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 مقدمه

-شناسی در فلسفهع علی  اس . علی  بیای ر یک رابطۀ یفر ازجمله مسامل بنیادینِ رستی

فلسفۀ خودع کثرت اوأمری اس  و مستلزخ دوگای ی و کثرت. مشامیان و اشراقیان بر مبنای 

دایسرتند  ورتا کثررت علر  و معلرول در یظراخ فلسرفی مری« تباینی»میان رمۀ موجودات را 

مشامی و اشراقیع به این معنا بود که عل ع به تماخ وجودشع مباین و مغایر از وجود معلول 

(. ملاصردراع در رویگرردی متمرایزع قامرل بره 74ع ص. 12ع ج1322اس  )جروادی آملریع 

دایسر  میان عل  و معلول شد و تمایز این دو را در کمال و یقر  مری« یگیکثرت تشگ»

وجررودِ  کمررالِ و تمرراخع علرر ع «کثرررت تشررگیگی»(. در 312ع ص. 3ع ج1121)ملاصرردراع 

معلول اس  و دی ر سینی از تباین )تغایر به تماخ وجرود( علر  و معلرول ییسر . کثررت 

 تباینی و تشگیگی مستلزخ کثرت وجودی اس .

یهد که موافق با کثرت یادشدهع صدرا کثرت دی ری را پیش می بر دو علاوه

وحدت مصداقی )وجودی( اس . او سین از کثرت تحلیلی دارد و آن زمایی اس  که از 

)ملاصدراع  اوأمری به تحلیل عقلایی حاصل آیدوجود واحدع معایی و مفاریم متعدد یف 

ای با مقاوهحلیلی را ی اریده در بحث تفصیلی دربارۀ کثرت ت(. 321ع ص. 2ع ج1121

شناسی و خاست اه کثرت تحلیلی در حگم  متعاویهع چاپ کرده عنوان معناشناسیع رستی

 (. 122-122ع اوف  ص . 1312اس  )ر.ک. موسوی اعظمع 

را و مبایی علی  تحلیلی ررچند ارمی  زیادی داردع بحث از آن فرضبررسی پیش

معناشناسی علی  تحلیلی و جای اه آن در علی ع در گنجد. به بحث در این مقال یمی

ای تح  عنوان چیستی علی  تحلیلی  طرحی یو از ایقساخ علی  در فلسفۀ اسلامیع مقاوه

در مقاوۀ علی   (.21-11ع ص . 1313و موسوی اعظمع اشاره شده اس  )فیاضی

تحلیلی و تحلیلی و کاربردرای آن در حگم  متعاویهع تصریحات ملاصدرا به علی  

-اش آمده  اس  که بیشتر صدراپژوران از آن غفل  کردهکاربردرای آن در یظاخ فلسفی

-تفصیل اشاره می(. در این مقاوه به112-112ع ص .  1313اید )ر.ک  موسوی اعظمع 

شود که ملاصدرا علی ِ حرک  برای زمان و علی  فصل برای جن  را به تحلیل عقل 



 227     سید مصطفی موسوی اعظم/ کارکردهای هستی شناختی علیت تحلیلی در فلسفه اسلامی

 

 

و با این باور که صدق علی  ( 227ع ص. 2   ج122ع ص. 3 جع 1121داید )ملاصدراع می

بر واقع منحصر در کثرت وجودی ییس ع کثرت حاصل از تحلیل عقلایی را در تحقق 

(. وی در بحث ترکیب اتحادی 227ع ص. 2ع ج 1121ی رد )ملاصدراع علی  کارآمد می

ای اری علی  و ماده و صورتع با رد حصرگرویِ علی  خارجی و زدودن تلقی تلازخ

اس  )ملاصدراع  کثرت وجودیع تصریح به تحلیلی بودن علی  صورت برای ماده کرده

 ( .227ع ص. 2ع ج 1121

شود که آثارع کارکردرا زمایی ارمی  تئوریِ علی  تحلیلی بیش از پیش یمایان می

 در یلیتحل  یعل یکارکردرا»ای به یاخ و کارآمدی آن بررسی شود. ی اریدهع در مقاوه

شناختی علی  تحلیلی پرداخته اس  )ر.ک. موسوی ع به کارکردرای معرف «برران

شودع با رویگرد و (. آیچه در این یوشتار طرح می112-14بع ص .  1312اعظمع 

شناختیِ علی  ای کاملاً متفاوت با مقاوات قبلیع به آثار و پیامدرای رستیمایهدرون

 پردازد.تحلیلی می

 ی ماهیات، حیثیات اندماجی و شأنی و تحقق تبعی آنهاعلیت وجود برا .3

-اصاو  وجودع آیچه تحقق باوتات دارد وجرود اسر  و ررآیچره متحقرق اسر ع بره بر بنا

(. بر این مبناع علاوه بر وساط  وجود برای 134ع ص. 1322واسطۀ وجود اس  )ملاصدراع 

طرور کره کررد. رمران توان به وساط  آن برای معقوورات ثرایی فلسرفی اشرارهماری ع می

شرودع تحقرق معقوورات ثرایی تحقق ماری  در خارج منجر به تعدد و کثرت وجودی یمری

شوید )ملاصردراع خوایده می حیثیات ایدماجیفلسفی ییز چنین اس . معقووات ثایی فلسفی 

بنرا برر یظرر -تروان (. ازجمله مصرادیق معقوورات ثرایی فلسرفی مری332و 121ع ص. 1322

واسطۀ وجرود اات اء و صفات اوهی اشاره کرد که به تصریح ملاصدراع بهبه اسم  -جمهور

 (. 22-24ع ص. 1323اید )ملاصدراع اوهی متحقق

وجودی را یاخ برد که مایند ماریات و معقووات ثایی  شئونتوان از موارد دی ر می

شود. یر میشود و از آیها به حیثیات شأیی تعبفلسفیع تحققشان به تگثر متِن واقع منجر یمی
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در عرفان اسلامی و بر مبنای وحدت شیصیۀ وجودع تمامی حیثیات و تعلقاتع در مقاخ 

