
 
 ١مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفۀ سینوی

 
 ٢محمد حسینی

 )٢٤/٩/٩٥:  تاریخ پذیرش مقاله-١٤/٤/٩٥:تاریخ دریافت مقاله(
 
 یدهچک

 علیّت ۀبرای تحلیل رابطدر فلسفۀ اسالمی شده   های ارائه حل  صدور یکی از راهۀنظری
سینا اثبات صدور به صورت  در سخنان ابن. افالطونی دارد  که ریشه در فلسفۀ نواست

، و گاهی »ضرورت عدم تخلف معلول از علت تامه«منقح بیان نشده و گاهی مبتنی بر 
سینا، نظریۀ صدور را  دهد که ابن نوشتار حاضر توضیح می. تاس» وجوب علّی«مبتنی بر 

سینا ناظر به  استدالل ابن. اثبات نموده است» وجوب علّی«تنها بر اساس الگوی جدید 
برای » امکان ذاتی«تحلیل رابطۀ وجودی علت و معلول است که منجر به تولید مفهوم 

ها به ممکن بالذات اختصاص د و بر این اساس، متعلَّق ایجاد را تنگرد معلول می
شود مگر آنکه از سوی علتی که متصف به  رو، ممکن بالذات ایجاد نمی از این. دهد می

بنابراین، پیوند . وجوب ذاتی است، وجوب بالغیر یافته و از حالت امکان خارج گردد
  .  ایجاب و ایجاد، تنها عامل تحقق ممکن بالذات خواهد بود
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  درآمد.١
ت ارائه  علیّۀ اسالمی برای تبیین رابطۀر یکی از نظریاتی است که در فلسف صدوۀظرین

از سوی اسالمی  فلسفۀ  به صورت منسجم، نخستین بار در نظریۀ یادشده.شده است
صدور،  نظریۀ هر چند که.  مطرح شد و از لوازم آن نیز به خوبی بحث گردیدسینا ابن

 اولیه آن نیز در میان فیلسوفان ۀو هستیونانی پیش از اسالم دارد  فلسفۀ ریشه در
دهد که   میفارابی پی ریزی گردیده، اما شواهد و مدارک نشاناز سوی مسلمان، 

 نظریۀ  ایجاد نموده و آن را به صورت یک نظریۀ یادشده درعمیقی تغییرات سینا ابن
 تولید دو ،صدور نظریۀ  در ارائهسینا ابنآوردهای  دستبرخی از . ده استمستقل درآور

 و ،»الواحد«، با عنوان یادشده که یکی از قواعد  استاسالمی فلسفۀ  کارآمد درۀقاعد
سینا با  ابن .شود  می شناخته١»الشی ما لم یجب لم یوجد «ۀقاعدۀ دیگر نیز با عنوان قاعد

جمی از مفاهیم فلسفی را تولید، و میان آنها پیوند  منسۀ نظریۀ صدور، مجموعۀارائ
سینوی،  فلسفۀ صدور در سرتاسر نظریۀ  از آنجا که کاربردنموده است؛منطقی برقرار 

شناسی، آشکارا به  های مهمی مانند متافیزیک و هستی ثیر آن در حوزهأ و تاستبرجسته 
 از ؛ پرداختیادشدهنظریۀ  توان در یک مقاله به بررسی تمام جوانب  نمیخورد،  میچشم
صدور تمرکز  نظریۀ با» یضرورت علّ «رابطۀشود تا تنها بر   میرو در این نوشتار تالش این

 به صورت منقح بیان سینا ابنصدور در آثار  نظریۀ ی با ضرورت علّرابطۀاز آنجا که  .گردد
 یجابی باارتباط صدور اشود، سپس   می از مفاهیم مرتبط ارائهیابتدا تفسیر ،نشده

 روش تحقیق این نوشتار مبتنی بر . قرار خواهد گرفتبررسی مورد ،»یضرورت علّ«
  تحلیلیـبا استفاده از روش توصیفی شود تا  تالش می و  بوده،ای کتابخانهپردازی  داده
 .گرددصدور ایجابی واکاوی  نظریۀ های متنی، گزاره

  
  پیشینۀ تحقیق . ٢
 وی اصل.  به صورت منسجم مطرح نشده استسینا بنا صدور ایجابی در آثار ظریۀن

را در بحث » وجوب علّی« نظریۀ ، و»الواحد «قاعدۀصدور را در بحث علت فاعلی با نظریۀ 
مطرح کرده است؛ بنابراین حیثیت ایجادی » الشی «قاعدۀمواد ثالث فلسفی در قالب 

ن شده اما به صورت ، تبیی»الشی «قاعدۀ، و حیثیت ایجاب با »الواحد «قاعدۀعلت با 
های   پژوهشرو ایجابی تصریح نگردیده است؛ از این ـ مستقیم به صدور ایجادی

                                                                                                                                            
 .شود بیان می» الشی«قاعدۀ : با کوته نوشت» الشی ما لم یجب لم یوجد«از این پس، قاعدۀ . ١



  ٤٩  مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفۀ سینوی   

، صورت یادشده نیز بر اساس تفکیک سینا ابنصدور ایجادی  نظریۀ گرفته در مورد صورت
صورت صدور سینوی  نوینی که در مورد نظریۀ یها در میان پژوهش. پذیرفته است

 :وارد ذیل اشاره کردتوان به م ، میپذیرفته
 ارتباط صدور سینوی با صدور نوافالطونی را بررسی نموده است؛ اما از ١کربن،. ١
 . ]٢٤٢ص  ،٢٤[، سخنی به میان نیاورده است »صدور« نظریۀ  وجوب علّی بارابطۀ
، »سینا ابن«، ذیل عنوان ]٢٧[ سیر فلسفه در جهان اسالم در کتاب ماجد فخری. ٢

