
  غرب فلسفه شبهات و تيعل برهان 
  

  4/12/1388 :        تأييد28/10/1388 :تاريخ دريافت
  ** ـ حميدرضا شاكرين* فاطمه شاكرينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
 ةقاعـد  گاننويـسند  نگـاه  در. اسـت  تيـ عل برهـان  قيـ طر از خـدا  وجود اثبات پي در حاضر مقاله
 و پـشتوانه  م،يمـستق  طـور  بـه  ،خـدا  وجـود  اثبات نيع در كه است يفرااثبات و استوار ياصل ،تيعل

 يهـا  چالش مورد غرب ديجد فلسفه در برهان نيا. باشد يم زين يشناخت هانيك نيبراه ةهم يةجانما
 ابيـ كام چندان ها چالش نيا با مصاف در غرب ياله ةفلسف و يتئولوژ. است گرفته قرار يفراوان
 آمـده  فـراز  اشـكاالت  همه برابر در و داده نشان خود از ييباال توان ياسالم فلسفهه است؛ اما    نبود
 را يغربـ  شمندانيـ اند اشـكاالت  نيتر مهم ت،يعل برهان طرح از پس ميا دهيكوش ،رو نيا از. است
  .مييگو پاسخ را آنها ياسالم ةفلسف يمبان بر هيتك با و نموده ذكر

  .الوجود واجب تسلسل، ضرورت، وجوب، امكان، ت،يعل خدا، :واژگان كليدي

                                                      
  . و دانشگاه باقرالعلوم الزهراةجامع شناسي در آموخته فلسفه و جامعه دانش.  *

  . پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمياستاديار گروه منطق فهم دين. **
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  تعريف عليت
مفهوم علت و معلول و اصل عليت و معلوليت از مفاهيم روشني است كه هـر كـس در               

اين مفاهيم خالى از صعوبت در      حال  كند، در عين    خوبي آن را درك مي     نفس خويش به  
قـدردان  : ك.ر(بـه دسـت داد      بـسا نتـوان تعريفـي منطقـي از آنهـا             تعريف نيست و چه   

معناى تقريبى و شرح االسمي عليـت در نگـاه انديـشمندان            ). 63 ـ 57: 1375 قراملكى،
استناد واقعيتـى   «و به تعبير استاد مطهرى      » تأثير چيزى بر چيز ديگر    «توان   مسلمان را مي  

  .دانست) 180: طباطبايى و مطهري، بي تا (»به واقعيت ديگر

  جايگاه قاعده عليت
براي درك اهميت اين قاعده توجه      . ترين اركان معرفت بشري است     ل عليت از مهم   اص 

  :نمايدبه نكات زير بايسته مي
پـذير اسـت و    شناسي عقلي و علمي بشر تنها از رهگذر اصل عليت امكـان       هستي. 1
هـاي   روست كـه درك روابـط پديـده       اين از آن  . انجامد  آن به نفي علم و فلسفه مي       انكار

 براساس باورداشت نظام سببي و مسببي استوار است و عقل و فلـسفه از راه                هستي تنها 
رشد نفـي    ابن. پردازندهاي هستي به شناسايي آنها مي       ي حقايق و پديده   كشف روابط علّ  

ميـان  تـوان روابـط    جـز بـا عقـل نمـي    : گويـد  مساوي با نفي عقل دانسته و مي ت را يعل
الجرم . كند   عليت درك مي   ةا تنها از مسير رابط    ها را دريافت و عقل نيز اين مهم ر         پديده

  . )351: ق1421رشد، ابن(نفي عليت مساوي با نفي عقل و خرد انساني است 
 انتاج  ،عبارت ديگر  به.  عليت استوار است   ةمنطق و استدالل يكسره براساس قاعد     . 2

دليل و كشف نتيجه از مقدمات مبتني بر پذيرش عليت مقـدمات بـراي حـصول نتيجـه                  
  .نخواهد بودچيزي  هيچبخش  نتيجهدليلي   هيچ،ست و بدون آنا

عليت مبتني بر پـذيرش     مستدل  كه حتي نفي    گردد    مي روشن   ،از آنچه در باال آمد     .3
 بايد عليت مقدمات دليل بر حصول نتيجـه         ، بر آن  ي چراكه پيش از هر استدالل     ؛آن است 

  .را پذيرفته باشيم
 ارزش ادراكـات بـه      ،شناختي است و بـدون آن       عليت بنياد رئاليسم معرفت    ةقاعد. 4

  .افتدتزلزل مي
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 بودن اصل عليت  فرااثباتي

الـذهن و    طورى كه هر انـسان سـليم        به ؛ امرى بديهى و از ضروريات است      ، عليت ةقاعد
هـاي    پديـده ميـان    عليت   ةدرستى آن را تصور كند، وجود رابط       نيالوده به شبهات، اگر به    

 . يابدمىبودن آن را در هستي و فطرى
حاجة الممكن الى العلة من الضروريات االولية التى مجـرد   «: فرمايد  مي ىي طباطبا عالمه

وى در  ). 51: ق1416ى،  يالطباطبـا (» ها كاف فى التـصديق بهـا        ها و محمول    تصور موضوع 
از جمله بديهياتى كه ما كوچكترين شـك و ترديـد در آن روا              «: جاى ديگر آورده است   