اش در فلسفۀ صدرایی تحقق قوای فعلع بازگش  به حیثیات شأیی دارید و بهترین یمویه

شود  حال یف  به وجود یف  اس . امر ایدماجی از تماخ حقیق  متن واقع ایتزاع می

ای از مراتب صاحب مرتبه اس  و یه از تماخ متن واقع ع از مرتبهآیگه امر شأیی منتزَ

(. برای مثال حیاتع علم و قدرتع ررچند در وجودشان 112ع ص. 1322پناهع )یزدان

-تعاوی چنین صفاتی ایتزاع میی رستندع اما از تماخ حقیق  حق تعاو حقمتوقف بر وجود 

قوۀ عاقله را ایتزاع کرد  زیرا یف   توانشود  در حاوی که از تماخ حقیق  یف  یمی

(. آیچه محل اختلاف و بحث 112ع ص. 1322پناهع منحصر در قوۀ عاقله ییس  )یزدان

شناسیِ ماریاتع حیثیات شأیی و ایدماجی اس . بزرگان فلسفه و عرفان بوده اس ع رستی

اریع ای شناسی مفاریم متکور بیان شده اس   واقعسه دیدگاه میتلف در باب رستی

ۀ واسطبهاوأمری. به بیایی دی رع برخیع مفاریم متحقق ای اریِ یف ای اریع مَجازمَجاز

 دایند.اوأمری میوجود را یا دارای تحقق تبعی یا تحقق مجازی و یا تحقق مجازی یف 

معایی متحقق به وجودع به حیثی  »را باید در پاسخ به این پرسش که  یظراختلاف

جستجو کرد. عمدۀ فیلسوفان وقتی سین از « و یا به حیثی  تعلیلی؟اید تقییدی متحقق

آوریدع مرادشان واسطه در ثبوت اس  و واسطه در عروض را حیثی  تعلیلی به میان می

  سبزواریع 31-32ع ص. 1 ع  ج1121شمارید )سبزواریع مرادف با حیثی  تقییدی برمی

بوت وصفی برای موصوف در (. واسطه در ثبوتع عل  ث224-222ع ص. 3ع ج 1371

اوأمر اس و واسطه در عروض عبارت اس  از واسطه در ِاسناد وصف به موصوفع یف 

(. 1721ع ص. 2 ع ج1112بدون آیگه موصوف واقعًا به وصف متصف شود )تهایویع 

بودن  واسطه در عروض بودنِ وجود برای معایی ایدماجیع شأیی و ماریاتع داّل بر مجازی

 اوأمر اس . سطه در ثبوت وجود به معنای ثبوت حقیقی آیها در عاوم یف آیهاس  و وا

-در خوایش متعارفع ماریاتع مفاریم ایدماجی و شأیی را از حیثیات تقییدی برمی

-آوردن آیها به عنوان امور متحقق به حیثی  تعلیلیِ وجود را یامعقول میشمارید و در یظر

دایسته اس  )سبزواریع « فی اوعروض»  را بینند. سبزواری وساط  وجود برای ماری
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(. جوادی آملی که حیثی  سرابی برای ماری  قامل اس  و 144 -141ع ص. 1 ع ج1371

(ع رمسو با 332ع ص. 1ع ج 1322داید )جوادی آملیع آن را صرفاً یمود وجود می

ماری  داید و اتصاف سبزواریع اتصاف ماری  به تحقق را اتصاف باوعرَض و باومَجاز می

و  333ع ص.  1ع ج 1322شمارد )جوادی آملیع به وجود را چون رابطۀ جن  و فصل می

خوبی گتاری میان رابطۀ فصل و جن  با رابطۀ وجود و ماری ع به(. وی با فرق332

یابد که فصلْ وساط  ثبوتی برای جن  دارد  وتا برای تبیین رابطۀ وجود و ماری ع درمی

 آید.ل دقیق به یظر یمیتمسک به رابطۀ جن  و فص

مایند ماریاتع رمین سین در حقایق ایدماجی و شأیی ییز صادق اس  و آیها رمع به

در حیثی  تعلیلیع »بینند  اید. برخی تبیین این دیدگاه را چنین میازجملۀ حیثیات تقییدی

توان گف  معلول به عین وجود عل  موجود اس   زیرا ررچند معلول در یمی گاهچیر

جود وامدار عل  اس ع اما خود وجودی متمایز دارد. این در حاوی اس  که در حیثی  و

ع 1322پناهع )یزدان« گوییم این حیثیات به عین وجودِ متنِ واقع وجود داریدایدماجیع می

(. طبق این مبناع از آیجا که وجوْد تمایز خارجی و وجودی از معقووات ثایی 122ص. 

ای اری وساط  وجود را به حیثی  تعلیلی دایس . بنابراین تعلیلیتوان فلسفی یداردع یمی

زیرا در حیثی  تقییدیع شیء به یف ِ وجودِ قید »ماریات و حیثیات شأیی ییز منتفی اس   

 (.121ع ص. 1322پناهع )یزدان« موجود اس  و وجودی ورای وجودِ قید یدارد

یاتع حیثیات ایدماجی و شأیی ای اری مارفرضی که منجر به میاوف  در تعلیلیپیش

که چون میان وجودع اس ع ملازمۀ کثرت و تمایز وجودی عل  و معلول اس  و این

اش تمایز وجودی برقرار ییس ع جایی برای حیثی  ماری  آن و حیثیات ایدماجی و شأیی

م عل»ماید. برای یمویه در گزارۀ اش تغایر عل  و معلول اس ع باقی یمیتعلیلیع که وازمه

« وجود»و « علم»موجود اس   اما از آیجا که « وجود علم»ع درحقیق  «موجود اس 

توان وساط  وجود برای موجودی  علم را به حیثی  تعلیلی ایدع یمیواجد یک تحقق

 دایس . 
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ازجمله آثار علی  تحلیلیع تحقق تبعی ماریات و حیثیات ایدماجی و شأیی اس . 

فلاسفه را بر آن داش  که قامل به وساط  در عروض ایحصار علی  در علی  خارجیع 

وجود برای رر مفهوخ متحد با وجود شویدع که وازمۀ آن تحقق مجازی اس   اما قول به 

 سازِ تحقق تبعی ماریاتع حیثیات ایدماجی و شأیی اس .علی  تحلیلیع زمینه

  و فصل مایند جنباورمندان به تحقق تبعی ماریاتع رابطۀ وجود و ماری  را به

طور که جن  و اس . از این منظرع رمان دارواخدایند که یگی تحصلش را از دی ری می

فصل رر دو موجود به وجود واحدید و یگی در تحصلش محتاج دی ری اس ع وجود و 

ماری  ییز موجود به وجود واحدید و ماری  در تحصلش ییازمند وجود اس  )ر.ک. 

ع 1327  فیاضیع 121ع ص. 4  ج 222ع ص.3  ج 122و  21ع ص. 1ع ج 1121ملاصدراع 

 (. 22ص. 

ع با استناد به تلازخ عقلی وجود و ماری ع بر تقدخ وجود بر اوربوبیّهشواردملاصدرا در 

(. او باررا 132ع ص. 1322آورد )ملاصدراع ماری  و توقف ماری  بر وجود استدوال می

از متلازمینع  میان آیدع باید یگی تأکید کرده اس  که رر زمان سین از تلازخ عقلی به

معلول یا متحقق به متلازخ دی ر باشد و یا رر دو معلول و متحقق به شیء ثاوث باشند. 

