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 چکیده

، «ترتب حقیقیی »و  «اجتماع در وجود»، «فعلیت اجزاء» گانۀحکما با توسل به شرایط سه
ث زمیانی و  اعیداد، حیواد   هایی همانند سلسلۀوجود نامتناهی در مجموع تا اندکوشیده

 ند.های ابطال تسلسل مصون داررا از گزند برهان ها آنو  نفوس مفارق را توجیه کنند

اعیداد،   توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسلۀ شود کهدر این مقاله نشان داده می
همراه نبیوده اسیت.    نامتناهی بالفعل با موفقیت ۀو نفوس مفارق از دایر ،حوادث زمانی

در شرط  «معیت»فقدان معنای مناسب برای اصطالح  تالزم عدد با کثرت در شرط اول،
گیردد کیه   ذهن انسانی در توجیه شیرط سیوم سیبب میی    های و لحاظ محدودیت ،دوم
 .رو گردد هیی این شروط با چالشی جدی روبکارآ
 

 .نامتناهی، تسلسل، فعلیت، معیت، ترتب   :ها واژهکلید
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 . درآمد1

نیزد   یونان دارد. در این میان، نظرییۀ ارسیطو   تناهی ریشه در فلسفۀتناهی و عدم مسئلۀ
دارد  بیان می  وجود نامتناهی  در باب نحوۀاست. ارسطو  مسلمان مقبول افتاده فیلسوفان

نامتناه   ،عبارت دیگره ب .که نامتناه  به یک معنا وجود دارد و به یک معنا وجود ندارد
محیال   ین تحقق نامتنیاهی بالفعیل  . بنابرابالقوه وجود دارد و نامتناه  بالفعل وجود ندارد

 . [219-211ص، 6] است
سیه   سیینا ابین بار نخستینمصادیق نامتناهی محسوب داشت. تسلسل را باید یکی از 

عنوان شرایط تسلسیل محیال    را به سلسله اجزاء ترتبو  ،وجود در اجتماع، تیفعل شرطِ
ینیی  بدر جهیان  این شروط نزد حکمیای مسیلمان مقبیول افتیاد.     .[116ص، 2] ذکر کرد
اعیداد، نفیوس    لۀهای نامتنیاهی هماننید سلسی   برخی از مجموعوجود مسلمان  فیلسوفان
بیا توسیل بیه شیرایط      انید تیا  شده است. حکما کوشیده پذیرفته یزمان حوادث و انسانی،

تسلسیل   ابطیال بیراهین   اثربخشیی  داییرۀ  های نامتناهی را ازاین مجموع مذکور، گانۀ سه
دوبیاره   ملیتی  گانه نیازمند یی و اثر بخشی این شرایط سهبا این حال کارآ .گردانند خارج
 است.
 

 تحقیق . پیشینۀ2

 نشیان دهید کیه    ست که نویسندۀ آن کوشیده است تیا  ای مقاله[ 21]« مل در تسلسلت »
اقسیام   گانیۀ میذکور در همیۀ    بدون نیاز بیه شیرایط سیه   ابطال تسلسل  معتبرِهای  برهان

تمرکیز  « اجتماع در وجیود »و  «فعلیت» دو شرطِبر روی  ند. این مقالهنامتناهی جریان دار
 کرده است. 

ابطیال   گانیۀ  ای متفاوت به مسیئلۀ شیرایط سیه   از زاویه ذکر است که مقالۀ ما زم بهال
ی از عیای شیرایط میذکور را در میوارد اد     اثربخشیی  پردازد. نیز اگرچه مقالۀ مامیتسلسل 

هیای ابطیال   ا در عین حال مدعی نیست که برهیان دهد ام جانب حکما مورد نقد قرار می
 اهی جریان دارد.های نامتنمجموع سلسل در همۀت

 
  گانه شرایط سهدو تفسیر از . 3

فی  تسلسیل محیال  یرح     اي را بیراي معر   گانه حکما شرایط سهاشاره شد  کهگونه  همان
اجتماع در  (1)نامتناه ،  عاجزاي مجمو ( فعلیت همۀ2: )اند. این شرایط عبارتند از کرده
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 ،1ج، 22اجیزاي مجمیوع ]  ان میی  ،و نه اعتباري ،ترتب حقیق  (9)وجود اجزاي مجموع، 
 توان دو تفسیر ارائه داد. گانه م  از این شرایط سه 2.[211ص

 

   تفسیر اول. 1. 3
، هیر  عبیارت دیگیر  ه این شرایط مالک تمایز نامتناه  محال از نامتناه  ممکن است. بی 

، بایید متنیاه  باشید. از    فوق در باب اجزایش صیادق باشید   گانۀ مجموع  که شرایط سه
. داننید را محال می وجود نامتناه  بالفعل ی مسلمان تحت ت ثیر ارسطوماحک  رف دیگر

 میذکور میالک شناسیای  نامتنیاه      گانیۀ  ان نتیجه گرفت که شرایط سیه تو از این رو م 
همچنین تسلسل محال نیز مصداقی از نامتناهی بالفعل و نامتنیاهی محیال    بالفعل است.
     کنند.ر دفاع میاکثر حکمای مسلمان از این تفسیخواهد بود. 

 دارد که هر امر متصل موجیود صیاحب وییعی    ابتدا بیان می النجاةسینا در کتاب ابن

 بیا یکیدیگر باشیند محیال     و همچنین امور متعیدد مترتیب موجیودی کیه دارای معییت      

 اشیییایی کییه »گییردد کییه سییینا در ادامییه متییذکر مییی متنییاهی باشییند. ابییناسییت ریر

  هیا  آنمحیال اسیت، عیدم تنیاهی از تمیامی وجیوه در        ها نآمتناهی بالفعل در وجود ریر

گوییم: عدد و حرکات نامتناهی هستند بلکیه نامتنیاهی   محال نیست. به همین سبب می
. [116ص، 2] 1«.باشد که همان وجود بیالقوه اسیت  در این امور دارای نحوی از وجود می

و آن را قسییم نامتنیاهی    دکنی کیید میی  نامتناهی بالقوه ت  وجود نامکبر ا شیخ جا در این
 کییه توصیییفی کییه در  اسییت حییاوی اییین نکتییه سییخن مییذکور .دهییدمحییال قییرار مییی

نامتنیاهی   کننیدۀ  ت در واقی  مشیخص  ابتدای سخنش از نامتناهی محیال ارائیه داده اسی   
 . بالفعل است

که میان اجزایشان ترتب هست و بیه صیورت    های نامتناهیسلسله نیز از نظر خواجه
. اما اموري که فاقید هیر ییک از دو شیرط     اند از اقسام نامتناهی محال دنددفع  نیز موجو

به صیورت دفعی  حاصیل     ها آنفوق باشند یعن  میان اجزایشان ترتیب  نباشد یا اجزاي 
 .[261-261ص ،26] صفت نامتناه  گردند توانند موصوف به م  نباشند

                                                 
 91-91؛ همیو، دره التیاج،   211الدین شیرازی، شیرح حکمیه االشیراق،    ؛ قطب 121، ر.ک:  با بائی .2