وجوب علّی و  اثباتی رابطۀ و نوافالطونی را بررسی نموده اما به ارتباط صدور سینوی
 .ای نکرده است علیّت ایجادی، اشاره

 ]٤٣٠، ص ١، ج٢٦[ تاریخ فلسفۀ اسالمیکه در کتاب » سینا ابن«شمس ایناتی در مقالۀ . ٣
 .  تای ننموده اس به طبع رسیده است، نیز به رابطۀ اثباتی وجوب علّی و علیّت ایجادی اشاره

  المعارف بزرگ اسالمیةدایرکه در » سینا ابن «مقالۀدکتر شرف الدین خراسانی در . ٤
تفکیک نموده، و » فیض«را از صدور » واجب و ممکن«انتشار یافته به صورت دقیق، بحث 

پژوهش .  مطرح کرده است]١٥، و ص ١٣، ص ٢٥[» جهان شناسی«صدور را ذیل 
واجب و « وفادار مانده، اما با تفکیک بحث سینا نابی ها  به نص عبارتیادشده اگرچه

 .نداردای  ه ایجابی صدور اشارـ، به حیثیت ایجادی »صدور«از بحث » ممکن
 در آثار گوناگونش به صورت پراکنده از صدور سینا ابنبه باور نگارنده، همان گونه که 

 و حیثیت ایجابی و صدور ایجادی بحث نموده، همچنان ارتباط عمیق حیثیت ایجادی
  از این رو این نوشتار.ایجابی صدور در آثار او، مورد عنایت پژوهشگران قرار نگرفته است

 .کوشد تا ارتباط مفاهیم گسترده ارائه شده در این حوزه را، به نحو منسجم بکاود می
 

 تاریخچه کوتاهی از نظریۀ صدور  . ٣
 ٣، وجه وصفی فیضانفیض . فلوطین دارد٢»فیض« نظریۀ سینوی، ریشه در صدور ۀظرین

]. ٨٠٠، ص ٢٣ [است» تشعشع « و»پرتو افشانی «٥،»برآمد «٤،»فراشد«: معادلو  است
را » واحد، عقل، نفس « سه اقنومرابطۀفیض، توصیف استعاری از روند آفرینش است که 

» صدور «ۀتر و مشهورتری نسبت به واژ  عامۀاستعارو از ] ٦٨١همان، ص [نماید   میتبیین

                                                                                                                                            
1. Henry Corbin 
2. Emanation 
3. Emission 
4. Process 
5. Production 
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شود که همیشه و بدون عوض و غرض در   میفیض به فعل فاعلی اطالق. ردار استبرخو
تمام موجودات جهان، از مبدأ واحد است؛ فیض به  افاضۀ  از آن،جریان است و مقصود

وحدت وجود تفاوت  نظریۀ ، متضمن معنی صیرورت بوده از این رو بایادشدهمعنای 
 .]٥٠٨ص ، ٢١ [یی نیز هستها  اما دارای شباهت،دارد

 اطالقبه فرآیند برآمدن معلول نخست از مبدأ متعالی فیض ، فلوطیندر اصطالح 
 ؛]٧٥٤همان، ص [معلول از علت است ایجاد و دربردارندۀ معنای ] ٦٨١، ص ٢٣ [شود می

ناظر به تبیین رابطۀ علیّت در میان اقانیم هستند و از بطن آنها، فیضان، بنابراین فیض و 
 روش فلوطین در تبیین و تفسیر ].٦٨١همان، ص [تولید شده است  ،مفهوم ایجادی صدور

 ١»عالم مُثُل«های ازلی   افالطون، عالم را بر اساس نمونهصانع. ثر از افالطون استأصدور، مت
عالم مُثُل افالطون به دلیل برخورداری از . ]٣٠ـ٢٨، رقم ١٧٢٤، ص ١٣ [پدید آورده است

ر است و از این جهت در مقابل جزئیات محسوس کلیّت، از هستی و حقیقت برخوردا
بندی کرده و  صانع با الگو گرفتن از مُثُل، عالم را صورت. گیرد ناپایدار و غیر حقیقی قرار می

 با مُثُل ،افالطون ارتباط جزئیات و محسوسات. آفریند می» نظام احسن«در بهترین حالت 
 نظریۀ ٣.دهد بهره مندی انجام می مشابهت و ٢مشارکت،: پایدار را با مفاهیمی مانند

ت ای مبهم از فاعلیّ مندی و مشارکت جزئیات از عالم مُثُل پایدار، ناظر به گونه بهره
در نظریۀ . شده از خورشید تشبیه نموده است  که افالطون آن را به نور منتشر٤ست ایجادی

مندی و مشارکت  فیضان فلوطین نیز رابطۀ فیض منتشرشده از مبدأ فیاض، با مفاهیم بهره
 تمایز نظریۀ صدور فلوطین از ۀ اما نقط]٩٣٧ و ٧٢٧ـ٧٢٥ص ص ،٢٣ [تبیین گردیده است
ست که وی نظریۀ صدور را به صورت ایجادی مطرح کرده، و  ا در آن،فیلسوفان پیش از او

 . به فلسفۀ سینوی استفلوطین ۀهمین نکته عامل نزدیکی اندیش
 نظریۀ ره شده و عناصر نوافالطونی در تبیین فیض اشاۀ به آموزسینوی فلسفۀ در
 تغییرات سینا ابناما در عین حال، ] ١٨٨ و ١٧٩ و ١٤، ص ١[ قابل مشاهده استصدور 