معلول شیء ثاوث باشند منتفی اس   زیرا ماری  باوتات مجعول « ماری »و « وجود»اینگه 

این شق به بررسی  ماید که یگی اقتتای دی ری را دارد. او درییس . بنابراین شق اول می

پردازد  یگی ماری  مقتتی وجود اس  و دی ر آیگه وجود اقتتای دو فرض دی ر می

کند و قامل به آن اس  که ماری  را دارد. بدیهی اس  که صدرا فرض ییس  را رد می

أن اووجود رو اوأصل فی اوصدور من اوجاعل و اوتقرّر فی »وجود مقتتی ماری  اس   

معه فیگون فرعاً وه بهتا  ةمنه متحد مةمفهو هية  اوتقرّر فی اوأعیان و اوماوگویه یف -اوأعیان

 (.121ع  ص. 1 ع ج1121)ملاصدراع « و اوتأثّر ليةاوإعتبار وا بمعنى اومعلو

از  .زیدملاصدرا با زیرکی از کاربرد اصطلاح علی  وجود برای ماری  سر باز می 

دامرمدار  جارمهبرقرار اس  و تلازخ تلازخ عقلی  میان وجود و ماری  رابطۀ یک سو

اگر وجود بیوارد عل  ماری  باشدع علاوه بر از سوی دی ر  اس عروابط علّی و معلووی 
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شودع وجود ییز باید مغایر ماری  تحقق داشته باشد  مجعول واقع میماری  امری اینگه 

تلازخ  ۀصدرا قامل به رابط اگر با این حال. حال آیگه رر دو به یک وجود تحقق دارید

آیدع علاوه میگویه مری و حقیقی میان وجود و ماری  اس ع که به یظر اینأعقلی یف  او

با پتیرش علی  تحلیلیع چنین  باید عبر آیگه باید قامل به تحقق تبعی ماری  به وجود شود

رای علی  تحلیلی و توجه به ابعادع ووازخ و قابلی  عدخ .کندای را در قاوب آن تبیین رابطه

تمایز احگاخ آن از علی  خارجیع صدراومتأوهین را درتبیین یحوۀ رابطۀ وجود و ماری  

 دچار اضطراب کرده اس .

وجودیع ازطریق حیثی  تقییدیه دایستنِ وجودع  شئونای اری معقووات ثایی و مَجاز

لسفی گره خورده خداشناسیِ فلسفی مبتنی بر اسماء و صفات راع که به معقووات ثایی ف

رای بینیِ عرفایی راع که برساخته از شئون وجودی اس ع در حد وفاظیاس ع و جهان

گاران از این آ .(121ع ص. 1413)مظفرع رای کلامی تنزل داده اس  زبایی و بازی

پردازید و مَجاز اشگالع به منظور ررایی از آنع به تفگیک مَجاز عقلی از َمجاز ادبی می

از این منظرع ررچند تحقق معقووات ثایی و . بینندد منشأ ایتزاع عقلی میعقلی را واج

-شئون وجودی مجازی اس ع اما مَجاز عقلی اس  که برخلاف َمجاز ادبیع حظی از یف 

 (. 172ع ص. 1322پناهع یزداناوأمر دارد )

استناد اید و منجر به بر مبنای این دیدگاهع حیثیات تقییدی ررچند واسطه در عروض

رو تحقق ماریات و  شویدع اما چنین مجازی مستند به واقعی  اس . از اینمجازی می

واسطۀ وجودع تحقق مجازی اس   اما این یوع مَجاز منجر به معایی ایدماجی و شأیی به

در این قولع وساط ِ وجود برای حیثیات  .شودگایه یمیارنی ای اشتن این معایی سه

ایع واسطۀ در عروض اس . اوأمر اس   با این حال چنین واسطهیف شأیی و ایدماجی در 

آیچه صاحب این دیدگاه را به تگلف ایداخته اس  که میان مَجاز و حقیق  جمع سازدع 

گشای آن در توسع بیشیدن به حیثی  تعلیلی اوتفات به علی  تحلیلی و یقش راه عدخ

شود و به ثی  تعلیلی ییز گسترده میحیطۀ حیاس . به دی ر سین با طرح علی  تحلیلیع 

جای خود را « تحقق مجازی عقلی»گردد  وتا رمان میزان دایرۀ حیثی  تقییدی تنگ می
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درد. تعمیم گسترۀ حیثی  تعلیلی و طرح آن در مقاخ می« تحقق اتحادی حقیقی»به 

 شود.تحلیلع منجر به تحقق حقیقی )تبعی( مفاریم مارویع ایدماجی و شأیی می

 متنیبرخی تناقضات درون دفع .0

آوریدع اخرت رویگردررا ازجمله دوایلی که معایدان و منگران اصاو  حگم  صدرایی می

ی ریِ رای متناقض و خودستیز اس ع و بر این اساس حگم  متعاویه را به اوتقاطو رریاف 

ض (. به زعرم آیران ایرن تنراق41ع ص. 1322کنند )فرامرز قراملگیع شناسایه متهم میروش

توجه بره  را و عدخرا و رریاف در حگم  متعاویهع یاشی از اوتقاط آراء و درآمییتن روش

توجهی به یاسازگاری آراء و یا تعارض (. بی41ع ص. 1322مبایی اس  )فرامرز قراملگیع 

ورزی را به رمراه دارد که کمتررین پیامرد مبایی آیها در مقاخ گردآوریع اوتقاط در ایدیشه

-را و تناقتات وایهراده مسرأوهای مصرَّح و یا متمر اس . از این رو یاسازوارهرآن تناقض

 اید.ای اس  که باورمندان حگم  صدرایی با آن مواجه

درک و  ای اریِ روشیِ ملاصدرا را یتیجۀ عدخمدافعان حگم  صدرایی اوتقاط

ی حمای  از اید. در راستادریاف  صحیح تمامی جوایب و زوایای یظاخ فگری او دایسته

سیستمیع عنای  داشتن به رای متنافر و متناقض درونادعای مدافعان و سازش دیدگاه

توان به را و تناقتات یقش اساسی دارد که میعلی  تحلیلی در حل برخی از یاسازگاری

توقف  کثرت علّی و معلوویع ادوۀ اثبات حرک  جورریع توقف یا عدخ  مساملی چون

 اشاره کرد.وتات( ممتنعین )واجبین با

 علیت و کثرت وجودی. 0-3

در فلسفۀ اسلامیع علی  و احگامش پیوسته کرایون توجره بزرگران فلسرفه بروده و رسر . 

اس . قول بره علیر  تحلیلری و توسرع « معلووی»و « علّی»ازجمله احگاخ محل یظرع کثرت 

-ردیرد مریرا محل ت« کثرت وجودی»و « علی »کثرت علّی به خارجی و تحلیلیع ملازمۀ 

تراخ و تمراخ  لاصردرا و پیرروایش بره علیر  تحلیلری توجرهمکند. با این حالع از آیجرا کره 

از قدما را در حگم  متعاویه به طور  یتوایس  رسوبات فگری جامایده یگردیدع این جریان
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رای گتشرت ان در فرضکامل از بین ببرد و صدراومتأوهین یتوایس  خود را از تمامی پیش

 شد. گویی ی  ررایی بیشد  وتا در مواضعی دچار تناقضعل مسئلۀ

ای اری علی  و کثرت وجودیع روابط علّی را ملاصدرا از یک سوع بر اساس تلازخ

داید و از سوی دی ر در راستای میاوف  با چنین بینی وحدت شیصیه متنفی میدر جهان

ود جای اری برای شناسی وحدت شیصیۀ وجدارد. صدرا در رستیدیدگاری قدخ برمی

شدع یهایتاً بیند و پتیرفته اس  که در عاوم وجودع آیچه در ابتدا عل  یامیده میعلی  یمی