 111ماد، قبسات، میردا

االشیاء التی یمتن  فیها وجود الغیر المتناهی بالفعل، فلیس یمتن  فیها من جمی  الوجوه. فانا نقیول:  . 1
 ان العدد الیتناهی، و الحرکات التتناهی؛ بل لها یرب من الوجود؛ و هو الوجود بالقوه
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ل براسیاس همیین   گانۀ تسلسیل محیا   زي نیز پس از بیان شروط سهالدین شیرا قطب
داراي ترتب نباشید پیس    الوجود نباشد و یا چه آحادش مجتم  د که هر آنگوی دیدگاه م 

ایین  از  موع  که بعض  افرادش معدوم باشندزیرا هر مج ،مجموع آن موجود نخواهد بود
جود و ترتب شروط . پس اجتماع در و[211ص، 21] دوم استمع حیث که مجموع است

 توانید نامتنیاه  باشید.    بالفعل نیز نمی   هستند و یک مجموع حصول یک مجموع بالفعل
 مذکور در واق  مالک شناسایی نامتناهی بالفعل است. گانۀبنابراین شروط سه

شرط اول مستقل از شرط دوم نیست،  مذکور گانۀشروط سه در الزم به ذکر است که
قق یافتیه اسیت؛   فعلیت نیز تحیعنی اگر شرط اجتماع در وجود محقق شد، ناگزیر شرط 

این امکان همچنان برقرار است که شیرط فعلییت تی مین شیده باشید امیا شیرط        اگرچه 
را در اجتماع حصول نیافته باشد. از همین رو حکما در بعضی از میوارد شیرط اول و دوم   

 برند.از آن نام می« مجتم  الوجود»و « دفعی الوجود»همانند  هم ادرام کرده و با تعابیری
گیردد کیه    گانۀ تسلسل محال متذکر می   ائ  نیز پس از بیان شرایط سهبعالمه  با 

 ،همچیون بعضی  از مراتیب اعیداد     ،سلسله داراي وجود بالقوه باشند اگر بعض  از اجزای
همواره تعداد متناه  از آنان موجود است. همچنین اگر اجزاي ؛ زیرا آید محال  الزم نم 
گاه همیواره تعیداد    مجتم  باشند، آنوجود ریرود بالفعل باشند ول  در سلسله داراي وج

و همچنیین اگیر اجیزا بالفعیل و      .همچیون حیوادث زمیان     ،متناه  از آنان موجود است
همچون تعیداد   ،آید نباشد، محال  الزم نم  ها آنمجتم  در وجود باشند اما ترتب  میان 

 برقیرار نیسیت   هیا  آنمعلولیت  مییان  علیت و  گونه رابطۀ از موجودات  که هیچ نامتناه 
  دییدگاه عالمیه اگیر مجمیوع     کیه در  آن است دهندۀ . این سخنان نشان[112ص، 29]

، محیال  الزم نخواهید آمید. بنیابراین ایین      گانه را دارا نباشد سه   از شرایطنامتناه  یک
  گانه مالک تمایز نامتناه  محال است. شرایط سه

گیردد   گانه سبب می   این شرایط سه فقدان هر یک از دارد که عالمه در ادامه بیان م 
جیاري   هیا  آنمتناه  موجود نگردد تا بیراهین ابطیال تسلسیل در    که سلسلۀ واحد و ریر

کیه نامتنیاه     اول این سازد. ن عالمه دو نکته را روشن م این سخ .[112ص، 29] گردد
گیردد کیه مجمیوع     گانه سبب م  محال همان نامتناه  بالفعل است و فقدان شرایط سه

هاي ابطال تسلسیل در   که برهان تواند نامتناه  باشد. دوم این گر بالفعل نباشد پس م دی
نامتناه  بیالفعل   اي که امکان ندارد که  گونه هپردازند. ب واق  به انکار نامتناه  بالفعل م 

 .هاي ابطال تسلسل قرار گیرند اثر بخش  برهان خارج از دایرۀ
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   . تفسیر دوم2. 3
هاي ابطال تسلسل و اثبیات تنیاه     برهان جریاننه در واق  جزء شرایط گا این شرایط سه
اثربخش  ایین   ن شرایط را دارا باشد، در دایرۀاي که اگر مجموع  ای گونه هابعاد هستند. ب
گیرد و در نتیجه عدم تناه  آن محال خواهد بود. اما اگر مجموع  فاقید   براهین قرار م 

گیردد  ها خارج م اثر بخش  این برهان باشد، از دایرۀ گانهحداقل یک  از این شرایط سه
قضاوت کیرد و در بیاب    ها آنها در مورد توان با توسل به این برهاندیگر نم  یجهو در نت

حکم داد. به همیین سیبب ایین شیرایط میالک       ها آنامکان یا امتناع وجود نامتناه  در 
مجمیوع  متصیب بیه    لکه امکیان دارد  ب ناه  بالفعل از نامتناه  بالقوه نیست،تمایز نامت

 گانیه  ول  مجموع مذکور به دلیل فقدان یک  از ایین شیرایط سیه    نامتناه  بالفعل گردد
قرار گیرد. از نظر  2هاي ابطال تسلسل و اثبات تناه  ابعاد اثر بخش  برهان خارج از حوزۀ

در  فیلسیوفان  که رسدنظر م ه ب ل همان نامتناه  بالفعل است.اکثر حکما نامتناه  محا
هاي ابطال تسلسل و تنیاه  ابعیاد توسیل    باب انکار وجود نامتناه  بالفعل تنها به برهان

 حیوزۀ نامتنیاه  بالفعیل لزومیان منطبیق بیر       که  بق این تفسیر دایرۀ ناند. حال آجسته
هاي ابطال تسلسل و تناه  ابعیاد نیسیت. بنیابراین در ایین تفسییر وجیود       برهان جریان

 فعل محال نخواهد بود. نامتناه  بال
مین اهیداف  برای ت  ،استمغایر نگاه ارسطویی  اگرچه این تفسیرشایان ذکر است که 

اثبیات تنیاه    از این بحث همانا  نررض اصلی آنازیرا  ؛کند کفایت می مسلمانفیلسوفان 
هیر دوي ایین امیور داراي    اسیت و  تناه  ابعاد عیالم  نیز اثبات علل و معلوالت و  ۀسلسل
 گیرند. براهین مذکور قرار م  جریان حوزۀاز همین رو در و گانه هستند  سه شرایط

نفوس انسیان  مفیارق از بیدن و    همچون  در واق  محل تمایز این دو تفسیر به اموري
نبیوده   هیا  گاه به دنبال اثبات تناه  آن یچه گردد که فیلسوف مسلمان محدود م  مالئکه

وارد  مسیلمان خللی  بیر نظیام فکیري فیلسیوفان      است. و عدم تناه  این امور نیه تنهیا   
 .  نجامدا تقویت این نظام فکري م  هسازد بلکه در مواردي ب نم 

بییان   به  ور صریح توسیط فیلسیوفان مسیلمان   گاه  که تفسیر دوم هیچگفتنی است 
توان ردپاي آن را در مییان سیخنان ایشیان و بیه ویی ه در هنگیام        م  گرچه .نشده است

صیریح  التیزام  البتیه  هاي ابطال تسلسل یافیت.   برهان شده برکاالت واردگوی  به اش پاسخ

