بخواهیم سخن از یک هلیت به میان بیاوریمی

اما  ؛درا با هلیت مرکب بیان کر «ماه وجود دارد»توان گزاره زیرا نمی تر است؛شایسته
 .داد ارجاع« نور ماه وجود دارد»به گزاره  توانرا می «ماه نور دارد»گزاره 
اما این ؛ بود« تعریف حقیقی وجودی». آنچه در این نوشتار آمد شرحی از کلیات 3
تفصیالتی دارد که بر عهده یک نوشتار یار موثر و مهم است، بسدر علوم  که بحث

های فراوانی را پاسخ داد که در مسیر تبیین، مبسوط است. در آن نوشتار باید پرسش
 ند.شوتنظیم و کاربردی ساختن این نوع تعریف مطرح می

 

 گیرینتیجه. 9

موجود  وجود هر موجود ممکنی )= معلول( وابسته به علت آن است؛ محال است
الوجودی با وجود علتش موجود است ممکنی بدون علتش موجود باشد. نیز هر ممکن

و محال است وجود معلول از وجود علتش تخلف کند. علیت در شناخت تابع علیت 
در وجود است. اگر چیزی در وجود علت دارد در شناخت هم علت خواهد داشت. 

االمر برقرار است و ه هم در نفسحد وسط در برهان لمی از سنخ علت است؛ علتی ک
االمری و علیت شناختاری را متحد هم در شناخت. حد وسط در برهان لمی علیت نفس

دهد و با ساخته است. تعریف وجودی یا علیتی مقومات وجودی معرّف را ارائه می
 فکند. مقومات وجود معرَّدیگر جدا می یاشیا تعیّن دادن آن در شناخت آن را از همه

سان بدین ؛گیردهای علّی قرار میبارت است از عللی که در موقعیت حد وسط برهانع
توان از برهان به تعریف علیتی عبور کرد؛ تعریفی که به چیستی وجودی نظر دارد نه می

 چیستی ماهوی.
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