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 سخن پژوهش�اه
 

ـ و ضبط و مهـار پد  یزیر به منظور شناخت، برنامه، یپژوهش در علوم انسان در  ،یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها و استفاده از عقل و آموزه ،ریارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییاراكو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیارآمد در جامعه اكپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفرهنگ ا ۀفن مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 .دارد ژهیو یگاهیجا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ یامـام خم  یاز سـو  یقت راهبـرد ین حقیاتوجه به  ـ بن )ره(ین ، یاسـالم  یگـذار جمهـور   انی
فــراهم ســاخت و بــا  1361حــوزه و دانشــگاه را در ســال   یاركــدفتــر هم یریــگ لكشــ ۀنــیزم

ـ حـوزه و دانشـگاه، ا   ادانشان و همت اسـت یت ایعنا و ییراهنما ـ  ن نهـاد ی ـ  یعلم ل گرفـت.  كش
ـ موفـق ا  ۀتجرب ـ گسـترش فعال  ینـه را بـرا  ین نهـاد، زم ی ب یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی
ـ تأ »حـوزه و دانشـگاه   ۀدكپژوهش« 1377در سال  یآموزش عال گسترش یشورا س شـد و در  یس
پژوهشـگاه حـوزه و   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یپژوهش ۀمؤسس«به  1382سال 

 افت.یارتقا  »دانشگاه

ـ  یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ  ۀیتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  یعلم
  رد.كاشاره 

 سه



  

هـای   حكمت مشاء در رشـته منبعی درسی برای درس  متن یا تواند به عنوان میكتاب حاضر 
كارشناسـی و  در مقطـع   »فلسفه و الهیات«و » فلسفه و كالم اسالمی«، »اسالمی فلسفه و حكمت«

  اسالمی قرار گیرد. ۀمندان فلسف دانشجویان و دیگر عالقه ۀمورد استفادكارشناسی ارشد 

شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  از استادان و صاحب
اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     

  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

 ،دكتـر علـی شـیروانی    االسالم والمسلمین حجت های از تالش داند پژوهشگاه الزم می در پایان
  و تشكر كند. قدردانی ،اثر نژاد، ارزیاب االسالم والمسلمین علی امینی حجتو  ،مؤلف محترم
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  دیباچه
  

شـك   اگر بخواهیم ده كتاب از برترین آثار مكتـوب در حـوزۀ حكمـت مشـاء را نـام ببـریم، بـی       
سینا همراه با شرح خواجه نصیرالدین بر آن در میان آن ده كتاب خواهد  ابن التنبیهات و شاراتالا

ترین حكیمان مسـلمان بـه    ترین یا از برجسته بود؛ چنان كه نویسندگان این دو كتاب نیز برجسته
انـد، امـا    سیناست، و بر این اثر شروح متعددی نگاشـته  از شاهكارهای ابن اشاراتآیند.  شمار می

  منزلت شرح خواجه را ندارد. یك مقام و هیچ

بارها به فارسی ترجمه و حتی شرح شده است، امـا شـرح خواجـه بـر آن، بـا همـۀ        اشارات
داند __ تاكنون به فارسـی ترجمـه یـا شـرح      اهمیت و تأثیری كه داشته __ تا آنجا كه نویسنده می

منـدان   و عالقـه  نشده است و نوشتار حاضر اولین نمونه از این كار اسـت. امیـد كـه دانشـجویان    
  فلسفۀ اسالمی را سودمند افتد و مقبول نظر استادان این فن واقع گردد.

  اند از: اختصار عبارت های این نوشتار به ویژگی

  طور كامل ترجمه و شرح شده است؛ و شرح خواجه به اشاراتمتن   . 1

  نیازمند ایضاح باقی نماند؛ای  ای توضیح داده شود كه نكته سعی شده موارد دشوار متن، به گونه  . 2

  ای نكات انتقادی در پاورقی یا درون متن بیان شده است؛ پاره  . 3

است، و با عالمت قالّب شـرح از  » شرح مزجی«سینا و خواجه،  شیوۀ كار در شرحِ عبارات ابن  .  4
ر ترجمه متمایز گشته است. با استفاده از این شیوه در كمترین عبارات، بیشـترین نكـات الزم د  

  آید؛ شود و فایدۀ آموزشی بیشتری در جهت تسلّط بر متن اصلی به دست می متن گنجانده می

  تر مطالب از نمودار استفاده شده است؛ در موارد لزوم، برای ارائۀ آسان  . 5

  پیش از آغاز نمط، گزارشی اجمالی از مجموعۀ مطالب آن عرضه شده است؛  . 6

  توأمان دقت و سالمت بوده است؛در ترجمه و شرح، سعی بر رعایت   . 7



 آفرینش در حكمت مشاء      2

  

  متن عربی، با تصحیح و اعراب الزم در ضمن شرح آورده شده است؛  . 8

  سینا بررسی و ارزیابی شده است؛ های گوناگون در شرح كالم ابن در موارد الزم، دیدگاه  . 9

را  التنبیهـات  االشـارات و  شـرح انـد كـه    . مخاطبان اصلی این كتاب دانشجویان و طالبی10
گیرند. هدف آن بوده است كه این اثر آنان را در فهمِ صحیح مطالب و دقّـت بیشـتر    فرامی

  در نكات آن یاری رساند و كمبودهای احتمالی درس را جبران كند؛

. مطالبی كه ممكن است بیشتر به كار استادان بیاید تا دانشـجویان، در پـاورقی آمـده و یـا     11
  داخل كادر قرار گرفته است.

نژاد كه ارزیابی این اثر را پـذیرفت و بـا دقـت، سراسـر      اینجا الزم است از استاد علی امینیدر 
شـید كـه    نوشتار را مطالعه و نكات سودمندی را یادآوری كـرد و آقـای دكتـر حسـینعلی شـیدان     

منـد سـاخت، قـدردانی كـنم.      های خود بهـره  سنجی ها و نكته همچون گذشته نگارنده را از دقت
خانی، مدیر محترم گروه فلسفه و كالم پژوهشـگاه حـوزه و    قای دكتر محمد فتحعلیهمچنین از آ

دانشگاه كه با همدلی و بلندنظری زمینۀ پدید آمـدن ایـن اثـر را فـراهم سـاخت، آقـای علیرضـا        
تاجیك، ویراستار محترم كتاب، آقای حسن نصراللهی، كارشناس محتـرم گـروه، و آقـای افتخـار     

هیچ مزد و منت بازخوانی دقیق و اصالح اغالط تـایپی و   فلسفه كه بی مسیبی، دانشجوی كوشای
غیر تایپی كتاب را بر عهده گرفت، و نیز همۀ كسانی كه به نحوی در سامان یافتن این اثر نگارنده 

  كنم و از خدای متعال سالمت و سعادت ایشان را مسئلت دارم. را یاری دادند، تشكر می

سـرزمین ایـران معاصـر، مرهـون نظـام جمهـوری اسـالمی و         رونق بازار حكمت اسالمی در
و همۀ كسانی است كه ایثارگرانـه بـرای بـه     �های بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی مجاهدت

ند؛ و در این میان، البته نقـش  دها خور ها كشیدند و خون دل ثمر نشاندن این نهال مقدس سختی
یس و تألیف و پرورش استادان برجسـته  __ با تدر �چشمگیر عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی

نشـدنی اسـت. از خـدای حكـیم بـرای ایشـان و همـۀ خـدمتگزاران معـارف غنـی            __ فراموش
ام، روح و ریحان و  ویژه استادان بزرگواری كه از خرمن دانششان خوشه چیده شیعی، به _ اسالمی

  كرامت مسئلت دارم.