                                                 
ل در جهت اثبات استحاله نامتنیاهی  های اثبات تناهی ابعاد نیز همانند برهان های ابطال تسلسبرهان. 2

  شوندبالفعل بکار گرفته می
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ت مدعیات خیویش بیا   برخی موارد جهت اثبا حکما به تفسیر اول سبب شده است که در
های بعدی اشاره خواهیم کیرد.  در بخش مشکالتبه برخی از این . رو شوند هروبدشواری 

  پردازیم: ي مذکور م  هگان تر به بررس  شرایط سه اکنون با نگاه  دقیق
 

 شرط فعلیت اجزا. 4

این است که این شرط مورد قبول فیلسوفان و متکلمان قرار گرفته است. مفاد این شرط 
همچنین  خواه به صورت توأمان یا ریرتوأمان. ،یابندآحاد یک مجموع باید همگ  فعلیت 

. ممکین  زه باشید انیدا در این شرط مهم نیست که مدت زمان فعلیت هر یک از آحاد چه 
زمان و ممکن اسیت   ، همانند آحاد سلسلۀاي باشد آحاد سلسله آن  و لحظه فعلیتاست 

. بنیابراین هیر   (ماننید نفیوس انسیان    تیا ابید ادامیه یابید )    فعلیتی زمانمند باشد و حتی 
خواهید بیود و لیذا از حیوزۀ     ، فاقد ایین شیرط   بندمجموع  که تمام اجزاي آن فعلیت نیا

 اعیداد را از داییرۀ    یین شیرط سلسیلۀ   . فیلسوفان اسالم  با اشود می تسلسل محال خارج
 .[112ص، 29] کنند ج م هاي ابطال تسلسل خار نامتناه  محال و برهان

سییم کیرد. در نگیاه    مفارقیات و مادییات تق   تیوان بیه دو دسیتۀ    دات عالم را م موجو
این هیر آنچیه   معنیا اسیت. بنیابر    ، در عالم مجردات حدوث زمیان  بی   فیلسوفان مسلمان

صالحیت موجودیت داشته باشد از ازل موجود بوده است و هر آنچیه کیه موجیود نشیده     
تیوان از موجیودات     نمی   د یافت. از این رو در میورد مفارقیات  هرگز حدوث نخواه ،است
اسیت فعلییت یابنید.    اند اما در آینیده ممکین    به میان آورد که هنوز فعلیت نیافته سخن

موجیودات مفیارق   مورد توان فارق از هر قید زمان  در ذکور را م شرط مبنابراین اگرچه 
اما در مورد  ی  خود را از دست خواهد داد.کارآدرمورد مجردات این شرط ه کار گرفت، ب

  یابد. فسیر متفاوت میدو تمورد بحث شرط موجودات مادی که زمانمندند 
کم در  دستدر  ها آنفتن منظور از فعلیت یافتن اجزاي مجموع، فعلیت یا .اول تفسیر

براي تعییین صیدق ییا     براساس این تقریر آینده است. ، یاهای گذشته، حال یکی از زمان
 زمان را مورد توجه قرار داد.   ر باب یک مجموع باید تمام گسترۀعدم صدق این شرط د

ن آحیاد  ر دهیم و سپس مشخص کنیم کیه تیا ا   زمان حال را مالک قرا .دوم فسیرت
 اند یا نه.  یافته ور فعلیتمجموع مذک

شیرط  ه دلییل فاقید بیودن    عدم تناه  حوادث آینده بی  دوم پذیرفته شود یرفساگر ت
در میورد  اول، ایین شیرط    ریفسال خارج گردد اما براساس تنامتناه  مح فعلیت از دایرۀ
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رانجام در زمان خیاص خیود فعلییت    نیز جاری است چرا که این حوادث سحوادث آینده 
هیاي   مقدمات برهان محتوایگردد که  دوم سبب م  با این حال پذیرش تفسیر یابند. می

ارگیري آن کی  هابطال تسلسل با تغییر زمان تغییر کنند چون این شرط متی ثر از زمیان بی   
 آن باشد. کارگیری هگردد برهان مستقل از زمان ب  اول سبب م است. در حال  که تفسیر

شیرط فعلییت در بیاب موجیودات زمیانی را      اول از  رسید کیه حکمیا تفسییر    نظیر میی   هب
 اند. پذیرفته

سلسلۀ نامتناهی اعداد را از حیطۀ تسلسل  ،فیلسوفان مسلمان با شرط فعلیت معموالن
. از ایین  وجود عدد اسیت  در باب نحوۀآنان مت ثر از اعتقاد کنند. این امر  محال خارج می

 کنیم. اي م  سالم  اشارها  فیلسوفانوجود اعداد در نگاه  رو ناگزیر به بحث نحوۀ
 

 مسلمانوجود عدد از دیدگاه فیلسوفان  ۀنحو. 5

بیر  . و متکلمان رایج است مسلمان فیلسوفاندو اعتقاد در میان  وجود اعداد در باب نحوۀ
؛ پس در عیالم خیارج   اعداد عرض خارج  براي معدودات خود هستند ،دیدگاه اولاساس 

نهیا داراي  نید و بیه همیین سیبب ت    ا اموري اعتبیاري اعداد  بر پایۀ دیدگاه دوم،. موجودند
 ریۀاول در میان فیلسوفان اسالم  دیدگاه رالب است و نظ نظریۀوجودي وهم  هستند. 

گاه  فیلسوفان به آن گیرایش   . با این حال،[212، ص1] دوم منسوب به متکلمان است
 اند. افتهی

جیودي در ذهین اسیت. امیا     دارد که عدد داراي وجودي در اشیا و و سینا بیان م  ابن
ن امري قائم به گونه که واحد در اعیا وجود عدد در خارج مجرد از معدودات نیست. همان

در اعیان امري قائم به وجودش بر واحد مترتب است، یعن  عدد، نیز  چه نفس نیست، آن
هیای  فیوق وحیدت حاصیل هسیتند، بنیابراین        جا که در خارج وحدت از آن نفس نیست.
مالزم عیدد اسیت.     بق این نگاه، کثرت .[216ص، 1] د در خارج بدیه  استوجود اعدا

 داند.وجود عدد می سینا وجود کثرت در خارج را نشانۀ از همین رو، ابن
 از آورد که هر عیددي نیوع  بنفسیه و متمیایز اسیت و       سخنش م  سینا در ادامۀ ابن

. بنیابراین هیر ییک از    ود اسیت خ ر واحد ف  نفسه و داراي خواص وی ۀیک ام این جهت
 گیردد   وحیدت  اسیت کیه سیبب می       قت  مختص به خود دارد و آن حقیقیت حقی اعداد

  دهید  تشیکیل می    نوع واحدي گردد و این وحدت در واقی  ماهییت آن عیدد را    آن عدد
 .[211ص، 1]
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کند و گاهی نیز عیدد را دارای  عرییت خارجی عدد دفاع می مالصدرا گاهی از نظریۀ
معناي عیدد چییزي    بیان م  دارد که شفادر تعلیقاتش بر  وی داند.می وجودی اعتباری