(. با یفی کثرت وجودیع 171ع ص. 1322اصلع و معلول شأیی از شئون اوس  )ملاصدراع 

ظهور خداوید در رمۀ مراتب ازطریق منشأی  اس  یه علی   زیرا علی  مستلزخ تگثر و 

این کثرت وزوماً برقرار ییس  « شأن»و « شأنای»وجودی اس   حال آیگه در  تعدد

(. از این منظرع رر علیتی منشأی  اس ع ووی رر منشأیتی 332ع ص. 2ع ج 1121)ملاصدراع 

 (. 332ع ص. 2ع  ج 1121علی  ییس  )سبزواریع 

ق علی  تأکید صدرا بر ملازمۀ میان عل  و معلولع یاسازگار با تصریحاتش بر تحق

درحقیق  ما با داری از رر سوع یاقض رویگرد دی ر اس . در موطن تحلیل اس . جایب

« علی »ایم که در یک سوی آن عباراتی دالّ بر ملازمۀ متنی مواجهیک یاسازگاری درون

  اس  و در سوی دی ر عبارتی در یقض ملازمه وجود دارد.« کثرت وجودی»و 

متنی را برطرف ساخ  که مدعیِ ایقساخ یاسازگاری درونتوان این در صورتی می

« وحدت شیصیۀ وجود»بینی شد و علی  یاسازگار با جهان« تحلیلی»و « خارجی»علی  به 

دایس   زیرا مستلزخ تحقق عل  و معلول به دو وجود مغایر اس . در « علی  خارجی»را 

در صورت وجود رابطۀ  جایی رم  که کثرت وجودی میان عل  و معلول برقرار ییس ع

ایطباق با  متحقق اس ع که اوبته قابل« علی  تحلیلی»توقف میان حیثیات ایدماجی و شأییع 

شود. ایقساخ تعبیر می« منشأی »بینی وحدت شیصیۀ وجود اس ع که از آن به جهان

ای که یگی گویهگفته اس   بهگر دو رویگرد پیشعلی  به خارجی و تحلیلیع توجیه

دی ری یباشد. روشن اس  که اگر علی ْ کثرت وجودی را به دیبال داردع مرادْ یاقض 

علی  خارجی اس  که مستلزخ تغایر عل  و معلول اس  و قابل جمع با منشأی  عرفایی 
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شودع مراد مطلق علی  ییس   اما زمایی که چنین تلازمی در علی  محل تردید واقع می

 رجی و تحلیلیع  اس .اس  که مستلزخ مطلق کثرتع اعم از خا

 ادلۀ حرکت جوهری . 0-0

بازگش  رابطۀ تشأیی به رابطۀ علّی از رر تر علی  تحلیلیع شبهاتی مبنری برر یاسرازگای 

سازد. با ایگار علی  تحلیلیع یسب  برخری از برخی از ادوۀ حرک  جورری را برطرف می

در یگری از ح آن که آید. توضیادوۀ حرک  جورری به یگدی ر پارادوکسیگال به یظر می

ایرد و از حرکر  عررَض بره ادوۀ اثبات حرکر  جرورریع جرورر را علر  عررَض دایسرته

ع  3ع ج 1322  طباطبراییع 123ع ص. 3ع ج 1121اید )ملاصردراع حرک  جورر استناد کرده

(. فیلسوفانع عرَض و افعال آن را متوقرف برر 121ع ص. 1377  طباطباییع 222 -223ص. 

ایرد کره تنهرا برا فررض اید و جورر را عل  فاعلیِ عررَض برشرمردهایستهجورر و تابع آن د

ع 1417  طباطبراییع 221ع ص. 1327آید )آشتیاییع عل  متحرکع معلول به تحرک درمی

 (.122ع ص. 1377  طباطباییع 122ص. 

دایند که به یف  جورر جورر می شئوندر استدواوی دی رع عرَض را شأیی از 

( و بر 222ع ص. 3ع ج 1322  طباطباییع 123ع  ص. 3خع ج  1121ع موجود اس  )ملاصدرا

ماید  م ر آیگه از قبل جورر متحرک در این اساس فرضی برای حرک  عرَضی باقی یمی

ع 3  ج 222ع ص. 1ع ج 1322  طباطباییع 13ع ص. 2ع ج 1121یظر گرفته شود )ملاصدراع 

اومحمول ض به معنای خارجای اری عرَ(. شأن121ع ص. 1377  طباطباییع 222ص. 

ع 1ع ج 1322اید )طباطباییع دایستن آن اس  که عارض و معروض به یک وجود متحقق

 (.124ع ص. 1ع ج 1323  مصباح یزدیع 222ص. 

شأن به در یک استدوال از رابطۀ عل  و معلول و در دی ری از رابطۀ شأن و ای

ین دو استدوال را صحیح و توان ااثبات حرک  جورری مبادرت شده اس . زمایی می

حال سازگار دایس ع که منشأی  را به علی  ارجاع داد و میایشان پیوید برقرار درعین

ساخ . پیوید این دو یوع رابطه تنها از رر تر علی  تحلیلی میسر اس   به این معنا که 

بیش  توقف دارد و« شأنای»بر « شأن»در منشأی  ررچند تغایر وجودی برقرار ییس ع اما 



 232     سید مصطفی موسوی اعظم/ کارکردهای هستی شناختی علیت تحلیلی در فلسفه اسلامی

 

 

مراد ییس . در منشأی  و علی  تحلیلیع عینی  وجودی و « علی  تحلیلی»از این در 

توقف تحلیلی برقرار اس   اما از آیجا که در گفتمان فیلسوفانع در علی  بیشتر بر 

ع رریک از ادوۀ متکورع اثبات «عینی  وجودی»تأکید رفته اس  و در منشأی  بر « توقف»

کند. در استدوال ییس ع از جه  تابعی  و رریگ میحرک  جورری را از جهتی پ

توقف عرَض به جوررع حرک  عرَض تابع و متوقف بر حرک  جورر اس  و تا جورر 

یابد. در استدوال دوخع از آیجا که عرَض از متحرک یشودی رددع عرَض تحرک یمی

و مراتب جورر اس  و تغایر وجودی در میان ییس ع فرض تحقق حرک  در  شئون

ض به معنای حرک  در جورر اس . با وجود اینع با پتیرش علی  تحلیلیع پتیرش عرَ

 اید.یک دویل یاقض دی ری ییس   بلگه رر دو سازگار و رمسو با دی ری

 توقف )تلازم اصطلاحی( ممتنعَین )و واجبَین( بالذات  . 0-1

و ممتنرع باورتات تأمل در فلسفۀ ملاصدراع توقف )تلرازخ اصرطلاحی( میران د از مسامل قابل

دایرد و برر ایرن براور توقف ممتنع باوتات بر دی ر ممتنع باوتات را محال مری اس . صدرا