  و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمین

  1395شت اردیبه

  1437رجب 

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  علی شیروانی



  

  

  

  

  

  

  گزارش مباحث نمط پنجم
  

» صـنع «است. در اینجا مقصـود از  فصل  12، مشتمل بر »اإلبداع ف
 الص�نع� و«نمط پنجم، با عنوان 

معنـای مقابـل آن   » ابـداع «ای از زمـان دارد و مـراد از    ایجاد چیزی است كه سابقۀ نیستی در برهه
بیانگر نـوعی   یك است، یعنی ایجاد چیزی كه سابقۀ نیستیِ زمانی ندارد. بنابراین صنع و ابداع هر

  از آفرینش است.

  نزد متکلمان : وهم در بیان مناط نیاز به علت۱فصل 

شـود. از   دیدگاه متكلمان در باب مناط و علت نیاز به علت بیان مـی » وهم«در این فصل با عنوان 
ای از  نظر متكلمان مناط نیازمندی شیء به علت، حدوث زمانی و سابقۀ نیستی داشتن آن در برهه

لوجود خواهد بـود و  ا زمان است. از نظر ایشان اگر موجودی ازلی و قدیم زمانی باشد حتماً واجب
  دیگر نیازمند علت نیست. رویكرد متكلمان به این دیدگاه دو عامل داشته است:

ماند؛ ماننـد   مشاهدۀ اینكه فعل (اثر و معلول) پس از نابود شدن فاعل همچنان باقی می ،نخست
در بقای ساختمان پس از مرگ معمار آن ساختمان. این امر نشانۀ آن است كـه فعـل (معلـول) تنهـا     

همان زمان حدوث، و برای اصل پیدایش و بیرون آمدن از نیستی به هستی، به فاعل نیاز دارد، نـه در  
خود هستی و وجودش. بنابراین موجود قدیم زمانی چون هرگز معدوم نبوده تـا از عـدم بـه وجـود     

 بخـش  آمده باشد، نیازی به علت نخواهد داشت. در اینجا متكلمـان فاعـل حقیقـی را، كـه هسـتی     
  اند. سازی برای حصول فعل دارد، خلط كرده است، با فاعلی كه تنها نقش اعدادی و زمینه

  باره ارائه شده، كه دو نمونه از آنها در این فصل ذكر شده است: هایی كه در این دلیل دوم،

دلیل نخست این است كه اگر فاعل بخواهد فعل را آنگاه كه موجود است، ایجـاد كنـد، ایـن    
ایجاد، تحصیل حاصل خواهد بود، و این برخالف فرض است. اشكال دلیل نخست ایـن اسـت   



 آفرینش در حكمت مشاء      4

  

 __ یعنی برابر بودن ایجاد بـا موجـود كـردن چیـزی كـه قـبالً معـدوم بـوده         فرض آن __ كه پیش
  د به معنای مطلق وجودبخشی است؛زیرا ایجا نادرست است؛

دلیل دوم نیز این است كه اگر فعل پس از پدید آمدن و حادث شدنش همچنان نیازمند فاعل 
باشد، نیاز او به فاعل در خود وجودش خواهد بود و الزمۀ این امر آن است كه هرچه وجـود دارد  

بنـابراین خـود فاعـل نیـز      ت.نیازمند فاعل باشد؛ چون مناط نیاز به فاعل، وجود دانسته شده اس
یابد (تسلسل محـال). اشـكال    نهایت ادامه می نیازمند به فاعلی دیگر خواهد بود و این روند تا بی

این دلیل آن است كه متكلم پنداشته است اگر حدوث را مالك نیازمندی به فاعل نـدانیم نـاگزیر   
فرض سومی نیز در كـار اسـت، و    باید مطلق وجود را مالك آن به شمار آوریم، در حالی كه اینجا

  آن اینكه مالك نیازمندی به علت را وجوب بالغیر یا امكان بدانیم.

  اختالف نظر وجود دارد. و خواجه در این فصل، میان فاضل شارح در تفسیر عبارات شیخ

  : تنبیه در تحلیل معنای م�حدَث۲فصل 

پندارند نیازمندی مفعول به فاعل تنها از آن جهت است كه  یان شد كه بیشتر مردم میب 1در فصل 
كـه   آن شیء، مفعول یا مصنوع یا موجد است. در این فصل معنای مشترك میـان ایـن الفـاظ __   

بـه اجـزای بسـیط آن تحلیـل      __ »موجود پس از عدم به سبب چیزی = محدث«عبارت است از 
كه آیا همۀ اجزای آن معنای مشترك، در نیازمندی معلول به علت معتبـر و  شود تا روشن گردد  می

  اند. اند یا تنها برخی از آنها؛ و دیگر اجزا بالعرض با آن همراه شده دخیل

با هم اختالف نظر دارند. از نظر مـتكلم، فعـلْ اخـص از    » فعل«معنای   حكیم و متكلم دربارۀ
) است و هر احداثی فعل نیست، بلكه احداثی خاص، احداث (ایجاد شیئ مسبوق به عدم زمانی

تنها اخص از احداث نیسـت،   شود. اما از نظر حكیم فعل نه مثالً احداث با اختیار، فعل نامیده می
در  گیرد با وجود این، شیخ كه ابداع را نیز دربر می مساوی آن هم نبوده، بلكه اعم از آن است؛ چرا

عنای احداث، و مفعول را به معنای محـدث (موجـود پـس از عـدم بـه سـبب       اینجا فعل را به م
آورد.  بـرد و بـر بطـالن دیـدگاه مـتكلم دلیـل مـی        چیزی) و فاعل را به معنای محدث به كار مـی 

  شناختی قابل درخور است. استدالل شیخ در این بحث به لحاظ روش

كنـد و در عـین حـال، نظـر مـتكلم       نزاع در این مسئله را نزاعی لفظی قلمداد می فاضل شارح
در برابـر، نـزاع در ایـن مسـئله را      داند. خواجه (اخص بودن معنای فعل از احداث) را صحیح می

  كند. شمارد و نیز از دیدگاه حكیم (اعم بودن فعل از احداث) دفاع می معنوی می
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معنای احداث (حصول وجودی در پی عدم از سببی؛ یا ایجاد شیء پس از عدم اگر فعل را به 
رسـیم: وجـودی، عـدمی و     زمانی آن) در نظر بگیریم و معنای آن را تحلیل كنیم، به سه مفهوم می

است كه متعلَّق فعل و نیازمند فاعـل    بودن این وجود پس از آن عدم. از این میان تنها وجود شیء
كه در این صورت وجود واجب نیز متعلَّق فعل و نیازمنـد   چرا نه وجود عام __و جاعل است، اما 

بل وجودی كه ممكن است و یا وجودی كه حادث است. در فصل  __ فاعل و جاعل خواهد بود
یك از این دو احتمـال صـحیح اسـت و مـالك نیازمنـدی بـه علـت         شود كدام بعد مشخص می

  وجوب بالغیر و امكان است یا حدوث؟

شود كه بحث بر  در این فصل اجمال دارد و روشن نمی معتقد است سخن شیخ ضل شارحفا
سر تعیین شیء محتاج به فاعل است یا بر سر تعیین سبب احتیاج، هرچنـد حمـل كـردن كـالم     

تر است. آنگاه فاضل شارح به ترجیح دیدگاه حكیمان و نقـد نظـر    شیخ بر مسئلۀ نخست مناسب
 گویـد كـه از نظـر خواجـه     ای را مـی  كتـه پردازد و ن متكلمان در باب مالك نیازمندی به علت می

  ارتباط با كالم شیخ است. مطلبی مفید ولی بی

  : تکمله و اشاره به مناط نیازمندی معلول به علت فاعل&۳فصل 

شود كه مناط نیازمندی به علت، وجوب بالغیر و امكان است، نه حـدوث.   در این فصل اثبات می
  بر این مدعا چنین است: صورت منطقی استدالل شیخ