دت تحقق یابد، وجود عیدد  هاي فوق وحگاه وحدتمرکب از آحاد نیست، بنابراین هر جز
مرکیب از امیور وجیودي     آورد کیه گردد. سپس در مقام ت کیید بیر نتیجیه می      اثبات م 

در ایین  « امیور وجیودي  »ر از منظیو  [.921ص، 22] ه امري عدم  باشدریرممکن است ک
همیان عیدد   « مرکب از امیور وجیودي  »هاي عددي است و منظور از عبارت همان وحدت

باشید   می   مجموع از آن حیث که مجموع است دارد معروض عدد بیان م  است. مالصدرا
پس وحدت هر عیدد   ؛اموري است که داراي وجودي یعیب و ناقص است عدد از جملۀ و

سیینا و مالصیدرا   گردد ابین گونه که مشاهده می . همان[921، ص22] عین کثرتش است
ییش  دارنید کیه معرو  عدد را به عنوان نوعی عرض خارجی محسوب می رمذکو در نظریۀ

   باشد.می مجموع از آن حیث که مجموع است
بیان  اسفاراو در  داند.ی وجودی اعتباری میادار در موایعی دیگر عدد را مالصدرااما 

هاي کثیر در عالم خیارج   عدد بدین معنا داراي وجود خارج  است که وحدت که داردمی
موجود هستند. اما این مسئله را که اعداد در عیالم خیارج رییر از صیرف آحیاد هسیتند،       

واحید   ءپذیریم بلکه اعداد عین آحاد هستند. اخذ کثرت و عیدد همچیون ییک شی      نم 
تصاف به عشریت، مجیذوریت، أصیمیت.   همانند ا ،داراي احکام  ریر از احکام آحاد است

ممکین اسیت    حد تنها در ذهن موجود اسیت. اگرچیه  وا ءبنابراین عدد به عنوان یک ش 
مصداق و مطابق  در خارج از جهت وجود آحیاد کثییر یافیت     ها آنبراي احکام متعلق به 

 .[262-261، ص22] گردد
د مجموع حاصیل  آورد که مویوع کثرت هماننم  شواهدمالصدرا همچنین در کتاب 

مگر به صرف  وجودي ریر از وجود آحاد ندارد ن حیث که ده نفر هستند،از ده انسان از آ
کنید،  گونه که عقل براي این مجمیوع، وجیودي را اعتبیار می      بنابراین همان اعتبار عقل.

  .[69، 3] کندوحدت  نیز براي این مجموع اعتبار م 
 
 اعداد و شرط فعلیت . سلسلۀ6

عرییت خارج  عدد، معتقدنید کیه همیواره تعیداد      اسالم  با توجه به نظریۀلسوفان فی
کیارگیري   هبی  . این حکم براساس نحوۀ[112ص، 29] رسند فعلیت م  متناه  از اعداد به

تشریح شد، صادر  های قبلیو زمانمند که در بخش ت مادياشرط فعلیت در باب موجود
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دارد کیه در  در واق  این حکم بیان می   زیرا در آن قیدي زمان  موجود است. ؛شده است
 . بالفعل، متناه  استاعداد اد هر لحظه از زمان، تعد

توان چنین حکمی    عرییت عدد نیز نم  رسد که حت  براساس نظریۀ نظر م  اما به
دارد کیه  بییان میی   . شیخ صیراحتان صادر کرد. زیرا از نظر حکما کثرت مالزم با عدد است

بنابراین معناي حکم مزبور این است که در هیر   .[229ص، 1] 2«کثرت همان عدد است»
که بتوان  لحظه از زمان تعداد متناه  موجودات متکثر در عالم موجود است. اما براي این

تعداد دقیق موجودات عالم در هر لحظه از زمان را محاسبه کیرد بایید تعیداد موجیودات     
رد افزود. موجودات مجرد اگرچیه در  مج مادي در آن لحظه از زمان را به تعداد موجودات

را در هر لحظه از زمان موجیود دانسیت.    اه توان آن به تعبیري م خارج از زمان هستند، 
توان موجودات عالم در هیر لحظیه از    بنابراین براساس نظام فکري فیلسوفان اسالم  نم 

از بیدن  فیارق  زمان را متناه  دانست. زیرا از نظر حکما تعداد مالئکه و نفیوس انسیان  م  
  [.119-116ص، 2؛ 211 -211ص، 21] نامتناه  است

های  که از نوع  حقیقت عدد از تکرار وحدت»گردد که  مالصدرا در این باب متذکر م 
از  یلیفگیاه تی   اسب یا سنگ. اما هر ان یاگردد همچون افراد انس واحد هستند، حاصل م 

یا وحدت جنسیت  1حدت عقلهای  که از لحاظ نوعیت مختلب هستند همچون و وحدت
موجودییت ییا    همچیون  یوارض مشابه و مشترکاز جهت ع عددحصول  گیرد، صورت م 

بنابراین کثیرت چیه در مییان     .[921، ص22] 9«گردد م  میسرودن ممکن بودن یا ش  ب
مالزم بیا   اد انواع مختلب در نظر گرفته شودافراد یک نوع محقق گردد و چه در میان افر

کنییم، در واقی    گامی که کثرت را در میان افراد انواع مختلب لحیاظ میی  عدد است و هن
-عدد از جهت عوارض مشترکی همچون موجودیت یا امکانیت بر این مجموع عارض میی 

موجودات ممکنِ عالَم در هر لحظیه   توان مجموعی مشتمل بر همۀگردد. از همین رو می
چنیین مجمیوعی بیدون شیک      داد.از زمان را در نظر گرفت و آن را معروض عیدد قیرار   

 نامتناهی است.
                                                 

 الکثرة نفس العدد .2
 بنابرین عقول دارای وحدت نوعی نیستند .به زعم حکماء هر عقلی نوعی منحصر به فرد است. 1
حقیقة العدد الذي ه  من باب الکم إنما یحصل من تکرر وحدات ه  من نوع واحد ک فراد من الناس  .9

فرس و الحجر مما یتماثل أعداده و أما إذا فرض ت لیفه من وحدات مختلفة األنواع کوحیدة العقیل   و ال
م  وحدة الفلک أو وحدة جنسیة م  وحدة نوعیة أو ریر ذلک فال یحصل منها عدد اللهم إال من جهة 

  .و معان متفقة ککونها موجودات على اإل الق أو أشیاء أو ممکنات عوارض متشابهة
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اعتبارییت عیدد، اعیداد تنهیا در ذهین موجودنید و دارای فعلییت         ۀبراساس نظری اما
باب اعداد موجه نخواهد بود. از  یرف   کارگیری این شرط در هبنابراین ب .خارجی نیستند

و هیر جیا کیه    رود  اعداد همراه با اعتبار ذهن، پیش م  ، سلسلۀاین نظریهبراساس  دیگر
اعیداد   رسد بنابراین سلسیلۀ  به پایان م اعداد نیز  ل اعتبار ذهن متوقب گردد، سلسلۀعم

   تا نامتناه  پیش نخواهد رفت.
 