شرودع در ممتنرع باورتاتع طور که واجب باوتات وجوبش از غیر اعطا یمریاس  که رمان

و کما أن اورواجبَین (  »323و  232ع ص. 1ع ج 1121بیشندۀ امتناع ییس  )ملاصدراع « غیر»

کرتوک اوتلررازخ  فرضرنا وررم یگویرا متلررازمَین برل متصراحبَین بحسررب اوبیر  و اواتفرراقورو 

 لةاواصطلاحی وا یگون بین ممتنعین باوتات  بل بین ممتنع باوتات و ممتنع باوغیر و رو وا محا

 (. 237ع ص. 1ع ج 1121)ملاصدراع « ممگن باوتات کما مرّ

رمان « وازخ»اس  که « علی »معنای  به« وزوخ اصطلاحی»در ایدیشۀ ملاصدراع قول به 

ع علی  و معلووی  در «وزوخ غیرمصطلح»ییس   اما در « عل »جزء « ملزوخ»ع و «معلول»

-123ص. ع 1ع ج 1121اش رابطۀ امگان و ماری  اس  )ملاصدراع کار ییس ع که یمویه

ممگن »مایند علی ع یک طرف رابطه وزوماً . به رمین سبب در تلازخ اصطلاحیع به(124

اس . دویل این امر ییز روشن اس   توقف به غیرع به معنای معلووی  اس  و مناِط « باوتات

معلووی ْ احتیاج به غیر اس  و احتیاج به غیر تنها با امگان ااتی سازگار اس ع و از آیجا 
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ممتنعِ »توان حگم به معلووی  جمع با امتناع ااتی ییس ع دی ر یمیکه امگان ااتی قابل

برقرار کرد )سبزواریع « ممتنع باوتات»کرد و توقف )تلازخ اصطلاحی( میان دو « اتباوت

 (.323ع ص. 1 ع ج1121

میاوفان امتناع توقف )و تلازخِ( ممتنعین باوتاتع برای خود دوایلی دارید که پتیرش 

تعاوی  توان در صفات سلبی حقکند. برخی از این دوایل را میامتناع توقف را دشوار می

 برقراری توقف و تلازخ میان آیها جستجو کرد. در خداشناسی حگیمان مسلمانع حق و

اوحصول اس  و این امتناعْ باوتات اس   زیرا امتناع باوغیر تعاوی واجد صفات سلبیۀ ممتنع

تعاوی فاقد صفات ممگنه اس . از سوی دی ر  به معنای امگان ااتی اس   حال آیگه حق

ه قرار دادن یک صف  سلبیع به اثبات صف  سلبی دی ر مبادرت تمامی فلاسفهع با واسط

ورزید که چنین اقدامی بهترین دویل بر پتیرش علاقۀ وزومیه میان ممتنعین باوتات اس  می

شده میان صفات سلبی (. علامه طباطبایی تلازخ بیان142ع ص. 1ع ج 1323)مصباح یزدیع 

داید  تلازخ( ممتنَعین )و واجَبین( باوتات یمیتعاوی را یاقض امتناع توقف )و  و ثبوتی حق

زیرا رمۀ این صفات در یک مصداق موجودید و تلازخ و توقف صفات اوهی بر یگدی ر 

 صرفاً در حیطۀ مفاریم اس .

التی تنفیها البراهین الإنیّه عن الواجب بالذات  ةلممتنعاُجیب عنه بأن الصفات ا

 ةمرجعها جمیعا إلی نفی الوجوب الذاتیّ الذی هو عین الوجاب بالذات، فهی واحد
التی  ةتيّ بحسب المصداق المفروض لها، و إن تکثّرت مفهوماً، کما أنّ الصفات الثبو

مفهوماً.  ةت متکثّرللواجب بالذات هی عین الوجود البحت الواجبی مصداقاً، و إن کان

فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و السلوک البرهانی من بعضها إلی بعض لمکان 

التلازم بینها بحسب  ةوحدتها بحسب المصداق المفروض، و إن کان فی صور

 ةتي کذلک، و یعبّر عنه بأنّ الصفات الذا تي ةالمفهوم، کما أن الأمر فی الصفات الثبو
بین الشیء و  عل ي ةبالذات و باقتضاء من الذات، و لا اقتضاء و لا  کالوجوب الذاتیّ مثلاً

نفسه. و هذا معنی ما قیل: إنّ الدلیل علی وجود الحقّ المبدِع إنّما یکون بنحو من 

 (.341 ، ص.3 ، ج3131مصباح یزدی، البیان الشبیه بالبرهان اللّمّی )
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 اوحگمهعیۀلیقه بر یهاتعبرای رفع یقض صفات سلبیه و ثبوتیهع مصباح یزدی در 

محل اوبحث ما إاا کان اُمور »کند  چنین ارزیابی میماحصل جواب علامه طباطبایی را این

باوتات وگّل واحد منها مصداقه اومفرضع و رهنا وی  إوا مصداق واحد موجود  ۀمتعدد

-141ع ص. 1ع ج 1323)مصباح یزدیع « ۀباوترور ني ةأو إمگا مي ةتسلب عنه مفاریم عد

کند که اگر میان ممتنَعین باوتات )و واجبَین باوتات( یحو تلویحی اشاره می (.  وی به142

کثرت خارجی برقرار اس ع امگان طرح توقف و تلازخ وجود یدارد  اما در جایی که 

پتیر اس . چراییِ تأکید سین از تغایر مصداقی و وجودی ییس ع توقف و تلازخ امگان

زخ اصطلاحی بین ممتنَعین باوتاتع و یه ررگویه تلازمیع از کلاخ مصباح ملاصدرا بر یفی تلا

شود  زیرا تلازخ اصطلاحی تنها و تنها میان دو مصداق و وجود خارجی یزدی فهم می

 شود.برقرار می

 پتیرش تلازخ و توقف میان ممتنعَین و واجَبین باوتات در کثرت تحلیلی و عدخ

رایی را در گسترۀ علی  خارجی و تحلیلی رقم تپتیرش آن در کثرت خارجیع تفاو

توان مبنایی کلی عرضه داش  که در توضیح زید. با عنای  به علی  تحلیلیع میمی

رسان شود. اختصاص بحث امتناع تلازخ یاپتیری ممتنعَین باوتات یاریپتیری و تلازختلازخ

یع ازسوی حگیمایی و توقف ممتنعَین )و واجبَین( باوتات به کثرت مصداقی و وجود

چون ملاصدرا و علامه طباطباییع یشان از امگان تحقق توقف )علی ( تحلیلیِ ممتنَعیِن 

ای که دو سوی آن باوتات یا واجَبین باوتات دارد. از این رو ورود علی  تحلیلی در رابطه

شودع که خود ازجمله وجوه تمایز پتیر میممتنع باوتات یا واجب باوتات اس ع امگان

ع با «امگان ااتی»با « امتناع ااتی»علی  تحلیلی از علی  خارجی اس . مسئلۀ یاسازگاری 

شود و تحقق رابطۀ علی  خارجی میان دو ممتنع باوتات یا دو واجب باوتات بیان می
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آوریدع برخاسته از علی  خارجی اس ع یه علی  دویلی که بر استحاوۀ چنین تلازمی می

 1تحلیلی.