انـد كـه معنـای     واجب بالغیر (ممكن) و مسبوق به عدم (حادث) دو معنای اعم و اخص  _ 
  شود (صغرا)؛ سومی (متعلّق به غیر) بر آنها حمل می

هر معنای سومی كه بر دو معنای اعم و اخص حمل شود، حملش بـر معنـای اعـم اوالً و      _ 
  انیاً و بالتبع است (كبرا)؛بالذات، و بر معنای اخص ث

الً و بالذات، و بر مسبوق بـه عـدم (اخـص)    به غیر بر واجب بالغیر (اعم) او معنای متعلّق  _ 
  شود (نتیجه). ثانیاً و بالتبع حمل می

این است كه تعلّق و وابستگی به موجودی دیگـر اوالً و بالـذات بـرای     حاصل استدالل شیخ
(ممكن) ثابت است و در مرتبۀ دوم و به سبب آن، برای موجود حادث؛ پس موجود واجب بالغیر 

مالك اصلی نیازمندی به علت همان امكان و وجوب بالغیر است نه حدوث. شـاهد مـدعا ایـن    
است كه اگر موجودی را فرض كنیم كه حادث باشد اما ممكن و واجب بالغیر نباشد، آن موجـود  

  محتاج به علت نخواهد بود.
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شـود كـه تعلّـق     ه حـدوث، معلـوم مـی   شدن اینكه مناط نیاز به علت امكان است ن با روشن
در طـول زمـان بقـای آن     ، بلكـه  وابستگی حادث به علت به زمان حدوث آن اختصاص نـدارد  و

گفتـۀ متكلمـان حـدوث باشـد، بـاز       برقرار است؛ و بلكه حتی اگر مناط نیاز به علت، بنـا بـر   نیز
باشد، زیـرا صـفت حـدوث (دارای پیشـینۀ عـدم بـودن)        یشگی میتعلّق مفعول به فاعل هم هم

های وجود حادث، بـرای آن حاصـل و محقـق اسـت، نـه فقـط در حـال         همواره و در همۀ زمان
  حدوث آن.

بیان كند كه وجود حادث نیازمند فاعل است نه عـدم   گوید: نیازی نبود شیخ می فاضل شارح
بـاره نیسـت.    دارای پیشینۀ عدم بودن آن، زیرا اختالفی میان حكـیم و مـتكلم در ایـن    پیشین و یا

گوید: اتفاقاً منشأ اصلی اختالف در مناط نیاز بـه علـت، اخـتالف در همـین      در پاسخ می خواجه
 رو، منـاط نیـاز   مسئله است. متكلم معتقد است مفعول در حدوثش وابسته به علت است و از این

داند، و حكیم معتقد است مفعول در وجودش كه ممكـن و واجـب بـالغیر     به علت را حدوث می
  رو، مناط نیاز به علت امكان است. است وابسته به علت است و از این

گوید: حقیقت آن است كه اختالف میان متكلم و حكیم در اینجا لفظـی و در   می فاضل شارح
پذیرد كه عالَم بـر فـرض    است كه هر دو در آن اتفاق نظر دارند، زیرا متكلم مینحوۀ بیان معنایی 

داند، چون علـت مـؤثر در وجـود     ازلی بودنْ معلولِ علّتی ازلی است، اما این فرض را محقَّق نمی
عالم (خدای متعال) قادر و مختار است. از نظر ایشان اگـر عـالَم ازلـی بـود، خـدای سـبحان در       

 ب بود نه مختار، در حالی كه در جای خود ثابت شده است كـه او فاعـل   آفرینش عالمفاعلِ موج
پذیرد كه موجود ازلی محال است فعلِ فاعـل مختـار باشـد.     مختار است. از طرفی، حكیم نیز می

نظر دارند بر اینكه ازلی بودن شیء با نیازمند بـودنش بـه فاعـل قـادرِ       بنابراین، هر دو گروه اتفاق
  سازگار و با نیازمند بودنش به علت موجب سازگار است.مختار نا

فاضـل  عكـس آنچـه    گوید: متكلم بـه  شمارد و می را نادرست می تحلیل فاضل شارح خواجه
 م نتیجه گرفته است، نه حادث بـودن عال شارح بیان كرده، مختار بودن خداوند را از حادث بودن

  عالم را از مختار بودن خداوند.

كه متكلمان همگی بر نفی علت و معلول ازلی اتفاق نظـر دارنـد نیـز     این سخن فاضل شارح
نادرست است؛ زیرا كسانی از معتزله كه به احوال معتقدند بـا صـراحت علـت و معلـول ازلـی را      

دانند، باید آنهـا را معلـولِ    م و زاید بر ذات او میاند. اشاعره نیز، كه صفات خداوند را قدی پذیرفته
الوجود تن دهند و مشرك  كه در غیر این صورت باید به تعدد واجب ازلی ذات واجب بدانند چرا
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نظر دارنـد، بـرخالف گمـان فاضـل       شوند. پس متكلمان هرچند در اعتقاد به حدوث عالم اتفاق
  فاق نظر ندارند.شارح، در اعتقاد به نفی علت و معلول ازلی ات

در فهم صحیح دیدگاه حكیمان نیز ناكام اسـت. حكـیم در طبیعیـات، ابتـدا ازلـی       فاضل شارح
گیرد كه مبـدأ عـالم موجـودی ازلـی و تـام در فاعلیـت        كند و آنگاه نتیجه می بودن عالم را اثبات می

كنـد و آنگـاه    دی ازلی و فاعلِ تام اثبات مـی است، اما در الهیات ابتدا واجب تعالی را به عنوان موجو
گیرد كه فعل او (عالم هستی) ازلی و قدیم است و در عین حال، او را فاعلی قـادر و مختـار    نتیجه می

  داند؛ زیرا قدرت و اختیارش همانند قدرت و اختیار حیوانات نیست، بلكه عین ذات اوست. می

  : تنبیه بر هست& زمان۴فصل 

كنـد   بیـان مـی   آنكه نام آن آورده شود. شیخ و هستی زمان اثبات شده است بی در این فصل وجود
كه وجود هر شیء حادثی مسبوق بـه موجـودی غیـر قارالـذّات و دارای اتصـالی ماننـد اتصـال        

است. برای اثبات وجود زمان دو برهان اقامه شده است كه در یكی بـه   __  یعنی زمان مقدارها __
شود. برهـان نخسـت متناسـب بـا طبیعیـات، و       دیگری به تقدم و تأخّر تمسك میحركت و در 

برهان دوم متناسب با الهیات است. در این فصـل تقریـری از برهـان دوم بیـان شـده اسـت كـه        
  اجمالش چنین است:

شود، این بعد بودنش (تأخرّش) مضاف بـه قبـل بـودنی (تقـدمی)      آنچه بعد از عدم حادث می
شده و از بین رفته است. پس آنچه حادث شده اسـت قبلـی دارد كـه بـا بعـد جمـع       است كه زایل 

و امثال آن نیست كـه در آنهـا آنچـه قبـل     » دو«نسبت به » یك«شود. این قبلیت مانند قبل بودن  نمی
شـود.   شود؛ بلكه قبلی است كه با تحقق بعدیت، قبلیتش زایل مـی  است با آنچه بعد است جمع می

گونه كه قبل از وجود شیء حادث هست بعد از آن نیز  زیرا عدم همان  ان عدم نیست،این قبلیت هم
تواند باشد؛ چنان كه همان ذات فاعل نیز نیست، زیرا ذات فاعل گـاهی قبـل و همـراه و بعـد از      می