 .ه استایجاد نمود» فیض«صدور  نظریۀ نیز درعمیقی 
  

                                                                                                                                            
1. World of ideas 
2. Participation 

  ].٤٦، ص ٩٨٨ a،  ١٠ [مُثُل هم علت وجود اند هم علت شدن: نویسد او در رساله فایدون می. ٣
ت فاعلی نزدیک گشته اما نتوانسته به ثل به علیّارسطو بر این باور است که افالطون با طرح نظریه مُ. ٤

 .]٥١٥ـ٥١٤، صص a١٠٨٠  و  ١٠٧٩ a،  ١٠ [درستی آن را درک و تبیین نماید



  ٥١  مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفۀ سینوی   

  سینویۀشناسی صدور در اندیش  مفهوم.٤
ست که مجرای  ار آنسینوی، به صورت مبنایی متوقف ب فلسفۀ صدور در نظریۀ تبیین

؛ در این ]١٢٢، ص٣، ج٢٢[ علت تامه، تنها واحد حقیقی از تمام جهات و حیثیات باشد
خواهد بود بدین معنا که علت تامه، اگر  ١» ایجادیـایجابی «صورت مراد از صدور، صدور 

 . یابد  میمعلول وجود یافته و تحققدر این صورت، معلول را به سرحد وجوب برساند 
نوافالطونی و عناصری از » فیضان«سینا، عناصری از مفهوم  صدور در اندیشۀ ابنمفهوم 

 وی. است» فیضان« اما بیشتر ناظر به مفهوم ،ارسطویی را در بطن خود دارد» حرکت«مفهوم 
فیلسوفان الهی تنها از فاعل، مبدئیت حرکت را قصد نکرده اند  «:نویسد  میشفاءدر کتاب 

 ]٢٥٧، ص ١[» .، مبدئیت برای وجود و افاضه وجود استبلکه مرادشان از مبدئیت
 ترسیم» مصدر، صادر و صدور« الواحد با چینش سه رکن قاعدۀمبدئیت وجود در 

  به صورت سمبلیک به فرآیند صدور اشاره نموده واشارات در کتاب سینا ابن. شود می
 صادر  الف و ب واحد باشد، دو معلولاگر از علت واحد که از تمام جهات «:نویسد می

شود، هر کدام از این دو معلول از حیثیتی برآمده که از نظر مفهوم و حقیقیت، با 
 ]١٠٨، ٢ [».حیثیت معلول دیگر متفاوت است

 پیرامون مفهوم صدور بیش از این مقدار، توضیحی بیان نگردیده و سینا ابندر آثار 
هایی همراه شود و سبب ف نظرهمین موضوع سبب شده تا تفسیر مفهوم صدور با اختال

، »صدور« از این رو توضیح اصطالح ٢، گرددسینا ابنگیری برخی از فیلسوفان پس از  خرده
 .استسینوی  فلسفۀ نیازمند عنایت به آثار شارحان

 گاهی مراد )١ (:ابتدا باید در نظر داشت که مفهوم صدور به دو معنا قابل تصور است
گیرد   می که صفت صادر قرارگردد میریتی اطالق  و به مصداستاز صدور، معنای نعتی 
 یادشدهصدور به معنای . شود  می از آن استفاده]٢٢٦، ص١٨ [و معنای ذات اضافه
 بدین صورت که وقتی علت و معلول همراه یکدیگر باشند و بین استمحتاج به دو طرف 

ود که معلولی  معیت برقرار شود، صدور معلول از علت هنگامی صحیح خواهد برابطۀآنها 
ت زمانی صادق است که برای علتی تصور شود، و در جانب معلول نیز عنوان معلولیّ

                                                                                                                                            
برخی بر این باورند که علل معده نیز شأنیت . گیرد صدور ایجابی در مقابل صدور إعدادی قرار می. ١

 استبالذات ، تنها از شئون واجب  ایجادیسینا بر این باور است که صدور صدور را دارا هستند اما ابن
 .]٢٦٦ـ٢٦٥، ص ١[
فخر رازی مفهوم صدور را به صورتی تقریر .  است مشهور»سلب و اتصاف«مانند انتقاد فخر رازی که به شبهه . ٢

  ].٤٢٠، ص ٢، ج ١٥؛ ٥٩٠، ص ١ج ، ١٥[شود   فراهم می،نماید که امکان صدور معلول کثیر از علت واحد می
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ت  گاهی مراد از صدور، ایجاد از علّ)٢. (تی در نظر گرفته شودجهت معلولیت با لحاظ علّ
ت،  در علّیادشدهصالحیت . یابد  میت، صالحیت صدور معلول راعلّبدین معنا که است 

ه  علت باید دارای خصوصیتی باشد که ب، بنابراین.آید  میعلول پدیدپیش از تحقق م
واسطه همین خصوصیت، معلول معین از او صادر شود و این خصوصیت در حقیقت 

 .]١٢٧، ص ٣ ج ،٢٢ [شود  میهمان مصدریتی است که با عنوان صدور نیز از آن تعبیر
کند که مراد از  یح میبا توجه به دو معنای یادشده، خواجه نصیرالدین طوسی تصر

 :نویسد در توضیح مفهوم صدور میسپس . است، معنای دوم سینا  در آثار ابنمفهوم صدور
نباید مفهوم صدور را با مفاهیمی مانند سلب و اتصاف و قبول، مقایسه کرد زیرا مفاهیم «

 تا باشند و درک آنها محتاج به دو طرف در قضیه است و یادشده از امور اضافی مقولی می
یابد در نتیجه به دلیل اضافی بودن  طرفین اضافه تحقق نیابد، خود اضافه نیز تحقق نمی