 عاستلزاخ ممتنعین باوتاتی رویگردرای متناقض ملاصدرا در باب توجیه و سازگار

پتیر اس . اگر ملاصدرا در مواضعی میان ممتنعین باوتات از رر تر علی  تحلیلی امگان

که فرض تحقق آن دو به معنای دو مصداق اس  شودع زمایی استلزاخ می قامل به عدخ

ل به تلازخ میان ممتنعین یا واجبین اگر در مواردی قو عو باوعگ  عحده و مجزاس علی

آیگه در میان حگما مشهور اس   توجهباوتات داردع سین در ساح  تحلیل اس . جاوب

ای برقرار ییس   در صورتی که که بین ممتنعین و واجبین باوتات مطلقاً ریچ علاقۀ وزومیه

مواضع فراوایی وجود دارد که تلازخ  عاشاره شدکه سم اول اس  و چنانمحل کلاخ ایشان قِ

 اید. میان ممتنعین و واجبین باوتات برقرار کرده

عنوان قسمی از علی  در کنار علی  به عبه علی  تحلیلی توجهیبیعل  این خطا 

 فلاسفه را از چنین اشتباری بر عاس . اوتفات به علی  تحلیلی و احگاخ خاص آن عخارجی

گه مناط معلووی  را ینو ا ععلی  را به دیبال دارد ح تلازخْگه طرینحتر خوارد داش . ا

دایستندع آیها را از این طرز تلقی که اساساً علی  میان دو ممتنع باوتات و یا دو امگان می

اما قول به علی  تحلیلی که معلووی  در   داش ع بر حتر میشودواجب باوتات برقرار 

سازد که اساساً طرح را به این یگته ررنمود می با امگان گره ییورده اس ع ما آن وزوماً

پتیرش آن تلازخ میان ممتنعین و واجبین باوتات محتور عقلی به دیبال ییوارد داش  و 

 ییوارد بود.« واتلازخ من دون علّیه» ۀیاقض قاعد

 اثبات وحدت شخصیۀ وجود .1

علیر  در اسراس طررح ای راردع و برر ایرن صدرا گاری علی  را ملازخ کثرت وجودی می

                                                           
(ع به 42شمارۀ  معرف  فلسفی)مجلۀ « چیستی علی  تحلیلی  طرحی یو در ایقساخ علی  در فلسفۀ اسلامی»در مقاوۀ  .1 

شود )فیاضی و مطاوعۀ بیشتر به آن ارجاع داده میمنظور رای علی  خارجی و تحلیلی اشاره شده اس  که بهتفاوت

 (.21-11ع ص. 1313موسوی اعظمع 
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ی رد. از سوی دی ررع او کثررت تحلیلری اساس میبینی وحدت شیصیۀ وجود را بیجهان

بینری وحردت شرناختی برا جهرانوحاظ رسرتیدایدع که بهپتیر میرا در تحقق علی  امگان

شرود شیصیۀ وجود سازگار اس . با این حال رویگرد سومی در عبارات صدرا یاف  مری

دایرد. در شماردع بلگه منحصرر در آن مریر با علی  تحلیلی برمیتنها علی  را سازگاکه یه

این رویگردع علی  یک رابطۀ تحلیلی اس   به این معنا که از حاق معنای علی ع تحلیلری 

تروان داشر  و شود و از این حیثع فقط فرض تحلیلی بودن علی  را میبودن دریاف  می

-چنرین ای رارهای که ما را به اینش . مسئلهغیر از آن یاسازگای معنایی به دیبال خوارد دا

 رسایدع اثبات وحدت شیصیۀ وجود از رر تر علی  اس .ای می

سازی مبایی عرفانع دوایلی بر اثبات وحدت صدراومتأوهین در راستای بررایی

بینی اصاو  وجودی و رابطۀ ترین آیها بر اساس جهانآورد که مهمشیصیۀ وجود می

بینِی رای ییل به جهانبنا یهاده شده اس . از یظر صدراع یگی از راهعلی  میان موجودات 

-وحدت شیصیۀ وجودع واکاوی علی  در چارچوب اصاو  وجود اس . تبیین رستی

-ای اری وجود آنع زمینۀ طرح وحدت شیصیه را فرارم میشناختیِ وجودِ معلول و ربط

 (.22ع ص. 1ع ج 1121  23ع ص. 1323سازد )ملاصدراع 

ای اریِ وجودِ معلولع راری جز تحلیلی دق  یظر متوجه خواریم شد که ربطبا 

« غیرهفی»گتارد. توضیح آیگه فلاسفه وجود ربطی )رابط( را وجود ای اشتن علی  یمی

اس  و معنای حرفی وجود اس . در مقابلِ وجودِ ربطیع « کان یاقصه»دایند که مفاد می

و معنای اسمیِ وجود اس  )سبزواریع « کان تامّه»اد کنند که مفوجودِ محمووی را بیان می

(. تحلیل معنایی وجود ربطی )رابط(ع امگان فرض استقلال وجودی 242ع ص. 2ع ج 1371

را بر آن ییوارد گتاش  و مبتنی بر این ی رشع فرض استقلال معلول از عل ع حتی به 

-روع ربط . از این(22ع ص. 1 ع ج1121)ملاصدراع پتیر ییس تحلیل عقلیع امگان

سازد )ملاصدراع ای اریِ معلول کثرت و مباین  وجودی میان عل  و معلول را محو می

 (.322-211ع ص. 2ع ج 1121  171ع ص. 1322  23ع ص. 1323
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ای از عل ع یفی «جلوه»و « طور»ع «شأن»ع «تابع»ع «اثر»عنوان  ی ریستن به معلول به