رود  آید و مـی  شود كه در خارج چیزی دیگر هست كه می شیء حادث نیز هست. از اینجا معلوم می
الذات اسـت. از طرفـی، ایـن امـر در      ال و گذرا و بیو وجودی سیقرار دارد، و درنتیجه، امری غیر قار

تـوانیم متحركـی را در نظـر بگیـریم كـه مسـافتی را        ذاتش حقیقتی متصل و پیوسته دارد، زیرا ما می
شود با پایـان یـافتن حركـت آن متحـرك. در ایـن       پیماید و حدوث شیء مورد نظر مصادف می می

از حركت متحرك قبل از این حادث است و در عین حال، میان آغـاز حركـت و پیـدایش    فرض، آغ
ای مطـابق بـا اجـزای مسـافت و      شـونده و موجودشـونده   های فانی ها و بعد بودن حادثْ قبل بودن
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ها از همـان نـوع اتصـال     ها و بعد بودن شود كه این قبل بودن حركت وجود دارد. از اینجا روشن می
برخوردارند. همچنین در جای خود روشن شده اسـت كـه چنـین امـر متّصـل و      مسافت و حركت 

شـود كـه پـیش از هـر شـیء       ای از اجزای غیر متجزی تشكیل نشده است. بنابراین ثابت می پیوسته
  حادثی موجودی غیر قارالذات و برخوردار از اتصالی همانند اتصال مقدارها (زمان) تحقق دارد.

كند كه اصل وجود و هسـتی زمـان    بر وجود زمان، بیان می از شرح استدالل شیخپس  خواجه
امری روشن است؛ برخالف چیستی و ماهیت آن كه امری پوشیده و پنهان اسـت. در هـر حـال،    
بحث دربارۀ هستی و چیستی زمان در اصل مربوط به طبیعیات اسـت و پـرداختن بـه آن در ایـن     

  است. اشاراتداشتن مباحث بعدی بر آن، و عدم ذكر آن در مباحث قبلی نمط به جهت توقف 

برای اثبات وجود زمان از طریق تمسـك بـه تقـدم و     شود كه استدالل شیخ یادآور می خواجه
تأخر غیر مجامع، درواقع تنبیهی بر وجود زمان اسـت، نـه برهـانی بـر آن؛ زیـرا در ایـن صـورت        

كه تقدم و تأخّر غیر مجامع چیـزی   استدالل یادشده مصادره بر مطلوب و دوری خواهد بود، چرا
متأخّر در یك زمـان موجـود نیسـتند. پـس پـذیرش      نیست جز تقدم و تأخّری كه در آن متقدم و 

وجود چنین تقدم و تأخرّی منوط به پذیرش وجود زمان است، در حالی كـه هنـوز وجـود زمـان     
اثبات نشده است؛ اما چون اصل وجود زمان امری روشن و آشكار است، نیازی بـه برهـان بـر آن    

با اسـتفاده از تقـدم و تـأخّر غیـر مجـامع       توان كند. زمان را اما نمی نیست و تنبیه بر آن كفایت می
و ماهیت آن را روشن كرد، زیرا چیستی زمان، برخالف هستی آن، امری مخفی و ناپیدا و  ،تعریف

  نیازمند تعریفی حقیقی است كه خالی از دور باشد.

 توان حتی اند، پس نمی تقدم و تأخّر غیر مجامع در خارج وجود ندارند و اموری ذهنی اشكال:
  در مقام تنبیه بر وجود خارجی زمان به آنها تمسك كرد.

ای به  االمریه اند، از اعتبارات نفس تقدم و تأخّر غیر مجامع هرچند اموری ذهنی و اعتباری پاسخ:
  آیند كه اگرچه خودشان در خارج نیستند ولی منشأ انتزاعشان (زمان) در خارج هست. شمار می

آنهـا را   در ایـن فصـل وارد سـاخته كـه خواجـه      نقدهای متعددی بر كالم شیخ فاضل شارح
  دهد. كند و پاسخ می بررسی می

ها اگر در خـارج موجـود باشـد     ها و تقدم آن است كه این قبل بودن نقد نخست فاضل شارح
آیـد.   یك تقدم به واسطۀ تقدمی دیگر، متقدم بر موجودی دیگر خواهد بـود و تسلسـل الزم مـی   

شـود   این است كه آنچه در خارج موجود است و اوالً و بالذات به تقدم متصف می پاسخ خواجه
شـوند   بر دیگر امور كه در زمان واقع مـی  __ نه در خارج و این تقدم در عقل __همان زمان است 
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گردد. اما خود تقدم از موجودات مختص به وقتی خاص نیست، زیـرا امـری اعتبـاری     عارض می
توان آن را اعتبار كرد؛ و اگر ایـن تقـدم را از آن جهـت كـه در وقتـی       ها می  است كه در همۀ وقت

ود در نظر بگیریم همان حكم دیگر موجودات را خواهد داشت كه تقدم دیگـری  ش معین واقع می
گردد. اما برخالف گمان فاضل شـارح، تسلسـلی روی    كند بر آن عارض می كه ذهن اعتبارش می

  یابد. شود و دیگر ادامه نمی دهد، بلكه با متوقف شدن اعتبار ذهنی، سلسله متوقف می نمی

اند، پس باید با هم موجـود شـوند،    این است كه تقدم و تأخّر دو اضافه نقد دوم فاضل شارح
وجود یكی از آنها مصادف با زوال دیگری است و این برخالف فـرض،   در حالی كه در بیان شیخ

ـ    پاسخ می و محال است. خواجه انـد كـه    اریدهد كه تقدم و تأخّر دو اضافۀ عقلـی و امـوری اعتب
  های آنها باید در عقل باشند و الزم نیست در خارج با هم موجود شوند. معروض

این است كه اگر عدم شیء سابق به تقدمی كه در خارج موجود اسـت   نقد سوم فاضل شارح
آید معدوم به موجود متصف شـود، در حـالی كـه موصـوف یـك وصـف        متصف گردد، الزم می

گوید: عـدم شـیء حـادث، عـدم مقیـد       در پاسخ می باید خود نیز موجود باشد. خواجهوجودی 
ای از وجود دارد و همین اندازه برای صـحت اتصـافش بـه     رو، بهره است، نه عدم مطلق، و از این

  كند. اعتبارهای عقلی از قبیل تقدم كفایت می

گویـد:   پردازد و مـی  بر اثبات وجود زمان در خارج می رضه با دلیل شیخبه معا آنگاه فاضل شارح
شده، زمانی دیگر بوده باشد و بـه   كند كه برای زمانِ ثابت اگر این دلیل تام باشد همین دلیل اقتضا می

ـ    نهایت ادامه می همین ترتیب تا بی ت از یابد؛ زیرا تقدم بعضی از اجزای زمان بر بعضـی دیگـر درس
  همین نوع تقدمی (تقدم غیر مجامع) است كه دربارۀ عدم وجود شیء حادث بیان شد.

دو بیان برای نشان دادن تفاوت زمان بـا عـدم و وجـود حـادث و امـوری       آنگاه فاضل شارح
آورد و سپس  می مانند آن، در عروض تقدم و تأخّر غیر مجامع بر آن، از سوی مدافعان برهان شیخ

گیرد كه زمان و عدم و وجود حادث در این جهت فرقی با هم  كند و نتیجه می هر دو بیان را رد می
ندارند تا مانع جریان استدالل شیخ بر تقدم عدم حادث بر وجود آن، در تقـدم بعضـی از اجـزای    

  زمان بر بعضی دیگر شود.