 کثرت در آنها ،مفاهیم یادشده، همواره آنها مبتنی بر مبادی فراوان خواهند بود از این رو
کند چون پیدایش کثرت از مبادی کثیر صورت گرفته است نه از مبدأ  محذوری ایجاد نمی

 آن که مفهوم صدور از مفاهیم ذات اضافه نیست در نتیجه قیاس صدور با واحد، و حال
 مستلزم کثرت ،مفهوم اضافیمعنای سلب و اتصاف و قبول، مع الفارق است و اگر صدور به 

 معنای اخیر صدور در ؛آید زیرا مبتنی بر مبادی فراوانی است گردد محالی از آن الزم نمی
 ]١٢٥ ص ،٣، ج ٢٢[» .باشد یسینا نم قاعدۀ الواحد، مراد ابن

 ؛داند  می و شرح طوسی را نیازمند توضیح بیشتریسینا ابنالدین رازی، سخن  قطب
 تبیین چگونگی تغایر دو حیثیت مفروض در مبدأ واحد، به روشنی زیرا در پندار او

توضیح داده نشده و روشن نیست که چگونه از تغایر دو حیثیت مفروض، تغایر حقیقت 
دست آمده است؟ از این رو خود در مقام حل این ابهام برآمده و در توضیح  به ها آن

 اي نسبت به اثر  اگر دارای خصوصیت ویژه)علت(مؤثر «: نویسد سینا می ابنسخن 
این خصوصیت، امر وجودی است نه شود و   نباشد، آن اثر خاص از او صادر نمی)معلول(

 ]١٢٣، ص ٣، ج ١٧ [».امر ذهنی
الدین رازی، وجه تغایر دو حیثیت را باید در سنخیت میان  گرش قطببنابراین در ن

شود تا دو   میعلت و معلول جستجو کرد زیرا سنخیت واقعی میان علت و معلول سبب
حیثیت واقعی به وجود آید که هر کدام تنها مربوط به علت و معلول معینی است؛ 

واقعی است که همان سنخیت  فرض دو معلول، مستلزم فرض دو حیثیت بنابراین لزوماً
 . استمیان هر معلول با علت واحد خود 

 مفهوم صدور سینوی، از قبیل شود که اوالً  میاز شرح خواجه طوسی و رازی استفاده
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 در تبیین صدور باید  و ثانیاًاستمفاهیم انتزاعی محض نیست و ناظر به حقائق خارجی 
  .عی در نظر گرفتسنخیت میان علت و معلول را به عنوان اصل موضو

ی صدور بالذات، صدور ها توان با واژه  می فرآیند صدور را،یادشده بنابر توضیحات
بالواسطه، صدور ایجادی و صدور ابداعی، توضیح داد از این رو مراد از صدور، مطلق 

البته . استفاعلیت و مدخلیت در وجود نیست بلکه خصوص اعطاء و افاضه وجود مدنظر 
 صدور ابداعی نیست بلکه ، در مقابل اصطالحصدور ایجابیاصطالح ست که الزم به ذکر ا

با صدور ایجابی و در مقام ثبوت، ست که صدور ابداعی تنها در تحلیل ذهنی  امراد آن
مصداق، هر مقام  است اما در یادشدهتفاوت دارد و حیثیت عقلی، نقطه فارق دو اصطالح 

  .باشند  میدو اصطالح ناظر به یک فرآیند
ای به ءاگر شی«: نویسد  میی ابداعدر توضیح وجود سینا ابنکه  توضیح بیشتر آن

 و علی الدوام، وجود قرار بگیرد دیگر را پدید آورد و علت آن ءسبب ذاتش، وجود شی
ای  معلول وابسته به ذات علت باشد و علت، وجود تامی را برای معلول رقم بزند به گونه

 ».گذارند  مید، حکماء نام چنین وجودی را وجود ابداعینیابکه هیچ عدمی در آن راه 
ع  مبدَهمه چیز نسبت به علت اولی« :نویسد  میو در جای دیگر ]٢٦٧ـ٢٦٦صص ، ١[

  ]٣٤٢ ص ،١[ ». همین است،شود و معنای ابداع مطلق محسوب می
 ناظر به حیثیت پدید آمدن از عدم، و ، صدور ابداعییادشدهبا توجه به توضیحات 

نگامی که  معلول است؛ اما مصداق معلول، ه١ ایجابی ناظر به حیثیت امکان ذاتیصدور
 .ست که ابداع و ایجاب، هم زمان صورت پذیرفته است اگر آندر خارج تحقق یابد بیان

 
 سینا در اندیشۀ ابنبا وجوب علّی ی ضرورت علّ نسبت .٥

 علولی موجود باشد، الزاماًهر گاه م: مقدمه نخست.  مقدمه کوتاه الزم استدو بیان ابتدا
 مذکور یک بیان ساده از اصل علیّت ۀ گزار. علتی موجود بوده است، پیش از آنۀدر رتب

 نیز به اصل علیّت وجود دارد ی اما نگرش دیگر.استاست که مورد اتفاق فیلسوفان 
 معلول پس از آن موجود خواهد ضرورتاًهر گاه علت تامه موجود بود، بدین صورت که 

 ۀاز گزار. ون وجود معلول تصور شود امکان ندارد که علت تامه بد، به عبارت دیگر.بود
شود که به اصل   میتعبیر» ضرورت عدم تخلف معلول از علت تامه«اخیر با عنوان 