(. صدرا با اتیاا 23ع ص. 1323دارد )ملاصدراع  وجود مستقل و متمایزش را به دیبال

کندع بلگه خود علی  را راه تنها ملازمۀ علی  و کثرت وجودی را یفی میچنین روشیع یه

داید. علی ع از رر تر اصاو  وجودع ختم به منشأی  و دویلی بر یفی کثرت وجودی می

بینی وحدت کردن جهانشود و این رمان ی رشی اس  که صدرا به مدد آن در عقلاییمی

 کوشد. شیصیۀ وجود سعی می

باید توجه داش  که ملاصدرا در این مقاخع یفی علی  یگرده اس ع بلگه آن را 

مسیری برای اثبات مدعای خود قرار داده و ازطریق آنع رمۀ موجودات را روابط محته 

قول به علی  را (. آیان که 332ع ص. 1 ع ج1121داید )ملاصدراع تعاوی می یسب  به حق

-بینندع در اثبات وحدت وجود ازطریق علی  دچار مشگل میمستلزخ تمایز وجودی می

سازد  به این شوید. حصرگروی بر علی  خارجی روید استدوال را با اما و اگر مواجه می

بیان که با حصرگروی بر علی  خارجیع مبدأ عزیم  برران یادشده پتیرش مبایی 

ای ه از مبایی آن اس   در حاوی که دریهای  برران به مرحلهتشگیک خاصی و استفاد

-رسد که مبایی و ووازخ خودشع رمچون علی  خارجی و تشگیک وجودع را یفی میمی

ای یباشدع این پرسش پابرجاس  که با گویه سازگاریکند. اگر میان علی  و تشأن ریچ

اش یاقض و یافی هع اما یتیجهبررایی مواجهیم که مقدماتش بر اساس رابطۀ علی  چیده شد

 1 ای اس .چنین رابطه

-کاربری علی  در رستی رو ررچند گاری در حگم  متعاویه سین از عدخ از این

آید و یا در مواضع دی رع سین از توسع علی  در شناسی وحدت شیصیه به میان می

تحلیلی کثرت وجودی و تحلیلی اس ع اما رویگرد یهایی صدراع حصرگروی بر علی  

اس  و اینگه قول به کثرت وجودی عل  و معلول یا برخاسته از ایدیشۀ اصاو  ماروی و 

درک صحیح و دقیق معنای علی  اس . تحلیل معنای علی  از منظر  یا یاشی از عدخ

                                                           
-رایی کردهدری به آن تلاشمنظور پاسخ. برخی از حصرگروانِ علی  خارجیع به اِشگال یادشده آگاه بودید و به1 

 (. 223-222ع ص. 1322پناهع اید )ر.ک  یزدان
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ساز اثبات ایدیشۀ اصاو  وجودع برآوریدۀ حصرگروی علی  تحلیلی اس  که زمینه

 شود.وحدت وجود می

 ی فیلسوف و متکلم در مناط احتیاج به علت نزاع معنو  .4

-ای اری چنین رابطهاز مصادیق علی  تحلیلیع علی  امگان برای احتیاج اس   اما تحلیلی

شناسی تحلیلع کمک فراوایی در فهم صرحیح چنرین مبنرایی در فلسرفۀ ای و درک رستی

شناسرایۀ تیاسلامی خوارد کرد. ارمی  و تأثیرگتاری چنین بحثی از رر تر شرناخ  رسر

آگاری از چیستی و رستی علی  تحلیلیع برخی را به خَلط  علی  تحلیلی میسر اس . عدخ

کننردۀ ایرن چنین علیتی با علی  ارنی دچار ساخته اس . ارنی ای اشتن چنرین بحثری اوقرا

« وفظری»ای اره اس  که اساساً یزاع فیلسوف و متگلم در باب ملاک احتیاج به عل ع صرفاً 

بندی دقیرق معنرای علیر  یرت علی  ارنی و تحلیلی و رد ای ارۀ یادشدهع تقسیماس . مغا

  طلبد.را می

-عنوان قسمی یو از علی  در کنار علی  خارجیع تقسیم با طرح علی  تحلیلی به

شود که در آنع با ای بیان مییابد. با این حال یمویهرای یوینی از علی  ظهور میبندی

شود و و اعتباریع علی  خارجی و تحلیلی در آیها گنجایده می ایقساخ علی  به حقیقی

بندی یادشدهع تأمل میتصری در منظور تبیین تقسیم یهد. بهاقساخ یوینی را پیش می

رابطۀ توقف دو مصداق/ »طور که گتش ع علی  چیستی علی ع ضروری اس . رمان

و تحلیلی اس . گاری  صدق بر کثرت خارجی اس  و چنین تعریفی قابل« موجود/ معنا

دو مصداق/ موجود/ معناع خارج از اعتبار معتبر تحقق دارد و ارن در تحقق طرفین علی  

مدخلیتی یدارد  در آن صورت رابطۀ علی  و توقف میان طرفین ییزع چون فرع تحقق 

طرفین اس ع حقیقی اس . باوعگ ع اگر دو مصداق/ موجود/ معنا منوط به اعتبارِ معتَبِر و 

 حقق به آن باشدع در آن صورت با علی  اعتباری مواجهیم. مت

ارنی را مقاخ شود. عاوم برونارنی تقسیم میارنی و درونعاوم حقیق  به برون

یامند. از آیجا که معلومات و ادراکات ارنی ارنی را مقاخ اثبات میثبوت و عاوم درون
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یقی در ساح  ارن دارید و اگر اید که به ارن عاوِم متحقق رستندع مصداق حقموجوداتی

شوید. رابطۀ توقف در آن ساح  برقرار شودع ازجمله مصادیق علی  حقیقی محسوب می

تفگیک به ثبوتی و اثباتی ییس ع فرض علی  اعتباری ییز قابل تقسیم به  چون اعتبارْ قابل

اثباتی و  علی  به سه قِسم علی  حقیقیِ ثبوتیع علی  حقیقیِ ثبوتی و اثباتی ییس   وتا

شودع که با تقسیم ررکداخ به خارجی و تحلیلیع اقساخ به شش علی  اعتباری تقسیم می

 رسد. می

تعاوی برای موجودات )بر مبنای علی  حق  علی  حقیقیِ ثبوتیِ خارجی یمویۀ

علی  امگان برای  علیی  حقیقیِ ثبوتِی تحلیلیکثرت حقیقی موجودات( اس  و مثال 

-ر قاطبۀ فلاسفهع و علی  جورر برای عرَض در حگم  متعاویه. به یظر میاحتیاجع بنا بر یظ

رسد تصریح صدرا بر علی  فصل برای جن ع صورت بر ماده و حرک  برای زمانع از 

 اس . علی  حقیقیِ ثبوتِی تحلیلیمصادیق 

اگر بیواریم علی  در مقاخ اثبات را خارجی و یا تحلیلی بداییمع منوط به مبنایی 

اید و شود. مشامیان قامل به ایفگاک وجودی معلوماتاتیاا می« علم»در باب  اس  که

و  کبری دایند. در این صورت علی علم به متعلَّقی را وجوداً غیر از علم به متعلَّق دی ر می

تحلیلی ییوارد بود  زیرا عل  و معلول « یتیجه»برای «( حد اوسط»)و باوطبع  صغری

ع به عنوان یک عل  یاقصهع در صغریمغایرت و کثرت وجودی دارید. در این صورت 

شوید  اما بر مبنای عنوان عل  یاقصۀ دی رع منجر به تحقق یتیجه می ع بهکبریکنار 

توان قامل به اقل و معقول اس ع دی ر یمیحگم  متعاویه که قامل به اتحاد عقلع ع

ایفگاک وجودی معلومات شد  بلگه تماخ معلومات به یف  وجودِ عاوم موجود اس ع و 

ایدع اما رر «یتیجه»ررچند علی  برای حصول «( حد اوسط»)و باوطبع « صغری»و « کبری»

مایند علی   علی  حقیقیِ اثباتیِ خارجیاید. بنابراین دو به وجود یف  عاِوم متحقق

و « کبری»اس  )اوبته بر مبنای مشامیان( و اگر علی  « یتیجه»برای « صغری»و « کبری»

علی  حقیقیِ اثباتیِ تحلیلی از منظر حگم  متعاویه ی ریسته شودع « یتیجه»برای « صغری»
 اس . 
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رسان اس  ارامۀ چنین تقسیمی از علی ع در تبیین و توضیح بسیاری از مسامل یاری

آفرین اس . برشماری مصادیق علی  را و ابهامات یقشدر رفع بسیاری از چاوشو 

بندی و امگان وقوع در این تقسیم« علی  اثباتی»و « علی  اعتباری»تحلیلی و تمایز آن از 

شود. علی  تحلیلی در مقاخ ثبوت و اثباتع مایع از تحویل و تقلیل آن به ساح  اثبات می

ورزی به رایی در حوزۀ فلسفهرا و خَلطعلی  اثباتیع مغاوطهایحصار علی  تحلیلی در 

توان به یزاع متگلم و فیلسوف در باب ملاک احتیاج به عل  دیبال دارد که برای یمویه می

 اشاره کرد.