توان اجزای زمان را با عدم و وجود حادث قیاس كرد و حكـم   یگوید: نم در پاسخ می خواجه
دومی را بر اولی جاری ساخت؛ زیرا زمانْ ماهیتی جز جریان مستمر و متصل رفتن و آمدن جدیـد  

شـود.   ندارد، و این جریان مستمر و متصل تنها در وهم به سال و ماه و هفته و مانند آن تجزیه مـی 
دارد و تا اجزا نداشته باشد تقدم و تأخّری در كار نخواهد بود. پـس  بنابراین زمان اجزای بالفعل ن
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از فرضِ اجزا برای زمان نیز چنین نیست كه تقدم و تأخّرْ امـوری عـارض و ملحـق بـه آن اجـزا      
شوند، بلكـه صـرف تصـور ناپایـداری و      گونه كه سفیدی و سیاهی بر جسم عارض می باشند، آن

مستلزم تصور تقدم و تأخّر میان اجـزای فرضـی    __ زمان است كه همان حقیقت عدم استقرار __
باشـد. معنـای اتصـاف     زمان، به لحاظ خود ناپایداری و عدم استقرار زمان و نه چیزی دیگر، مـی 

زمان به تقدم و تأخّرْ چیزی جز این نیست. اما اموری مانند عـدم و وجـود حـادث، كـه ذاتشـان      
شـوند، تنهـا در صـورتی متقـدم و      كه با آن مقارن و همـراه مـی  ناپایداری و عدم استقرار نیست بل

گردند كه تقدم و تأخّر بر آنها عارض شده باشد. این است فـرق اساسـی میـان عـدم و      متأخّر می
  شود. در خود زمان جاری نمی وجود حادث و اجزای فرضی زمان. بنابراین دلیل شیخ

آن را در پایان این فصل بیـان كـرده    ی نیز بر معیت حركت با زمان، كه شیخنقد فاضل شارح
كه  گردد و با معروض خود __ ای است كه بر شیء عارض می است دارد، و آن اینكه معیت اضافه

رو، معیت حركت با زمان مسـتلزم وقـوع    باشد و از این مغایر می __ در اینجا حركت و زمان است
در پاسـخ   آیـد. خواجـه   در زمانی دیگر است، و درنتیجه، باز بحـث تسلسـل بـه میـان مـی      زمان

با زمانْ یك چیز است و معیت به واسـطۀ   __ مانند حركت گوید: معیت آنچه در زمان است __ می
شـوند و یـك سـاعت     مانند معیت بارش باران با وزش باد كـه در یـك زمـان آغـاز مـی      زمان __

چیزی دیگر است. اولی نسبت واحدی میان شیئی غیر زمان به زمان را اقتضا دارد كـه   __ پایند می
 الیـه هـر دو یكـی (زمـان      همان متای آن است، و دیگری دو نسبت برای دو شیئی را كه منسـوب

مشترك) است، اقتضا دارد. به همین جهت در اولی به زمانی مغایر بـا دو چیـزی كـه بـه معیـت      
  اند نیاز نیست، ولی در دومی نیاز است. متصف شده

  : اشاره به چیست& زمان۵فصل 

شود ماهیت زمان شناسانده شود. در فصل قبل گفته شد حقیقتی سیال و  در این فصل كوشش می
گوییم این حقیقت تنها در جایی امكان حضـور دارد كـه تغییـر     ناپایدار در خارج هست. حال می

شـود مگـر بـرای چیـزی كـه تغییـر در آن        تغییر حال ممكـن نمـی   حالی در آن رخ داده باشد، و
یابـد.   باشد، یعنی موضوع حركت؛ زیرا تغییرْ عرَض است و عرض جز در موضوع تحقق نمی روا

باشـد و   شود وجود این امر سیال و ناپایدار متعلّق است به تغییری كه عرض می از اینجا روشن می
نین تغییری كه تدریجی و غیر دفعی است حركـت نامیـده   متغیری كه جسمِ محلّ تغییر است. چ

  شود. بنابراین وجود این اتصالْ متعلّق است به حركتی و متحركی. می
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از طرفی، آنچه در فصل پیشین بیان شد نشان داد كه قبل از هر شیء حادثی زمـانی هسـت و   
و ایـن مسـتلزم آن    باشـد  هر زمانی كه آغازی دارد، حادث است؛ پس قبل از آن، زمانی دیگر مـی 

  است كه زمانْ امرِ متصلِ بدون آغاز، یعنی امری ازلی، باشد.

د، تواند ازلی باش حركت مستقیم نمی این زمانِ ازلی حتماً متعلّق به حركتی ازلی است و چون
  شود كه زمانْ متعلّق به حركتی دورانی و چرخشی است. معلوم می

باشـد.   یری است، از مقولۀ كم و از نوع كم متصـل مـی  گ از آنجا كه اتصال یادشده، قابل اندازه
و به دیگر بیان، مقـدار   ،گیرد بنابراین زمانْ كمی است كه تغییر تدریجی، یعنی حركت را اندازه می

گونه تعریف كرد: زمان كمیت حركت است نـه از جهـت    توان زمان را این حركت است. پس می
  شوند. با هم جمع نمی مسافت، بلكه از جهت تقدم و تأخّری كه

تعریـف وی  به نارسـایی  دربارۀ تعریف زمان بیان كرده،  شفادر  با استناد به آنچه شیخ خواجه
بنابراین زمان عدد حركـت  «كند. در پایان این كالمِ شیخ آمده است:  از زمان اشاره می اشاراتدر 

است آنگاه كه به اجزای متقدم و متأخّری منقسم شود كه تقدم و تأخّرشان به مسافت اسـت، نـه   
یعنی در صورتی كه تقدم و تأخّرشان به زمـان را در نظـر بگیـریم، چنـان كـه در      [به زمان؛ وگرنه 

  ».تعریفی دوری خواهد بود ]در تعریف زمان[این بیان  ]شود مشاهده می راتاشا

  : اشاره به تقدّم قو2ه و حامل آن بر حادث زمان&۶فصل 

ای كـه   هر حادثی مسـبوق اسـت بـه قـوه و مـاده     «شود:  در این فصل یك قاعدۀ مهم فلسفی اثبات می
ه، پیش از هر حـادثی بایـد قـوه و امكـان اسـتعدادی آن شـیء       براساس این قاعد». حامل آن قوه است

بر اثبات مـدعا ایـن اسـت كـه      حادث به همراه موضوعی كه حامل آن است، موجود باشد. دلیل شیخ
شیء حادث پیش از حدوثش ممتنع نیست، پس ممكن است. بنابراین امكانش در زمان سـابق و قبـل   

است. این امكان مسلماً چیزی است غیر از قدرت فاعل بر ایجاد شـیء.  از وجود آن شیء وجود داشته 
تواند باشد، چون امری اضافی و نسـبی اسـت؛ پـس عـرَض      از سوی دیگر، این امكان، جوهر نیز نمی

است، و عرض به موضوع و معروض نیازمند است. موضوع و معروض این امكان را، كه همـان قـوه و   
اسـت.  » حامل استعداد«نامیم؛ زیرا مقصود ما از ماده در اینجا همان  ه میاستعداد وجود شیء است، ماد

  ».كند ای كه آن را حمل می هر حادثی مسبوق است به قوه و ماده«شود كه  پس ثابت می

وارد شده است: در این استدالل امكان ذاتـی بـا امكـان     اشكال معروفی بر این استدالل شیخ
ای از نوع مغالطۀ اشتراك لفظی رخ داده اسـت. در ایـن اسـتدالل     و مغالطه استعدادی خلط شده
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شود كه با امكان استعدادی تناسب  شود، اما در ادامه مطالبی گفته می سخن با امكان ذاتی آغاز می
نقصان استدالل شیخ را برطـرف   ،كوشد با ارائۀ تحقیقی بدیع در شرح كالم شیخ می دارد. خواجه

  توان به این صورت تقریر كرد: سازد. حاصل تحقیق خواجه را می

  رود: امكان در موارد گوناگونی به كار می

ن �ـالجسـم یم«یـا  » بیضأون �ن یأن �الجسم یم«امكان وجود عرض برای موضوع، مانند   . 1