 در وجود شرط اجتماع. 7

سیوفان آن را  ترتییب کیه فیل    ن اسیت. بیدین  شرط محل اختالف فیلسوفان و متکلمااین 
کننید امیا    نامتناه  محال خیارج می    ز دایرۀپذیرند و به واسطۀ آن حوادث زمان  را ا م 

هاي ابطیال   پذیرند و بدین ترتیب حوادث زمان  را نیز مشمول برهان متکلمان آن را نم 
 [.211، ص1ج ،22] دهند ار م تسلسل قر

 «معییت »ییا  « اجتمیاع »م است. این ابهام از معنیای واۀۀ  محتواي این شرط داراي ابها
از اشیتراک دو امیر در ییک معنی  بیدون اخیتالف در       شود. معیت عبارت است ناشی می

گردد. ایین تقابیل از نیوع عیدم و      کمال و نقص. معیت در تقابل با تقدم و ت خر مطرح م 
ي خیاص  اتوان از وجود معیت بر حسب یک معنی  ملکه است. بنابراین تنها در صورت  م 

خر بیر حسیب   سخن گفت که میان آن دو صالحیت برقراري تقدم و ت  ءدر میان دو ش 
نوع خاصی  از تقیدم و تی خر برقیرار      یان دو ش ءوجود داشته باشد. اما اگر م اهمان معن

خر ء معییت متقابیل بیا آن نیوع تقیدم و تی       نیست که میان آن دو ش  نباشد، بدین معنا
خر زمان  و نه معییت زمیان    ال میان جواهر مفارق نه تقدم و ت برقرار است. به عنوان مث

 .[119ص ،29] برقرار است
 اسالم  فیلسوفانبنابراین به ازاي هر نوع از تقدم و ت خر، نوع  از معیت وجود دارد. 

اند: بالرتبیه، بالشیرف، بالزمیان، بیالطب ، بالعلییة،       ر را مطرح کردهخگانۀ تقدم و ت  هانواع نُ
 .[112-111ص ،29] بالحققة، بالحقیبالتجوهر، بالدهر، 

یافیت. در اکثیر میوارد     رط میذکور منیدرج اسیت   تی  را کیه در شی   حال باید نوع معی
توان میواردي   اند. با این حال م  از ذکر نوع معیت در شرط مذکور پرهیز کرده فیلسوفان

اند. به عنوان مثیال   به  ور صریح نوع معیت مذکور را بیان کرده ها آنرا نیز یافت که در 
ممکن نیست که در زمیان  » هو در مقام اثبات واجب آورده است ک نجاةسینا در کتاب  ابن

نهاییت ادامیه    واحد، براي هر ممکن بالذات ، علت ممکن  یافت گردد و این رونید تیا بی    
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گیردد   ممکنات به واجب الوجود ختم م  سلسلۀ»گردد که  او در خاتمه متذکر م  2«.یابد
. بنیابراین  [961-961ص، 2] 1«متناه  در زمان واحد محال استنابراین وجود علل ریرب
علل و معلوالت معتقد  به معیت در زمان میان اعضای سلسلۀسینا  رسد که ابنه نظر میب

 است. 
میرداماد در این باب آورده است که شروط تسلسل محال، اجتماع در وجود، ترتیب و  

م واق  یا در لیوح اذهیان و   که در عال گاه این شروط تحقق یابد سواي ایناست. هرفعلیت 
گیردد.   جاري م  نامتناه  باشد، حکم استحاله بر آن سلسلۀ ق زماندهر یا در اف در وعاء

نید. بیه همیین    شان به صورت بالفعل در دهر موجودبا تمام امتداد زمان و حرکت متصل
در دهر نییز جیاري    باب زمان و حرکت و مترتبات مجتم سبب حکم براهین تسلسل در 

نامتنیاه  ییا پیشیروي حیوادث      گردد. بنابراین امتداد و اتصال حرکت از جانب ازل تا م 
با این حال میرداماد در مقیام   .[111-111ص ،12] متناه  محال استسابق تا نا مترتب
، میان بحث تناه  و عدم تنیاه   اتفاق نظر دارنددم عالم که حکما بر آن قِ ظریۀدفاع از ن

گردد و تناه  حوادث زمیان  را   دم عالم تفکیک قائل م دث زمان  و بحث حدوث و قِحوا
بنیابراین از نظیر میردامیاد،     .[191ص ،12] دانید    ازلیت نم دلیل  بر حدوث عالم و نف

تواند در عالم زمانی و دهری واق  گیردد بلکیه او حتیی    اجتماع اجزای سلسله نه تنها می
جا که ذهن انسیان قیادر بیه     نآاز اما است.  در بحث دانسته داخلاجتماع در ذهن را نیز 

نامتناهی نیست، بنابراین اجتماع در اذهان خود به خود بدون مصداق بیاقی   اشیایتصور 
ر در با این حال باید توجه کرد که پذیرش اجتماع در ذهن در شیرط میذکو   خواهد ماند.

 زیرا  بق تفسیر اول، ایین شیرایط   ،گانه امکان پذیر نیست قالب تفسیر اول از شرایط سه
تنها متعلق به مجموع واقعی است که صالحیت اتصاف به نامتناهی بالفعل را دارا  گانه سه

بنابراین پذیرش اجتماع در ذهن در شرط مذکور تنها با توسل به تفسیر دوم قابیل   است.
 بود. توجیه خواهد

 دارد کیه   پیذیرد و بییان می     سخن میردامیاد را نمی    لهامالا شوارقالهیج  در کتاب 
 تر از عالم زمان  است. بنیابراین از اجتمیاع اشییا در دهیر، اجتمیاع آنیان        عالم دهر وسی 
جی  بیر معییت    بدین ترتیب الهی [.913-992، ص21] آید خاص الزم نم  در یک زمان

                                                 
 مکن أن یکون فی زمان واحد لکل ممکن الذات، علل ممکنة الذات بالنهایةالی .2
فقد انتهت الممکنات إلی علة واجبة الوجود، فلیس لکل ممکن علة ممکنة معه، فوجیود العلیل الغییر     .1

 المتناهیة فی زمان واحد محال.
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 شیود کیه اجتمیاع     کند. او همچنین در ادامه مدع  می   کید م زمان  در شرط مذکور ت 
 ءشی   .ر اجتماع  حقیق  نیست بلکه معییت و اجتمیاع  در مطلیق وجیود اسیت     در ده

 عیالم دهیر   زمانمند محال است که از زمان  بودنش جیدا گیردد و معنیاي وجیود آن در     
  آن ت بلکیه معنیاي آن در واقی  مالحظیۀ    نیسی  خیودش  در واق  انفصالش از زمان خاص

، 21] زمیان  خیاص اسیت    ن بیه قطی  نظیر از تقیید آ    ،وجیود دارد  از آن حیث که ءشی
 .[992ص

اي به نوع معیت در شرط مذکور نشیده اسیت،    در اکثر آثار حکما به  ور صریح اشاره
نامتنیاه    جهت خیروج حیوادث زمیان  از داییرۀ     که همواره این شرط اما با توجه به این

کیار رفتیه در ایین     هتوان نتیجه گرفت که اکثر حکما معییت بی   محال بکار رفته است، م 
گرفتنید. امیا چنیین تعبییري از شیرط میذکور داراي        را معیت  زمان  در نظر می   شرط