پندارد و کلاخ رر دو چنین یزاعی را وفظی می شرح مقاصدسعداودین تفتارایی در 

از یظر تفتازایی چون سین در عل  خارجی )ثبوتی( داید. طرف را آمییته به مغاوطه می

ییس ع بلگه محل کلاخ در علی  ارنی اس ع امگان و حدوثع رر دوع قابلی  سببی  و 

(. جوادی آملی با عنای  به این که 212ع ص. 3ع ج 1322علی  را دارید )جوادی آملیع 

ییس ع به یقد بحث از سبب حاج  به علی ع سبب در مقاخ اثبات و واسطۀ در تصدیق 

 پردازد. دیدگاه تفتازایی می

دلیل گفتار فوق که سبب استناد مغالطه به طرفین نزاع شده است، این است که 

بر ایشان مخفی مانده است. اگر بین  3تمایز بین سه مقام ]ثبوت، اثبات و تحلیل[

                                                           
آمدع ایشان صراحتاً به اکر مقاخ تحلیل و تمایز آن از مقاخ ثبوت و اثبات یپرداخته که در عبارت یادشده اوبته چنان .1 

 اس   با این حال از فحوای کلامشان چنین استنباطی معقول و موجّه اس .

علیت
حقیقی

ثبوتی
خارجی

تحلیلی

اثباتی
خارجی

تحلیلی
اعتباری
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سه مقام مذکور تفکیک شود، دانسته خواهد شد که در تحلیل ذهنی، برای 

در آن جایگاه قرار « حدوث»ای که اگر گونهجایگاهی مشخص است، به «امکان»

، ص. 1، ج 3131ای جز دور مضمر نخواهد داشت )جوادی آملی، گیرد، نتیجه

132.) 

جوادی آملی بر این باور اس  که وقتی فلاسفه و متگلمان سین از عل  احتیاج 

ن حال چنین علیتی غیر از علی  آوریدع یاظر به مقاخ ثبوت اس   با ایمعلول به میان می

تبیین علی  امگان برای  (.214ع ص. 3ع ج 1322)جوادی آملیع  متعارف خارجی اس 

عنوان یک علی  ثبوتیع و تمایز ساح  آن از علی  خارجی و ارنی و  احتیاجع به

-گشاس . بر مبنای این تقسیمسازیِ مراد و منظور فلاسفه بسیار راهاعتباریع در روشن

ع علی  تحلیلی امگان طرح در سه ساح  ثبوتع اثبات و اعتبار را دارد. با گنجایدن بندی

علی  امگان و حدوث برای احتیاجع در ساح  ثبوتع مقاخ بحث امری خارج از ارن 

ایدیشی بزرگایی چون تفتازایی شده اوتفات به آن منجر به کج شود که عدختعریف می

 اس . 

 گیرینتیجه .5

ایردع برا ایرن حرال ایرن قِسرم از علیر  آگراه پتیرفترهعلی  تحلیلی را یاخودررچند فلاسفه 

مغفول واقع شده اس . کارکردرای فراوان علی  تحلیلیع ارمی  بحرث از آن را بریش از 

 اید از شناختی علی  تحلیلی عبارتسازد. کارکردرای رستیپیش یمایان می

وجودع یقش  شأیی. علی  وجود برای ماریاتع حیثیات ایدماجی ونخست، 

وساط  در تحقق ماری ع معقووات ثایی فلسفی و شئون وجودی دارد. تحقق این سنخ از 

شود. با پتیرش علی  تحلیلیع وزومی در تغایر مفاریمع منجر به کثرت در متن واقع یمی

تواید یقش علی  در واسطۀ تعلیلی از موضوع خود وجود یدارد و از این حیث وجود می

یلیع اعم از ماریاتع حیثیات ایدماجی و شأییع داشته باشد. از این حیث واسطۀ معایی تحل

ساز اتصاف شود و زمینهثبوتیِ وجود برای ماریاتع معایی ایدماجی وشأیی معنادار می

 گردد. شان به موجودی  میحقیقی
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سیستمیع از رر تر رای متناقضِ درونمتنی برخی دیدگاهزدایی درونتناقضدوم، 

 توقف یا عدخع کثرت علّی و معلووی آید  مساملی چونی  تحلیلی سازگار به یظر میعل

رایی اس  ازجمله یمویه اثبات حرک  جورریع یادوه و توقف ممتنَعین )واجبَین( باوتات

 اید. جمع و آشتی که با تمسک به علی  تحلیلی قابل

ع «تابع»ع «اثر»وان عن اثبات وحدت شیصیۀ وجود. ی ریستن به معلول به سوم،

ای از عل ع یفی وجود مستقل و متمایزش را به دیبال دارد. صدرا «جلوه»و « طور»ع «شأن»

کندع بلگه خود تنها ملازمۀ علی  و کثرت وجودی را یفی میبا اتیاا چنین روشیع یه

داید. در ایدیشۀ ملاصدرا علی  از رر تر میکثرت وجودی علی  را راه و دویلی بر یفی 

شود و این رمان ی رشی اس  که صدرا به مدد آن در صاو  وجودع ختم به منشأی  میا

کوشد. تحلیل معنایی وجود ربطی بینیِ وحدِت شیصیۀ وجود میکردنِ جهانعقلایی

گتارد و مبتنی بر این ی رشع )رابط(ع امگان فرض استقلال وجودی برای معلول یمی

پتیر ییس . بنابراین از ی اه لیل عقلع امگانفرض استقلال معلول از عل ع حتی به تح

ملاصدراع تحلیل معنای علی  از منظر اصاو  وجودع برآوریدۀ حصرگروی علی  تحلیلی 

 گتارد. اس  و مأمنی برای علی  خارجی باقی یمی

یزاع فیلسوف و متگلم در ملاک احتیاج معلول به عل . بزرگایی چون چهارم، 

یظر فیلسوف و متگلم در لی  تحلیلی و علی  اثباتیع اختلافآمیزی عتفتازاییع با دررم

آورید. تفگیک علی  را صرفاً وفظی به یظر می« احتیاج»برای « حدوث»و « امگان»علی  

بندی تحلیلی از علی  اعتباری و علی  ارنی )اثباتی(ع بر اساس مدل جدیدی از تقسیم

 رسد. به یظر میعلی ع در توضیح مغاوطۀ تفتارایی و یقد آن ضروری 
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