  ؛»ن یوجد له البیاضأ

جایگزین شدنش با صورت نـوعی پیشـین، ماننـد:     امكان وجود صورت نوعی در ماده و  . 2
  ؛»ن یصیر هواءأن �الماء یم«

المـاد$ة «شود، مانند  امكان وجود صورت جسمی در ماده كه موجب فعلیت یافتن ماده می  . 3
  ؛»ن تصیر موجودة بالفعلأن �یم

  ؛»ن أن یوجد�البیاض یم«نفسه عرض، مانند  امكانِ وجود فی  . 4

  ؛»ن توجدأن �یم ةالصورة الهوائی«نفسه صورت، مانند  فیامكان وجود   . 5

  ؛»ن توجدأن �یم ةالنفس الناطق«نفسه نفس مجرّد، مانند  امكان وجود فی  . 6

نفسه جوهر قائم به خـود و مسـتقل از موضـوع و مـاده و متعلّـق، ماننـد        امكان وجود فی  . 7
  ».ن یوجدأن �العقل العاشر یم«

به یك معنا به كار رفته است، با ایـن تفـاوت كـه در سـه قسـم نخسـت،       در همۀ این موارد امكان 
باشـد و   امكان در نسبت با وجود بالعرضِ شیء مطرح است و مربوط به مفاد كـان ناقصـۀ شـیء مـی    

باشد، اما در چهار قسم اخیـر امكـان    بیانگر عدم امتناع وجود چیزی در موضوع، یا در ماده و یا با آن می
  باشد. نفسه شیء مطرح است و مربوط به مفاد كان تامۀ شیء می الذات و فیدر نسبت با وجود ب

مواردی كه در آنها امكان در نسبت با وجـود بـالعرض شـیء مطـرح      در سه مورد نخست __
امكانِ شیء، همان قوۀ وجود آن در شیء دیگر است كه موضـوع، مـاده و یـا متعلّـق آن      __ است

ت و ضعف است و بـا تحقـق شـیء مـورد نظـر، از محـل و       باشد، و دارای قرب و بعد و شد می
  شود. موضوع خود زایل می

روشن است كه در این موارد، امكان اوالً امری وجودی و موجود در خارج است؛ ثانیاً عـرض  
است؛ ثالثاً محل و موضوعی موجود و محقق در خارج دارد؛ زیرا در این موارد امكانِ تبدیل شیئی 

ی در شیئی مطرح است و این مستلزم وجود شیئی اسـت كـه بناسـت بـه     به چیزی و تحقق چیز
چیزی تبدیل شود و یا چیزی در آن تحقق یابد. شاهد وجودی بودن امكان در این موارد (كـه بـه   
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گویند) اتصافش به دوری و نزدیكی و شدت و ضعف است. این امكان  آن قوۀ وجود شیء نیز می
شـود. در ایـن    نسبت با وجود بـالعرض آن اسـت، زایـل مـی     با تحقق بالفعلِ چیزی كه امكان در

موارد، وجود امكانِ سابقِ حادث زمانی، حاكی از وجود قوه و موضوع حامل آن بـرای آن حـادث   
  خواهد بود.

اما در موارد چهارم تا ششم نیز، همانند سه مورد نخست، ممكن بودن شیء نیازمند موضـوع  
د؛ زیرا در این مـوارد امكـان هرچنـد در نسـبت بـا وجـود       و محلّی است كه حامل آن امكان باش

نفسه وجودی عینی و خارجی ندارد تا مستلزم موضـوع و   بالذات مطرح است و چنین امكانی فی
محلِ موجود باشد، اما از آنجا كه مستلزم امكانی در نسبت با وجود بالعرض است، نیازمند محـلّ  

، این امكان كه در نسبت با »ن یوجدأن �البیاض یم« گوییم و موضوعی موجود است. مثالً وقتی می
وجود بالذات سفیدی است، مستلزم امكانی در نسبت با وجود بالعرض جسـمِ سـفید اسـت، در    

؛ زیرا سفیدی عـرض اسـت و وجـودش قـائم و     »بیضأون �ن یأن �الجسم یم«گوییم:  آنجا كه می
ی تنها در صورتی امكان وجـود دارد  یابد. پس سفید وابسته به موضوعی است كه در آن تحقق می

  (مورد چهارم امكان) كه جسمی باشد كه امكان سفید شدنش باشد (مورد اول امكان).

نفسه جوهر قائم به خـود و مسـتقل از موضـوع، مـاده و      اما در مورد هفتم كه امكان وجود فی
شـیء مطـرح    متعلّق مطرح است چه باید گفت؟ امكان در این مورد در نسبت با وجـود بالـذات  

است و در عین حال مستلزم امكان در نسبت با وجود بالعرض شیء نیست؛ چون در اینجا شـیء  
ممكنْ متعلّق و متحد با چیزی نیست تا وجود بالذات این، وجود بالعرضی برای آن دیگـری كـه   

  موضوع، محل یا متعلّق این است، فراهم سازد.

تواند حادث زمانی باشد؛ بلكـه حتمـاً هماننـد     چنین چیزی نمیگوید:  باره می در این خواجه
عقل عاشر موجودی قدیم خواهد بود؛ زیرا اگر جوهر مستقل مفروض، حادث زمانی باشد، پیش 
از وجودش ممكن خواهد بود و این امكانِ پیشین او در خارج موجود است، پس یا عرض است 

موضوعی خواهد داشت كه محلّ آن است و  و یا جوهر. اما عرض نیست، چون اگر عرض باشد،
طبیعتاً حادث مورد نظر وابسته و متعلّق به آن خواهد بود، در حالی كـه بنـا بـر فـرض، جـوهری      

تواند وجودی  چیزی است و خود نمی جوهر نیست، چون امكان همواره وصفمستقل است. اما 
  جوهری داشته باشد.

الوجـود   هر شیء حادث زمانی پیش از حـدوثش ممكـن  «كه  بر این سخن شیخ فاضل شارح
، اشكال گرفته است كه شیء حادث پیش از آنكه موجود شود نفی صرف و عـدم محـض   »است
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رو، حكم به امكان آن صحیح نیست؛ زیرا هر حكمی نیازمند محكوم علیه اسـت و   است، و از این
  وجود نیست تا محكوم به امكان شود.پیش از حدوث شیء، چیزی م

امـور انتزاعـی و اعتبارهـای عقلـی بـا امـور        گوید: در این سخنان فاضل شارح در پاسخ می خواجه
یـا  » شـود  بر معدوم حكـم بـه چیـزی نمـی    «شود  اند. وقتی گفته می خارجی و حقایق عینی خلط شده

حكم به امـور خـارجی و عینـی و اتصـاف بـه وصـف خـارجی        » گردد معدوم متصف به وصفی نمی«
حـادث  «گوینـد   مقصود است، نه اعتبارهای عقلی و امور انتزاعی ذهنی، مانند امكان. همچنین وقتی می

مقصود آن است كه در خارج معدوم است، هرچنـد  » پیش از حدوثش نفی صرف و عدم محض است
  كند. همین اندازه برای اتصافش به امكان كفایت میباشد، و  در عقل به وجود ذهنی موجود می

بر فرض كه بپـذیریم  «گوید:  دارد و می سپس در ثبوتی بودنِ امكانْ تردید روا می فاضل شارح
گویید كه امكـان وصـفی    به چه دلیل می پرسیم باشد، می شیء حادث پیش از حدوثش ممكن می

به نقـل و   كند كه خواجه ای نفی اینكه وصفی ثبوتی باشد اقامه میآنگاه سه دلیل بر» ثبوتی است؟
پردازد. در پایان، خواجه نقد فاضل شارح بر مالزمۀ میان اولویت وجود حادث و مادۀ  نقد آنها می