علیل و   ابطیال تسلسیل اثبیات تنیاه  سلسیلۀ      هیاي  اشکال  بنیادین است. رایت برهیان 
بیه صیورت مطلیق    معلوالت است. بنابراین معیت مورد نظر باید در بیاب علیت و معلیول    

 ییرۀ قابیل تصیوري خیارج از دا   علیل و معلیوالت در هییچ فیرض      صدق کند. تیا سلسیلۀ  
علل و معلوالت  که در بحث تسلسل از آن ییاد   زیرا سلسلۀ ،دهاي مذکور قرار نگیر برهان
گیردد و از  یرف    گردد، از یک  رف به عالم محسوسات و موجودات مادي خیتم می    م 

تیوان   اي کیه می    گونیه  هرود ب دیگر تا باالترین مراتب وجود یعن  عالم معقوالت پیش م 
اند. بدین ترتییب دو  فت هر یک از مراتب وجود و هست  در بخش  از این سلسله سهیمگ

علیت است باید بدون هیچ قید و شرط دیگري صیالحیت   رابطۀ ها آنموجودي که میان 
تا بتوان تمام آحاد این سلسله را متصیب بیه    این نوع از معیت را داشته باشند، اتصاف به

علیت اسیت،   رابطۀ ها آنعلت و معلول از آن حیث که میان این نوع از معیت دانست. اما 
که متعلیق بیه     که تنها بخش کوچک  از این سلسلهگردند. بل متصب به معیت زمان  نم 

ت زمیان   متصیب بیه معیی    ،عالم مادي است، از آن حیث که موجودات  زمانمند هسیتند 
دارد، صیالحیت اتصیاف    این سلسله که به عالم مفارقات تعلیق  گردند. اما بخش عمدۀ م 

د از این رو به معیت زمان  نیز متصب نخواهد شد. این امیر  خر زمان  را ندارنبه تقدم و ت 
رییر قابیل    «در وجود معیت»یا « اجتماع»فسیر زمان  از شرط شود که پذیرش ت سبب م 

 پذیرش شود.
 د دارنی  از بیدن بییان می    در باب عدم تنیاه  نفیوس مفیارق     فیلسوفاناز  رف دیگر 

قید شیرط   فاکیه  نفوس نا قه داراي شرط اجتماع در وجود اسیت در حیال     که مجموعۀ
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مفیارق از بیدن جیزء موجیودات مفیارق       . اما نفوس نا قۀ[119-116ص، 2] ترتب است
گردند که صالحیت اتصاف به تقدم و ت خر زمان  و همچنین معیت زمان  را  محسوب م 

 ندارند.
شیم قسم دیگري از انواع تقدم و ت خر بازگردیم و بکو نۀگا هحال اگر دوباره به اقسام نُ

 رابطیۀ  هیا  آنخر را برگزینیم که بتوان علت و معلول را از آن حییث کیه مییان    تقدم و ت 
متصب کرد، متوجه خواهیم شد که چنیین قسیم     ها آنعلیت است، به معیت متناظر با 

علییت   رابطیۀ  ها آنکه میان توان یافت. بدیه  است که علت و معلول از آن حیث  را نم 
است محال است که به معیت بالرتبه، معییت بالشیرف، معییت بیالطب ، معییت بالعلییه،       
معیت بالتجوهر، معیت بالحق و معیت بالحقیقه متصب گردند. زیرا علت همیواره نسیبت   

از  رفی بیا اتخیاذ    باشد.، تقدم بالحق میطب ، تقدم بالعلیهتقدم بال دارای به معلول خود
 2.باشید خر بالرتبیه میی  دارای تقدم ییا تی    خود نسبت به معلول ، علتمشترک مبدأیک 

 رف دیگر پذیرش معیت بالدهر  از .ندا محل بحث خارج زمعیت بالشرف و بالتجوهر نیز ا
 گر سبب خروج حیوادث زمیانی از داییرۀ   گردد که این شرط دیمنجر می در شرط مذکور
گونه که میرداماد متذکر شده است. تقدم  همان ،ودهای ابطال تسلسل نشاثربخشی برهان

وجود و ماهیت تعریب شیده اسیت. بنیابراین     و ت خر بالحقیقة و بالمجاز نیز در باب رابطۀ
 نخواهد بود. جا مفید در این
 الهداییة  شیرح برده اسیت. او در کتیاب   رسد که مالصدرا به این اشکال پ   نظر م ه ب

در باب برهان تطبیق کیه در آن از معییت زمیان      تجریدپس از بیان قول شارح  االثیریة
برهیان تطبییق بهیره بیرده شیده       از دایرۀمیان اجزاي سلسله براي خروج حوادث زمان  

  عل ی معیت براي اشییا وجیود دارد کیه ریرزمیان  و ریر    آورد که نوع دیگري از  است، م 
با قطی    زمانمنداست. این معیت همان معیت در اصل وجود است هنگامی که موجودات 

دارد که علم واجب به جمی   گردند. او سپس بیان م  ان به زمان لحاظ م نظر از اتصافش
. امیا  [919ص ،21] گیرد شیا تعلق م اشیا که علم  حضوري است بر این نحو از وجود ا

تواند راه حل  مفید براي این مشکل باشد. زیرا پذیرش این  معیت در اصل وجود نیز نم 
ر باب شرط مذکور به معناي حذف این شرط اسیت. زییرا در ایین صیورت تنهیا      تفسیر د

اي از جملیه   هاي ابطال تسلسل در هر مجموعیه  شرط فعلیت کفایت خواهد کرد و برهان

                                                 
یابد و با تغییر این نا میدر مقایسه با یک مبدأ مشترک مفروض مع تقدم و تاخیر بالرتبه میان دو شی. 2

 مبدأ مشترک، نسیت میان دو شی نیز ممکن است، تغییر یابد.
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حوادث زمان  جاري خواهند شد زیرا حوادث زمانی نیز در اصل وجیود دارای اجتمیاع و   
 معیت هستند.
 جیاي واۀۀ اجتمیاع و معییت در وجیود از واۀۀ    بیه   المصیارع  مصیارع کتاب خواجه در 

موصوف عدم تنیاهی  »دارد که است. او بیان می در شرط مذکور بهره برده« وجوددفع  ال»
ناگزیر یا دارای امتداد اتصالی همانند اتصال در ابعاد یا دارای امتداد انفصالی همچیون در  

ت و یا فاقد ترتییب اسیت. در   بنابراین یا دارای ترتیب در جهت آن امتداد اس .اعداد است
گردنید ییا بیه صیورت     هر کدام از این اقسام نیز یا جمی  آنان به صورت دفعی یافت میی 

مجمیوعی کیه دارای ترتییب    »گیردد:  او در ادامه نیز متذکر می 2«.گردنددفعی یافت نمی
 ،26] 1«.محیال اسیت   شگردنید، وجیود  است و جمی ِ اعضایش به صورت دفعی یافت می

این است که هیم در بیاب موجیودات مجیرد و هیم       «دفع  الوجود» مزیت واۀۀ. [261ص
در این میورد   فیلسوفانموجودات مادي قابل استفاده است. با این حال مقصود مورد نظر 