  .ضرورت علّی مشهور است

                                                                                                                                            
 . امکان ذاتی بدان معناست که ذات معلول، نسبت به وجود و عدم در مرحله الاقتضاء است. ١
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سینوی به صورت سلبی معنا شود، مراد از  فلسفۀ  در»ضرورت« ۀاگر واژ:  دوممقدمۀ
 در واجب الوجود نیز به معنای  ذاتیجهات امکانی خواهد بود و ضرورتضرورت، نفی 

 ۀ از دامن، اصطالح ضرورت در این مقام١.استجهت امکانی در ذات واجب هر گونه نفی 
  قرار»امکان عام«ری نسبت به ضرورت منطقی برخوردار است و در مقابل ت گسترده

وی در فصل پنجم . خورد  میشماصطالح ضرورت در سخنان ارسطو نیز به چ. گیرد می
پندارد و مرادش از   می از اصطالح ضرورت سخن رانده و آن را معنای بسیطیدلتاکتاب 

 رد وب  میبه کار» جبر«به معنای گاهی نیز ضرورت را  ؛است» قصد« مقابل ۀضرورت، نقط
 ارسطو ]١٧٧ـ١٧٦ ، صص١٠١٥ b  ،١٠ [».تواند بود آنچه طور دیگر نمی«: نویسد می

درستی بتوان به چیزی ه زند به اینکه اگر ب  میرای توضیح بیشتر منظور خود، مثالب
 b  ،١٠ [باشد» حیوان دو پا«، به این معناست که او به حکم ضرورت باید »انسان«: گفت

از این رو اصطالح ارسطو به ضرورت . ]١٣٦، ص١٠٠٧ a؛ همان،  ١٧٧ـ١٧٦، صص١٠١٥
 و ١٢١، ص ١٠: ـکن[ ظر به طبیعت اجزای عالم است عالم تفسیر شده و ناءدرونی اجزا

 بیش از آنکه ناظر به جنبه سینا ابنی در تعابیر  اما اصطالح ضرورت علّ،]٢٤٥ـ٢٢٤ص 
 همچنین بیش از آنکه یک ،ماهیت معلول باشد، ناظر به جنبه وجود معلول است

 . آید  می تحلیلی به حسابرابطۀاصطالح باشد، یک 
 با هیچ کدام از مقوّمات ت، ضرورسینا ابندر نگرش ، یادشدهبا توجه به مقدمات 

 بنابراین، .گیرد  می قرار»وجوب بالغیر«وجودی ماهیت سنجیده نشده و در کنار وصف 
ست  اتوضیح بیشتر آن. الزم است تا ضرورت علّی سینوی را با وجوب علّی تبیین نمود

جای ه  بشفاءوی در کتاب الهیات  ؛دهد  می توضیح»وجوب« ۀسینا صدور را با واژ ابنکه 
 صدور و فیضان اصطالح ،در ادامهو  استفاده کرده» وجوب «تعبیر از ،»ضرورت«اصطالح 

. ]٧٦، ص ٣؛ ٤٠٣ـ٤٠٢، صص ١[گیرد   میکار هببرآمدن معلول از علت توصیف برای را 
اط  که مناستی در کنار مفهوم واجب بالغیر، قابل فهم است این سرّ اینکه ضرورت علّ
از برای تحقق یافتن،  بنابراین معلول ؛بنیان نهاده شدهمعلول،  ٢ ذاتیعلیّت بر پایه امکان

 مانند احتیاج  دائمی خواهد بود و ابداًاو احتیاج و استمحتاج به علت  ذات، ناحیۀ
 ،معالیل طبیعی نیست که علت پس از پدید آوردن معلول، او را به حال خویش وانهد
                                                                                                                                            

اراده باری، منفعل از چیزی نیست و وابسته به غرضی : ویسدن سینا در کتاب التعلیقات می ابن. ١
  ].٢٢، ص ٥ [باشد و امکان اراده یا امکان مشیت نیز در آن راه ندارد نمی

گردد و اصطالح  تعبیر می» امکان عام«مراد از امکان، امکان در اصطالح فلسفه است که با عنوان . ٢
 . نیست،رود  میکه در اصطالح منطق دانان به کار» امکان خاص«
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 قوام پایدار خواهد یافت، بلکه خانه،، از او جدا شده و خانهاز ساخت مانند بنّا که پس 
با  هنگامی که اتصال علت تامه و علی الدوام با علت است اتصال ،معلولموضوع تحقق 

 ذاتش ۀواسطه از میان برود، معلول همان موجود ممکنی خواهد بود که همواره بمعلول 
 از این رو در ؛]٧٥، ص ٣ج ، ٢٢ [ دارددر حالت تساوی قرارنسبت به وجود و عدم، 

  .  معلول با علت در امکان ذاتی معلول نهفته استرابطۀ سینوی اندیشۀ
نیز وجوب » الشی «قاعدۀو  ١کند  میاثبات» الشی «قاعدۀ با راضرورت علّی  سینا ابن

توان نتیجه گرفت که   میدهد، از این رو  میمواد ثالث فلسفی توضیحبر اساس علی را 
 .وی، ضرورت علّی را با وجوب علّی تبیین نموده است

توضیح رابطۀ مواد ثالث و ضرورت علّی، مستلزم آن است که ابتدا رابطۀ وجودی علت و 
وجودی علیّت، علت به دو بخش تامه و ناقصه تقسیم رابطۀ در تحلیل . معلول بررسی گردد

 معلول خود، به هیچ عاملی نیاز ایجادشود که برای  علت تامه به علتی گفته می. شود می
 اما علت ناقصه برای ؛ معلول محقق خواهد شد، به مجرد اینکه علت، تام و تمام گرددوندارد 
 .  محتاج عامل دیگری است تا او را در تحقق معلول یاری رساند، معلول خویشایجاد