  گوید. كند و به آن پاسخ می سابق را نقل می

  : تنبیه بر حادث ذات& بودن موجودات مم9ن۷فصل 

شـود كـه    رسـد، و نشـان داده مـی    فصل حدوث ذاتی برای موجودات ممكن به اثبات میدر این 
اند اگرچه برخی از آنها قدیم زمانی باشند. از آنجا كه تحقیـق   موجودات ممكن همگی ذاتاً حادث

زیـرا حـدوث عبـارت اسـت از      دربارۀ حدوث ذاتی مبتنی بر تحقیق در باب تأخر ذاتی است __
رو،  مش، و این تأخر بر دو قسم است: تأخر زمانی و تأخر ذاتـی، و از ایـن  تأخر وجود شیء از عد

تحقیـق دربـارۀ تـأخر ذاتـی را بـر اثبـات        شـیخ  __ باشد حدوث هم بر دو قسم زمانی و ذاتی می
  دارد. حدوث ذاتی مقدم می

ی و تـأخر  تأخر معانی گوناگونی دارد: تأخر زمانی، تأخر رتبی، تأخر بـه شـرف، تـأخر معلـول    
نامد؛ امـا    تأخر ذاتی می اشاراتدر  طبعی. معنای مشترك میان تأخر معلولی و تأخر طبعی را شیخ

  تأخر ذاتی مرادف با تأخر معلولی دانسته شده است. شفادر 

كند، در جایی است كه وجـود یكـی    یاد می» تأخر به استحقاق وجود«از آن به  تأخر ذاتی، كه شیخ
(یعنی متأخّر، مانند معلول) از دیگری (یعنی متقدم، مانند علت) بوده باشد و وجود دیگری (متقـدم) از  

یابد مگر آنكه وجود برای متقـدم محقـق شـده     آن (متأخر) نباشد. بنابراین متأخر استحقاق وجود نمی
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آن  ای دیگر تفسیر كرده كـه خواجـه   كالم شیخ در بیان معنای تأخر ذاتی را به گونه (فاضل شارح باشد
گویید: دستم را حركت دادم پس كلیـد   شمارد) مانند اینكه می را نادرست و ناهماهنگ با كالم شیخ می

حركت كرد، هرچند حركـت دسـت و كلیـد     گویید: كلید حركت كرد پس دستم حركت كرد، اما نمی
  معیت زمانی دارند. این همان تأخر بالذات حركت كلید از حركت دست است.

بر تقدم داشتن علت بر معلول اشكال گرفته و آن را امری مبهم دانسـته اسـت و    فاضل شارح
در پاسـخ   كنـد. خواجـه   باط كـرده، بیـان و رد مـی   بر آن استن آنگاه دو دلیلی را كه از سخنان شیخ

گوید: تقدم داشتن چیزی كه منشأ و مصدر وجود است (علت فاعلی) بر چیزی كه وجـود بـه    می
گیرد (معلول) در وجود و هستی، هم به لحاظ تصـور بـدیهی اسـت، هـم بـه لحـاظ        آن تعلّق می

بات نیست و مقصود شیخ تنها بیان این نكتـه اسـت كـه    رو، نیازمند تعریف و اث تصدیق؛ و از این
پندارند تقدم  تقدم علّی مالزم با تقدم زمانی نیست و ممكن است از آن جدا شود، زیرا جمهور می
توانـد علـت    علّی مشروط به تقدم زمانی است و تا شیئی تقدم زمانی بر چیزی نداشته باشد، نمـی 

  باشد. آن بوده، بر آن تقدم علّی داشته

دانی كه حالی كـه شـیء    تو می«پردازد:  در ادامه به اثبات حدوث ذاتی برای ممكنات می شیخ
به اعتبار ذاتش و آنگاه كه خالی از غیر خودش است دارد، بر حالی كه آن شـیء از غیـر خـودش    

كند، تقدم ذاتی دارد (تقدم داشتن ما بالذات بر ما بالغیر)؛ و هرچـه وجـودش از غیـر     دریافت می
مكن) اگر تنها باشد استحقاق عدم دارد یا وجودی برای آن ثابت نیست، بلكه وجـودش  است (م

باشد. بنابراین چنین چیزی پیش از آنكه وجود داشته باشد، وجودی نـدارد   فقط از جانب غیر می
اش متأخر از عدم  و تهی بودنش از وجود تقدم ذاتی بر وجودش دارد، یا به تعبیری، وجود غیری[

  ».و این همان حدوث ذاتی است ]باشد، می اش ذاتی

هرچه وجودش از غیر است (ممكن) «كه  گیرد كه در این سخن شیخ اشكال می فاضل شارح
عـدم  «ای روی داده و  مغالطـه » اگر تنها باشد استحقاق عدم دارد یا وجودی برای آن ثابت نیست

خلط شده و دومی به جای اولی نشسته اسـت. تعبیـر   » م وجوداستحقاق عد«با » استحقاق وجود
  ».استحقاق عدم«است، نه » عدم استحقاق وجود«صحیح دربارۀ ممكن 

شود و گاهی در عقل. عدم  گوید: ماهیت گاهی در خارج در نظر گرفته می در پاسخ می خواجه
شده اسـت. در خـارج حـال ماهیـت در      تفكیك میان این دو مقام منشأ این اشكال فاضل شارح

صورت اعتبارِ عدمِ غیر، همان حالِ ماهیت در صورت عدمِ اعتبارِ غیر است، امـا در اعتبـار عقـل    
میان آن دو تفاوت هست. مقتضای تنها و بدون غیر بودنِ ماهیت در خارج معدوم بودن آن اسـت  
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عدم استحقاق وجود است به نحو سلب تحصـیلی   (استحقاق عدم) و مقتضای آن در اعتبار عقل
  (ماهیت مستحق وجود نیست)، نه ایجاب عدولی (ماهیت معدوم است).

معناست كه هرچه وجودش از غیر است (ممكن) در صـورتی كـه مـاهیتش     بدین كالم شیخ
تنها باشد معنای وجود همراهش نخواهد بود (چنان كه معنای عدم نیز همراهش نیست)، و ایـن  

  دربارۀ وضع ماهیت در عقل است، نه در خارج.

  ناپذیری معلول از علت تام@ : تنبیه بر انفکاک۸فصل 

شود. علت تام علّتـی اسـت    خود هرگز جدا نمی ود كه معلول از علت تامش در این فصل بیان می
بالفعل شدن بدان نیاز دارد، واجد است. امورِ دخیل در تمامیت علیت  آنچه را برای علت   كه همۀ

  اند: علت بر دو دسته

  اموری كه بیرون از ذات علت نیستند، مانند طبیعت، نفس نباتی، اراده و عقل؛  . 1

انـد.   اند، مانند زوال مانع، و یا وجـودی  اند كه اینها یا عدمی اموری كه بیرون از ذات علّت  . 2
شوند تـا فاعـل بتوانـد بالفعـل      اند كه به علت (فاعل) افزوده می امور وجودی یا چیزهایی

  شوند، مانند ماده و زمان. تأثیر گذارد، مانند ابزار، معاون و داعی، و یا به علت افزوده نمی

موجود است؛ چنان كه اگر معدوم باشد معلول  بالضرورهگر علت تام موجود باشد معلول آن ا
آن بالضروره معدوم است. عدم علت تام یا به عدم تحقق ذات آن است و یا به عدم یك یـا چنـد   

پس علت تام یـك  ». جزائهأ ل$ ینتف
 بانتفاء احد�ال«اند؛ زیرا  چیزی كه در تمامیت علیت آن دخیل
اگر امری ابدی باشد، معلول آن نیز ابدی خواهد بود و اگر موقت باشد معلول آن نیز موقـت    شیء