 -2ر از دو حالیت خیارج نیسیت:    کند. موصوف ایین واۀه در شیرط میذکو    نم  را برآورده
ه صورت دفع  ر یک از آحاد سلسله باي که ه گونه هتک تک آحاد سلسله است ب موصوف

 گیردد،  ب تداع  نوع  از معیت م در باب مجردات سب ی گ  اگرچهاند. این و حاصل شده
در باب موجودات مادي این امر امکان دارد که هر ییک از موجیودات میادي بیه صیورت      
دفع  حاصل شده باشند ول  در عین حال این موجودات معیت در زمان نداشیته باشیند   

حییث کیه    موصوف، مجموع از آن -1ه هر یک در زمان  متفاوت حاصل شده باشند. بلک
ن معنا است که باید براي مجمیوع وجیودي مغیایر بیا آحیاد      مجموع است، باشد. این بدا

در حیالی کیه فیرض    اعتبار گردد تا بتوان وجود مجموع را متصب به دفع  بیودن کیرد.   
، 22] یار از حکمیا قابیل پیذیرش نیسیت    وجود مستقل از اجزای برای مجموع از نظر بس

محیال اسیت کیه     از  رف دیگر (.11 ،1؛ 99-96، ص12؛ 69ص ،3 ؛291-291، ص1ج
زیرا بخشی بزرگیی از ایین سلسیله     ،علل و معلوالت به صورت دفعی حاصل شوند سلسلۀ

اند، اما آن بخشی از ایین سلسیله کیه    که متعلق به عالم مفارقات است از ازل موجود بوده
 شوند.الم مادی تعلق دارد با گذشت زمان و به صورت تدریجی حاصل میبه ع

                                                 
الشی الموصوف بالالنهایة البد  و أن یکون له امتداد علی سبیل االتصال کما فی األبعاد أو علیی سیبیل    .2

ال یکیون، کیل    کما فی األعداد، فإم ا أن یکون له ترتیب فی سمت ذلک االمتیداد، و إم یا أن    االنفصال
 واحد من القسمین فإم ا أن یوجد جمیعه دفعة أو ال یوجد

 ما له ترتیب و یوجد جمیعه دفعة و هو محال الوجود .1
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حدوث اشیا اشاره دارد در حیال  کیه نظیر     به نحوۀ« دفع  الوجود» از  رف دیگر واۀۀ
اي که ممکن است اجیزاي   گونه هگردد. ب بقاي اشیا باز م  در این شرط به نحوۀ فیلسوفان

شند همانند نفیوس انسیان  کیه بیه     موجود باسلسله با هم حادث نشده باشند ول  با هم 
 ، از نظر حدوث معیت ندارند ول  در بقا داراي معیت هستند.فیلسوفان رأی
 

 شرط ترتب. 8

این شرط حاوي این نکته است که میان اجزاي مجمیوع نامتنیاه  بایید ترتیب حقیقی       
  محال قرار داد. برقرار باشد نه ترتب اعتباري، تا مجموع را بتوان در میان اقسام نامتناه

هماننید ترتیب مییان     ،شود: ترتب وییع   برده م  در این میان از دو نوع از ترتب نیز نام
به کمک ایین شیرط    فیلسوفانهمانند ترتب میان علت و معلول.  ،و ترتب  بع  ؛اجسام
نامتنیاه  محیال خیارج     مالئکیه را از داییرۀ   های  همچون نفوس مفارق از بدن و مجموع

  .[119-116ص، 2؛ 211-211ص ،21] کنند م 

این شرط را به همیراه دو شیرط قبلی ، از     فیلسوفان گونه که پیشتر اشاره شد، همان
بنیابراین اگیر ایین شیروط      .[112ص ،29] داننید  بالفعیل می    شرایط تحقق یک مجموع

زییرا نامتنیاه  بالفعیل     ،محال است که نامتناه  باشید  گانه در مجموع  یافت گردد هس
  محال است.

بیاب شیرط   قبول آن در  اب دو شرط پیشین بتوان پذیرفت،را اگر در ب تفسیر مذکور
رشد در این باب آورده است که امتناع نامتناه  بالفعیل اصیل     ترتب جاي ت مل دارد. ابن

سیینا   خواه امر نامتناه  جسم باشد یا نباشد. ما جز ابین  ،قوم است آرایشناخته شده از 
یان امر داراي وی  و امر بدون وی  تفاوت بگذارد. فیلسیوفان  شناسیم که م کس  را نم 

وجیود نامتنیاه     فیلسوفاناند پس این شرط خرافه است. زیرا  دیگر چنین سخن  نگفته
. بنابراین از نظر ابن رشد، ترتب شر   زاید اسیت کیه   [13-32ص ،9] بالفعل را منکرند

رشید از نامتنیاهی بالفعیل را بایید      بوده است. از همین رو تعرییب ابین   سینا مبدع آن ابن
  .سینا دانستمتفاوت از تعریب ابن
کننید   در باب نفوس مفارق از بدن و مالئکه ادعا م مسلمان  فیلسوفاناز  رف دیگر 

ل  الزم ترتب  نیست پس محیا  ها آنجا که میان  که این امور نامتناه  هستند ول  از آن
توان پرسید که نفیوس مفیارق و    ال م . ح[211، ص1ج، 22 ؛119-116ص، 2] آید نم 

نامتناه  تنها به صورت بیالقوه   فیلسوفانمالئکه به چه معنای  نامتناه  هستند؟ از نظر 
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کردنید کیه ایین     حوادث زمان  و اعداد بیان م  موجود است. به همین سبب آنان در باب
وس مفیارق و  اما چنین جواب  را در میورد نفی   [.116ص، 2] وه نامتناه  هستندبالقامور 

اي قابیل تصیور نیسیت. پیس      توان داد. زیرا در عالم مفارقات هیچ امیر بیالقوه   مالئکه نم 
 نامتناه  نیستند. نفوس مفارق یا به  ور بالفعل نامتناه  هستند و یا اصالن

در حین تشریح برهان تطبیق، تفسیر دیگیري نییز از شیرط میذکور ارائیه       فیلسوفان
مراد از تطبیق این است که عقل هر جزء معین از یک سلسله آورده است  الهیجیند.  داد

دیگر قرار دهد. بنابراین ناگزیر آحاد باید داراي تعین  ۀرا به ازاي یک جزء معین از سلسل
و امتیاز باشند تا بتوان میان اعضاي دو سلسله تطبیق برقرار کرد. حال اگر میان اعضیاي  

اجمیال  دو سلسیله بیراي انجیام عمیل       ظیۀ ر خارج ترتب برقرار باشید مالح دو سلسله د
گیردد کیه بیراي     کند زیرا ترتب در خارج و بدون اعتبار ذهن سبب م  تطبیق کفایت م 

در  هیا  آناي کیه هیر کیدام از     گونیه  هبی  ،اجزاي دو سلسله تعین و تمیزي حاصیل گیردد  
باشید،  اما اگر میان اعضاي سلسله ترتبی  در خیارج ن   .اي معین در واق  قرار گیرند مرتبه

 کند و این اعتبار نیازمنید مالحظیۀ   الزم است که عقل ترتب  میان اعضاي سلسله اعتبار
گیردد کیه بیه     زیرا در صورت عدم اعتبار ترتب، جایز م  ،تفصیل  اجزاي دو سلسله است