 ۀسینا با استفاده از شیو ابنه مراد از علت در این بحث، تنها علت تامه است؛ در نتیج
 وجود اوست بنابراین، ۀناحیاز تامه  معلول با علت رابطۀدهد که   میتحلیل ذهنی توضیح

تام و تمام گردد و تمام نیز  و علت باشد وابسته به علت ،هستی معلولهنگامی که 
دو در این جا . شود  میمعلول محققآنگاه موانعش از میان برود و به فعلیت برسد، 

  : حیثیت برای معلول قابل تصور است
 .]١٠٧، ص ٢ [ امتناع تخلف معلول از علت تامهحیثیت نخست

 .]١٠٨همان، ص  [اتحاد مفهوم ممکن بالذات و واجب بالغیر: حیثیت دوم
شود به این   می ضروری میان علت و معلول منتهیرابطۀ به یادشدهدو حیثیت 

سخن  ،بنابراین. شود  نمی نرسد، موجود»بوجو «صورت که اگر معلول به حد ضرورت
 :توان در قالب گزاره ذیل بیان داشت  می راسینا ابن

وجود معلول، بالضرورة وابسته به وجود علت تامه است و هنگامی که علت به تمامیت 
 .برسد، معلول ضرورتا محقق خواهد شد

                                                                                                                                            
 نسبت این همانی برقرار نیست زیرا ،»ضرورت عدم تخلف معلول از علت تامه«و » الشی«میان قاعدۀ . ١

 وجوب بالقیاس است اما در هر ،»یضرورت علّ« وجوب بالغیر است اما موضوع ،»الشی«موضوع قاعدۀ 
 .حال میان این دو قاعده، همروی وجود دارد
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   مبانی صدور ایجابی در اندیشۀ سینوی.٦
، »صدور ایجابی «ی با صدور ایجادیشان دادن ارتباط وجوب علّبه باور نگارنده برای ن

 :گرفت را به ترتیب ذیل مد نظر سینا ابن است تا نظریات سزاوار
 

 ت بر اساس وابستگی وجودی معلول به علتتعریف علیّ. الف
سینا نخستین فیلسوف مسلمانی است که در آثار مهم فلسفی خویش، تعریف روشنی از  ابن

خورد، توجه به  ای که در تمام تعاریف وی به چشم می  برجستهۀنکت.  داده استعلیّت ارائه
حیثیت وجودی علت است؛ به عبارت دیگر علت و معلول از جنبه وجودشناختی مورد دقت 

سینا متمرکز بر تبیین رابطۀ   تمام تعاریف مطرح شده از سوی ابن.اند و تعریف قرار گرفته
توان اطمینان حاصل کرد که وی، نسبت واقعی میان  و میوجودی میان علت و معلول است 
گیری از  کاری  اصراری در به،سینا در تعاریف خود ابن. جوید علت و معلول را در وجود آنها می

 خاصی برای علت ندارد از این رو گاهی علت را معادل مبدأ، و گاهی معادل سبب گرفته ۀواژ
رهیافت تعریف رابطۀ وجودی میان . ]٥١، ص ٨؛ ٢٦١ـ٢٦٠، صص ٧؛ ٥١٨، ص ٦ [است

 :نماید علت و معلول، علت را از یک حیث، بر دو قسم تقسیم می
 .علت حقیقی

 .]٢٦٦ـ٢٦٥، صص ١ [)معد(حقیقی یرعلت غ
 علت غیر ؛نماید  میکه به معلول، وجود اعطاءشود   میگفتهعلتی به علت حقیقی 

خالتی نداشته و تنها در ماهیت  د،حقیقی عبارت از علتی است که در اصل وجود معلول
توان   می در بحث وجوب علّی، روی سخن با علت حقیقی است و.گذارد  میثیرأمعلول ت

  .با تعبیر علت تامه نیز از آن یاد نمود
 

 تمایز متافیزیکی وجود از ماهیت. ب
زائد بودن وجود بر «سینوی با تعبیر  فلسفۀ منظور از تمایز وجود از ماهیت که در

در ذهن  شود، اشاره به تفکیک عقلی مفهوم وجود، از مفهوم ماهیت  میاز آن یاد» تماهی
همچنین، ؛ و  نیست جزئي از آنیا عین مفهوم ماهیت ،است؛ بنابراین مفهوم وجود

 تمایز متافیزیکی وجود ۀ ثمر].٩٠ـ٨٩، صص ٢ج ، ١٩ [جنس یا فصل ماهیت نیز نیست
 م علل وجود و علل ماهیت، خود را نمایانو ماهیت، در تقسیم انواع علل به دو قس

اهیت؛ و علت  علل مۀیادشده، علت مادی و صوری در زمربر اساس تقسیم . سازد می
 در توضیح علل سینا ابن. ]٩٦، ص ٢ [گیرد  می علل وجود قرارۀفاعلی و غایی در زمر
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یقت حق: دارد که بدین شرح است  میبیان مثلّث مورد وجود و علل ماهیت، مثالي در
خط، علت صوری و سطح، علت مادی . استمثلث به یک اعتبار به خط و سطح وابسته 

 آن علتی سینا ابندر نگرش . است یادشدهمثلث است و قوام ماهیت مثلث، به دو علت 
 اما مثلث پیش از آنکه در ، همان علت ماهیت است١دهد  میکه مثلث را مثلث قرار

 هنگامی که سخن از وجود مثلث به میان. ود آیدهیئت مثلث نگریسته شود، باید به وج
یابد زیرا سخن از اصل وجود، تنها به وجود مثلث   میآید، دامنه علت، توسعه می