باشد چیـزی   گاه روا هر«، اش موجود است. به گفتۀ شیخ بوده، تنها در همان بازۀ زمانی علت تامه
لـولی داشـته   در همه چیز وضع و حالش یكسان و هماننـد باشـد و مع   ]الوجود بالذات = واجب[

  ».از او واجب باشد ]و دائم[باشد، دور نیست كه صدور و وجود آن معلول به نحو سرمد 

سبب اكتفا به رفع استبعاد و نیز سبب تعبیـر بـه سـرمد بـه      در توضیح این كالم شیخ خواجه
  كند. جای دوام را بیان می

  بت به تکوین و احداث: تنبیه بر برتری مرتبۀ ابداع نس۹فصل 

برتری مرتبۀ ابداع (ایجاد بدون وساطت ماده، زمان و آلت) بر تكوین (ایجاد چیزی كـه مسـبوق بـه    
روسـت كـه ابـداع بـر      ماده است) و احداث (ایجاد چیزی كه مسبوق به عـدم زمـانی اسـت) از آن   
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د نه با تكـوین و احـداث.   شون دوی آنها تقدم دارد، زیرا ماده و زمان خودشان با ابداع موجود می  هر
ای پس از آن قرار دارند. درنتیجـه، ابـداع بـه     اند و در مرتبه بنابراین تكوین و احداث مترتب بر ابداع

  باشد. از آن دو می اش باالتر و درنتیجه مرتبه ،تر است تا تكوین و احداث علت نخستینْ نزدیك

  : تنبیه و اشاره به وجوب صدور معلول از علت تام@۱۰فصل 

ت كـه ایـن فصـل مشـتمل بـر حكمـی       در عنوان این فصل آن اس» اشاره«و » تنبیه«نكتۀ تعبیر به 
(ممكن در وجودش نیازمند سببی است) و نیز حكمی نزدیك به وضـوح (سـبب در سـبب     اولی

انـد كـه    باشد. متكلمان در حكم دوم با حكیمان مخالفت كـرده و گفتـه   بودنش واجب است) می
مختار، حتی اگر علت تامِّ فعل خود باشد، واجب و ضروری نیست، بلكه بـه  صدور فعل از فاعلِ 

با استناد بـه حكـم اول، حكـم دوم را اثبـات، و بطـالن سـخن        نحو امكان و صحت است. شیخ
  كند. متكلمان را آشكار می

  شود : تنبیه بر اینکه از علت واحد تنها معلول واحد صادر م&۱۱فصل 

شود كه واحد حقیقی از آن جهت كه واحد است فقـط یـك معلـول را     ادآوری میدر این فصل ی
مفهومِ بـودنِ  «روشن است، و كافی است یادآوری شود كه  كند. این مطلب از نظر شیخ ایجاب می

ای اسـت كـه    بودنش بـه گونـه   از آن واجب باشد، غیر از مفهومِ» الف«ای كه صدور  شیء به گونه
ز آن واجب باشد؛ یعنی علیتش برای یكی از آن دو، غیـر از علیـتش بـرای دیگـری     ا» ب«صدور 

كند بر مغایرت حقیقت آن دو. بنابراین علت مفروض یـك   است، و مغایرت دو مفهوم داللت می
و یا یك شیء موصوف به دو صفت متغایر است؛ در حـالی كـه آن را     شیء نیست، بلكه دو شیء

  ».م، و این خالف فرض استفرض كرده بودی یك شیء 

گـاهی چنـد چیـز از    «گویـد:   د، مـی بر قاعدۀ الواح در مقام معارضه با دلیل شیخ فاضل شارح
ـ   گردد، مانند اینكه می شیء سلب می یك یء سـنگ نیسـت و درخـت نیسـت؛ و     گوییم: ایـن ش

ایسـتاده اسـت و نشسـته اسـت، و     د شود، مانند این مـر  یك شیء متصف به چند چیز می گاهی
ـ      یك شـیء چنـد چیـز را مـی     گاهی پـذیرد.   یاهی و حركـت را مـی  پـذیرد، ماننـد جـوهر كـه س

های اتصـاف آن شـیء    های سلب این چیزها از آن شیء واحد، و مفهوم نیست كه مفهوم تردیدی
». وت اسـت نسبت به آن چیزها، مختلف و متفا  های پذیرش آن شیء واحد به آن چیزها، و مفهوم

دهندۀ تغایر حقیقت، و آنگاه حـاكی   گوید، صرف تغایر دو مفهوم نشان پس اگر چنان كه شیخ می
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از تغایر خارجی مصداق آن مفاهیم باشد، در این موارد نیز ما با مفاهیم مختلفـی سـروكار داریـم؛    
ـ      رده پس باید حقایق و مصادیق آن مفاهیم نیز مختلف باشند، و درنتیجـه آنچـه واحـد فـرض ك

  بودیم، واحد نباشد.

انـد، و تحقـق    گوید: سلب و اتصاف و قبول، همگی از سنخ اضافۀ مقولی در پاسخ می خواجه
بـرخالف اضـافۀ علّـی كـه      اضافۀ مقولی منوط و متوقف بر تحقق دو طرف آن اضـافه اسـت __  

علّتی مركب دارند؛  یك مزبور هررو، امور  از این __ باشد ای اشراقی، و تنها قائم به علت می اضافه
اند، برخالف علّیت كـه منشـأ و مصـدر     ها در یك جزء با هم مشترك اگرچه هر كدام از این علت

آن، فقط علت است و به همین جهت اسـت كـه صـدور و صـادر در صـورت وحـدت مصـدر        
  تواند متعدد و متكثر شود. نمی

امری اضافی و عارض بر علـت و معلـول از آن   ناگفته نماند كه صدور دو معنا دارد. در یك معنا 
باشد. این معنای صدور از محلّ بحث خارج اسـت. معنـای دوم صـدور نیـز      اند می جهت كه با هم

ای كه معلول از آن صادر شود. این معنای صـدور اسـت كـه بـر      عبارت است از بودنِ علت به گونه
  است. ود تقدم دارد و محلّ بحث شیخش ای كه بر علت و معلول عارض می معلول و نیز بر اضافه

های گونــاگون در بــاب وجــوب،  : اوهــام و تنبیهــات در بررســ& دیــدگاه۱۲فصــل 
  ام9ان، قPدَم و حدوث موجودات

های گوناگونی دربارۀ وجوب و امكانِ موجودات و نیز قدیم و حـادث بـودن    در این فصل دیدگاه
دانند (موحـدان)   الوجود را یكی می شود. برخی واجب داده میآنها بیان، و بر دیدگاه صحیح تنبیه 

  انگارند (مشركان). و برخی آن را متعدد می

ای از همین موجـودات محسـوس    دهند. برخی پاره های متعددی را تشكیل می مشركان گروه
شمارند و برخی دیگـر منكـر وجـوب     نیاز از علت می را واجب و بی __ مانند افالك و كواكب __

  اند. ین محسوساتا

ای  الوجود اسـت، و پـاره   گویند مادۀ آنها واجب ای می مشركانِ منكر وجوب محسوسات، پاره
ها  دانند. اینان دو موجود متضاد را كه یكی نیك و منشأ نیكی الوجود نمی دیگر، مادۀ آنها را واجب

  دانند. الوجود می جبها (اهریمن یا ظلمت) است، وا یا نور) و دیگری بد و منشأ بدی  (یزدان

ت قائالن به وجوب مادۀ محسوسات، برخی معتقدند كه این مـاده هیـوالیی مجـرّد از صـور    
و  ؛برخی معتقدند یك عنصر است (آب یا بخار یا هوا یـا...)  است (بسیاری از حكیمان باستان)؛