اما اعتبار ذهین   .دیگر قرار گیرند یک سلسله، آحاد کثیري از سلسلۀ ازاي عضو واحدي از
رسد و عقل توانای  اعتبار نامتناه  را ندارد. بنابراین وجود ترتبی    یان م نیز ناگزیر به پا

خارج  میان اعضاي دو سلسله براي انجام عمل تطبیق توسط ذهن ییروري اسیت. بیه    
ها بیر یکیدیگر    عنوان مثال در توهمِ تطبیق میان دو  ناب ممتد، انطباق دو  رف  ناب

ا به ازاي جزئ  دیگر از  نیاب دیگیر کفاییت    ه براي قرارگیري هر جزئ  از یک  از  ناب
برقیرار   هیا  آنها که ترتب  مییان   کند اما در باب تطبیق میان دو مجموعه از سنگریزه م 

تفصییل    الحظیۀ سادگ  عمل تطبییق را انجیام داد بلکیه نییاز بیه م      هتوان ب نیست، نم 
 .[912-919، ص21] ها دارد سنگریزه

 بی  و   وسییلۀ  هر انطباق میان اعضیاي دو سلسیله بی   دارد که اگ  مالصدرا نیز بیان م 
چه را که وهم از یکی    جعل و اعتبار ذهن صورت گیرد، هر آن وسیلۀ به وی  نباشد بلکه
امیوري متنیاه    دیگر قرار دهد،  وسیلۀ قوۀ خیال به ازاي جزئ  از سلسلۀ هاز دو سلسله ب

 .[11-13، ص1ج ،22] ال نامتناه  نیستل انسان قادر بر افعخواهند بود زیرا عق
اشیاره دارد. بیه    هگان برداشت اخیر از شرط ترتب در واق  به تفسیر دوم از شرایط سه

 بق این برداشت، شرط ترتب حقیق  میان اعضاي سلسله بیه ایین سیبب     ،عبارت دیگر
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هیای    توانید برهیان   وی  شده است که اگر مجموع  فاقد این شرط باشید، انسیان نمی    
سییبب خییروج  پییسرا در بییاب اییین مجمییوع جییاري گردانیید. همچییون برهییان تطبیییق 

هیاي   محیدودیت  ، از داییرۀ برهیان تطبییق   همچون نفوس مفارق ،مترتبهاي ریر مجموع
تیوان نتیجیه    هیای  از برهیان تطبییق نمی     انسان  است. بنابراین از خروج چنین مجموع

جیود دارد  گرفت که چنین مجموع  نامتناه  بالفعل هست یا نیست. بلکه ایین امکیان و  
برهیان تطبییق   جرییان   الفعل باشد ول  در خارج از حوزۀکه چنین مجموع  نامتناه  ب

هاي ابطال تسلسل اسیت و نیه    برهان از همین رو شرط ترتب از شروط جریان قرار گیرد.
ال بیاق   نامتناهی محال. همچنین جاي این سؤاز شروط تحقق نامتناه  بالفعل یا حتی 

تیوان   ودات عال  همانند عقل فعال یا ذات باري تعیال  هیم می    است که آیا در باب موج
ال منفی     عاجز هستند؟ اگر جواب به ایین سیؤ  گفت که این موجودات از اعتبار نامتناه

کنید.   برهان تطبیق با تغییر مخا ب برهان تغییر م  ایط جریانباشد، پس باید گفت شر
ینید و  فرآ نیوع   ه بیر پاییۀ  کی  های  همچون برهیان تطبییق   در واق  بهتر است که برهان

گردند، نوع  از آزمیایش فکیري دانسیت. از     حرکت ذهن  همچون عمل تطبیق تقریر م 
ست که در آن مخا ب نقش  فعیال و میؤثر را بیر عهیده     هاي فکري این ا وی گ  آزمایش

    گذار است.گیري ت ثیر دارد و در فرآیند نتیجه
 

 نتیجه. 9

توان ارائه داد. دیدگاه رالیب   دو تفسیر می «ترتب»و  «ماعاجت»، «فعلیت» گانۀ از شرایط سه
 شرایط میذکور میالک تمیایز نامتنیاهی بالفعیل از بیالقوه اسیت و از        حکما این است که 

مسلمان بیه تبعییت از ارسیطو تحقیق نامتنیاهی بالفعیل را محیال         فیلسوفان رف دیگر 
   دانند. می

انید کیه امیوري همچیون      شییده گانیه کو  با کمک شرایط سیه  فیلسوفاناز  رف دیگر 
نامتناه  بالفعل خارج کننید. امیا    ، و نفوس مفارق را از دایرۀدث زمان حواد، اعدا ۀلسلس

شیرط فعلییت   . گیری همراه نبیوده اسیت  با موفقیت چشمآنان در این مورد  هایکوشش
های ابطال تسلسل بیر عهیده گرفتیه    برهانجریان  حیطۀاز را اعداد  سلسلۀ اخراج وظیفۀ

د را مالزم با کثرت در نظر بگیریم،  بق دیدگاه حکما تعیداد موجیودات   عدست. اما اگر ا
توان ادعا کرد که همیواره  عالم در هر لحظه از زمان نامتناهی است و به همین سبب نمی

 اند.تعداد متناهی از اعداد فعلیت یافته
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یافت کیه  « معیت»ۀۀ  مناسب  براي واتوان معناي  نم  ،در مورد شرط معیت در وجود
به ذکر اسیت   . الزمعلل و معلوالت باشد و هم مان  حوادث زمانی گردد هم جام  سلسلۀ

های در تمام بخش تواندنمی گردد،سبب خروج حوادث زمانی می که معیت زمانی اگرچه
   علل و معلوالت جاری گردد. سلسلۀ

نید دو شیرط   همانپذیرش شرط ترتب به عنیوان یکیی از شیرایط نامتنیاهی بالفعیل      
بیا توسییل بییه   رالبییان کییارگیری شیرط ترتییب  هبیی گیردد. پیشیین بییه راحتیی میسییر نمییی  

ایین توجییه در    های ذهن انسانی جهت تصور نامتناهی موجه گردییده اسیت.   محدودیت
 گیرد.گانه مورد پذیرش قرار میقالب تفسیر دوم از شرایط سه

 فیلسیوفان بینیی  ر جهیان و نفوس مفیارق کیه د   های نامتناهی همانند مالئکهمجموع
. برقیراری  داردنی  ای سیابقه د پذیرش قرار گرفته است، در فلسیفۀ ارسیطویی   مسلمان مور

نامتناهی بالفعل با دشواری  های مذکور و استحالۀسازگاری میان اعتقاد به تحقق مجموع
گانیه بیه عنیوان شیرایط     توان با اتخاذ شیرایط سیه  رو میو محذوریت همراه است. از این

ارسیطویی در بیاب    سیل و تنیاهی ابعیاد و گیذر از اندیشیۀ     های ابطیال تسل برهان انجری
وجود نامتناهی بالفعیل دیگیر محیال     ،نامتناهی بر این اشکاالت فائق آمد. در این صورت

 نخواهد بود.
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