؛ به عبارت دیگر علتی که اصل گردد میی امکانی ها اختصاص ندارد و شامل تمام وجود
نماید   مییینکند در حقیقت، نقطه مشترک میان تمام ممکنات را تب  میوجود را تبیین

اشاره « از این رو علتی که به حیثیت وجودی ،و دیگر به ذات و ماهیت خاصی تعلق ندارد
، صص ١؛ ٩٧ـ٩٦، صص ٢ [اختصاص دارد، عام و فراگیر است» به علل فاعلی و غائی

 در تفکیک حیثیت وجود از حیثیت سینا ابنآورد مهم   دست.]٢٦٦ـ٢٦٥ و ٢٥٨ـ٢٥٧
 .سازد  میاو پدیدار فلسفۀ  درماهیت، دو بحث اساسی را

 
 اشتراک معنوی وجود. الف

مراد از اشتراک معنوی وجود آن است که وجود، یک مفهوم حرفی و نعتی نیست و تنها 
توان وجود را به معنایی واحد و مشترک، به  به یک ماهیت خاص تعلق ندارد بلکه می

اشتراک معنوی وجود در آثار البته تقریر . تمام اشیاء، اعم از واجب و ممکن نسبت داد
سینا در مورد  سینا با پیچیدگی همراه است؛ اما به باور نگارنده، صریح ترین تعبیر ابن ابن

سینا در کتاب  ابن.  بیان گردیده استعالئی دانشنامۀاشتراک معنوی وجود در کتاب 
  خردمندان دانند که هر گاه که گوییم که جوهری هست وهمۀ«: نویسد یادشده می

 ]   ٣٧، ص ٩ [».عرضی هست به هستی یک معنا دانیم، چنانکه نیستی را یک معنی بود
سینا، وجود مثلث  پیش از این در بیان مثال مثلث نیز بیان گردید که به باور ابن

توان وجود را  همان حیثیت عامی است که میان مثلث و اشیاء دیگر، مشترک است و می
شود   دیگر نسبت داده میءد که به انسان، یا هر شیبه همان معنایی به مثلث نسبت دا

با عنایت به رهیافت اشتراک ]. ٢٦٦ـ٢٦٥ و ٢٥٨ـ٢٥٧، صص ١؛ ٩٧ـ٩٦، صص ٢[
. توان وجود را مقسمی قرار داد برای تقسیم اشیاء به واجب و ممکن معنوی وجود، می

 . بیان خواهد شد٣توضیح بیشتر به زودی در بند 

                                                                                                                                            
 .شود مثلث ناشی میماهوی کم و کیف و دیگر اعراض، از حیثیت احکام ماهیت از قبیل . ١
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 صدورنگرش ماهوی به مسئلۀ . ب
سینا با تبیین علل وجودی، از علت وجود بخش سخن به میان آورده، اما  هرچند ابن

مراد از رویکرد ماهوی آن است که مناط . رویکرد فلسفی او در مسئلۀ علیّت، ماهوی است
 .]٢٦٨ـ٢٦٤، صص ١؛ ٧٥، ص ٣، ج ٢٢[، در امکان ذاتی معلول معرفی شده است علیّت
کند که آنچه  سینا به این نکته تصریح می بیان شد، ابنطور که در مثال مثلث  همان

کند به   تصریح میشفاءنیز در الهیات . دهد، علت ماهیت است مثلث را مثلث قرار می
 نگرش ماهوی ].٤٢، ص ١[حقیقت خاص هر شیئی عبارت از ماهیت آن شی است : که این
در این مقام باید . تبیین گردد» امکان ذاتی«شود تا صدور بر اساس مفهوم  سینا، سبب می ابن

توجه داشت که مراد از نگرش ماهوی، اصالت ماهیت نیست همان گونه که از تعریف رابطۀ 
ان علت و معلول، اصالت وجود اراده نشده است؛ به باور نگارنده، نگرش ماهوی وجودی می

 ماهیت استوار سینا ریشه در بحث تمایز وجود از ماهیت دارد، و بر تحلیل عقلی وجود از ابن
نظریۀ تمایز . است، بنابراین نباید آن را با بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، خلط نمود

، ]٩٦، ص ٢[از ماهیت، دلیل تقسیم علل، به دو قسم علل وجودی و علل ماهوی است وجود 
 .بدون آنکه اصالت و تحصل هر کدام از وجود و ماهیت، مدنظر باشد

 
 ر اساس مواد ثالث فلسفیتبیین رابطۀ علیت ب. ج
وجود و باور به اشتراک معنوی وجود،  پس از تمایز نهادن میان وجود و ماهیت، سینا ابن

است ای  هبه باور وی، وجود واجب به گون. دکن  میرا به دو قسم واجب و ممکن تقسیم
 ای ه و وجود ممکن به گون؛آید  میق آن، ناموجود فرض شود، تناقض الزمکه اگر متعلَّ

 .]٥٤٦ ص ،٦ [آید  نمیاست که از فرض ناموجود بودنش، تناقضی الزم
 وی .نماید ایفا میترین نقش را  سینا، مهم ابنعلّی مفهوم ممکن و واجب در نگرش 

توان روش او را مبتنی   میلیک بهره برده وات برهان امکان وجودی از روش سمبدر اثب
ست که مجموعه اعداد  ایح بیشتر آن توض.های ریاضی ارزیابی نمود بر تحلیل گزاره

 ، بر یکدیگر هستند به عنوان نمونهمادامی که به صورت درونی مالحظه شوند، مبتنی
 و هر مجموعه دوتایی مبتنی بر دوتا تک است متشکل از دوتا دوتا عدد چهار در حقیقت

باید از  بنابراین ، خردتری نیستندۀر تک عددها، قابل تجزیه به مجموععدد است اما دیگ
 ممکنات نیز از ۀمجموع.  سخن گفت،عامل بیرونی که سبب پدید آمدن تک عدد شده

توان مجموعه   نمی واستاین جهت که محتاج عامل بیرونی است، مانند مجموعه اعداد 
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 ۀکند که مجموع  می سپس اثباتسینا ابن. ممکنات را در هر زمان، نامتناهی فرض نمود
د زیرا از آحاد ممکنات تشکیل شده، در نتیجه محتاج علتی تواند واجب باش  نمیممکنات

 .]٥٦٩ـ٥٦٦، صص ٦؛ ٥٥، ص ٨ [ که همان واجب الوجود استاستدر بیرون از خود 
اگر وجود الف به واسطه خود الف «: نویسد  می خویشدعایورزی بر ا  در مقام برهانوی

ه ب واجب باشد دیگر تواند معلول ب باشد و اگر به واسط واجب باشد، این وجود نمی
تواند به واسطه الف واجب شده باشد زیرا در حالت دوم، اگر الف که وجود خود را از  نمی

 ممکن ،ب وام گرفته، به صورت مستقل و فی نفسه لحاظ شود، وجود آن بدون تردید
  ]٥٥٠، ص ٦ [».بالذات است زیرا نه واجب است و نه ممتنع

 در نهایت باید برای تحقق ،جود ممکن بالذاتکند که مو  می اثباتیادشدهبرهان 
 تسلسل در  استحالۀمبتنی بر اصلمذکور  برهان .خویش، به واجب الوجود ختم شود

بحث امکان نهایت به  تسلسل در علل وجودی نیز در ۀ استحال، واستعلل وجودی 
مکان باز  امتناع تسلسل را به برهان االمبدأ و المعاد در کتاب سینا ابن. شود  میمنتهی
پندارد؛ بنابراین   می به این صورت که مالک افتقار در علیّت را همان امکان ذاتیه،گرداند

خارج د و وابسته به عامل ناز علل تصور شود که همگی ممکن الوجود باشای  هاگر سلسل
شود و   نمیاز حالت امکان خارجمعلول د، در این صورت هیچ گاه ن نباشاز ذات ممکن

که در نهایت به واجب  ماند مگر آن  می باقیتساوی نسبت به وجود و عدمالت  در حدائماً
 و واجب بالذات، جانب وجود را بر جانب عدم ترجیح دهد و سبب بالذات ختم گردد

 . ]٣٢٨ـ٣٢٧ صص ،١[تحقق ممکن گردد 
شود، بدین   می، وجه پیوند صدور ایجادی و وجوب روشنیادشدهبا توجه به مطالب 

تنها . گیرد اما همواره قرین با ایجاب است  می علت تامه صورتجاد از ناحیۀ ایصورت که
توانند متعلَّق ایجاد واقع شوند و ممکن تا به سرحد وجوب نرسد، و متصف   میممکنات

 .به وصف واجب بالغیر نگردد، تحقق نخواهد یافت
 

  نتیجه. ٧
رابطۀ (علت تامه به معلول  واقعی و عینی اتصال ناظر به جنبۀ سینا ابنصدور در نگرش 

 و وی عامل اتصال علت به معلول را تنها در وجود آنها جسته است؛ از این است )علیّت
 رابطۀ علیّت نیز چیزی جز رابطۀکند و   میرو علت تامه اصل وجود معلول را اعطا
ائت  قرسینا در ارائۀ ابنبه باور نگارنده، نوآوری . وجودی میان علت و معلول نخواهد بود

توجیه » ایجاب«و » ایجاد«ست که مبنای صدور را با دو مفهوم  اصدور آن نظریۀ جدید از
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 در واقع، ، نمایداعطانموده و بر این باور است که هر گاه علت تامه وجودی را به معلول 
توضیح داده » ضرورت «با واژۀ گاهی وجوب را سینا ابن ولی. وجوب را نیز اعطا کرده است

 از آن خصوص معنای فعلیّت ارسطویی نیست، از این رو در اصطالح وی، اما مراد وی
گیرد بلکه مراد از ضرورت و  قرار نمی» امکان استعدادی«ضرورت علّی در مقابل اصطالح 

برای فهم کردن امکان ذاتی و مفاهیم . است» امکان ذاتی«وجوب علّی، اصطالح مقابل 
مبنای نخست مبتنی :  مبنای مهم را در نظر داشتمرتبط با آن مانند واجب بالغیر، باید دو

بر تمایز نهادن متافیزیکی میان وجود و ماهیت است که راه ورود مفهوم وجود به حوزۀ 
کند؛ و  پردازی در مورد واجب الوجود را فراهم می نماید و امکان نظریه فرامادی را هموار می

ق آن، تمام ماسوای واجب الوجود مبنای دوم نیز مبتنی بر مواد ثالث فلسفی است که طب
شوند که همواره از ناحیه ذات، محتاج به علت  به عنوان موجودات امکانی در نظر گرفته می

با توجه به مبانی یادشده، . بیرونی هستند و علت بیرونی چیزی جز واجب الوجود نیست
مکانی از همواره موضوع تحقق و تحصّل، موجودات امکانی خواهند بود و تا موجودات ا
شوند در  سوی علت تامه از حالت امکان خارج نشوند و به حد وجوب نرسند، محقق نمی
 .          دهد نتیجه، علت تامه با صدور معلول، فرآیند وجود بخشی و وجب دهی را انجام می
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