» دانـيم، قـانون عليـت و معلوليـت اسـت       علمـى خـود مـي   ن سـالح  نداشته و مـؤثرتري   
 .)106:  تا بي ي،طباطبايى و مطهر(

 ؛ نيز قاعده عليت نه اثباتش ممكن است و نه انكـار آن            جوادى آملى اهللا  به باور آيت    
 چرا كه هر استداللى، بر له يا عليه آن، در گرو پذيرش عليت مقدمات براى نتيجه است                

 ).102 و 39: تا جوادى آملى، بي(
اسـت ايـن قاعـده از       معتقـد   و  كـرده    عليت تأكيـد     ةبودن قاعد   بر بديهى  صدرشهيد  

رو كـه     باشد؛ لكـن از آن      يضروريات اوليه است و تا چنين است قابل استدالل عقلى نم          
ناچار بايد براى حل آن در جـستجوى          شوند، به   چون هيوم منكر بداهت آن مي      مخالفاني

 ).105:  ق1402لصدر، ا(ي ديگر بود اچاره
 دليلى تجربى بر اصل عليت مبادرت كرده و بـا تكيـه بـر اسـتقرا و                  ةاو آنگاه به اقام   

رخ داد، » الـف «در پـى  » ب«اگر يكبار مشاهده كنـيم كـه       «: نويسد حساب احتماالت مي  
 »ت«ن  از سبب ناديـدة ديگـرى چـو       » ب«بودن اقتران آن دو و يا اينكه          احتمال تصادفى 

 احتمـال   ، تكـرار پـذيرد    »ب« و   »الـف « ولى اگر همراهـى      ؛ وجود دارد  ،اشدپديد آمده ب  
ها عـاملى اساسـى در    بنابراين، تكرار نمونه. شود تكرار تصادف در اين موارد ضعيف مي   

شناختى آن در ايجاد عادت ذهنى؛ بلكه         دليل استقرائى است؛ البته نه از جهت نقش روان        
ــه ــا  ب ــاجهــت نقــش خــاص آن در ك ــصادفهش ارزش احتم  براســاس حــساب ،ل ت

 ).108همان، (» ...احتماالت
، تكــرار اقتــران يــا تــوالى دو پديــده منطقــاً احتمــال صــدردر نگــاه ترتيــب،  بــدين
كاهد؛ تا آنجا كه اين احتمال را بـه صـفر رسـانده و احتمـال ديگـر،       بودن را مي   تصادفى

 .رسد رقيب مانده و به اثبات مي بي» ب«براى » الف«يعنى عليت 
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 ى و معلولى رت علّضرو

ى و معلولى   ترين آنها ضرورت علّ    فروعى چند است كه مهم    اركان و    عليت داراى    ةقاعد
 عليت و گوهر ة چيزي جز اصل قاعد،ي و معلولي  در نگاهي ديگر ضرورت علّ    . باشد  مي

 وجـود معلـول     ، چيزى محقق شود   ة هرگاه علت تام   ،براساس اصل ضرورت  . آن نيست 
 بـود   ،پس.  وجود معلول محال و ممتنع است      ، و با فقدان آن    نيز ضرورى و حتمى است    

  . تابع بود و نبود علت تامه استطور كامل  بهو نبود معلول 
دهنـده بـه معلـول اسـت،          اينكه علت، ضرورت  «: نويسد باره مي   در اين  مطهرىاستاد  

هـاى علمـى در       فطرى و مورد قبول تمام اذهان بشرى است و اگر كسى احياناً در بحث             
» كنـد   خويش از آن پيـروى مـي       ةحسب فطرت ساد   م انكار آن برآيد در مقام عمل به       قام
  .)77: تا ي، بيى و مطهريطباطبا(

 نيز اين قاعده را از ضروريات اوليـه دانـسته كـه هـركس در عمـل                  ىيطباطباعالمه  
اگر به درى بسته فشار آوريم و بـاز نـشد           «: كند  رفتارهاى خود را تنظيم مي     ،براساس آن 

خواهيم بفهميم چه كـم       پردازيم؛ يعنى مي    گرديم و از گوشه و كنار به جستجو مي          مي رب
شود؛ چه اگر چنين كم و كاسـتى          و كاستى در علت بازشدن در پيدا شده كه در باز نمي           

كرد و همچنـين يـك نفـر مكانيـسين            نبود، فشار دست با بقية شرايط حتماً در را باز مي          
با مشاهده كوچكترين خللى در حركت ماشين فوراً بـه كنجكـاوى            ه  كار انداخت   ماشين را كه به   

خواهد بفهمد كه كدام شرط از شرايط علّى حركت ماشين  يعنى مي. پردازد  ماشين مي  ةدر پيكر 
يعنـى  . شد  اى در كار نبود هرگز در حركت خود لنگ نمى           باشد؛ چه اگر چنين واقعه      مفقود مي 

 ).108 و 107همان، (» ورى بوداگر علت تامة حركت، موجود بود حركت ضر

 برهان عليت

 نوبـت بـه كاربـست آن در اثبـات وجـود خـدا       ، عليـت ةپس از آشنايى مختصر با قاعد  
 Cosmological(شـناختى   هاي كيهـان  برهانة جانمايه اصلى هم،قاعده عليت. رسد مي

Argument (چــون برهــان محــرك نخــستين)First Mover(نظــم ،(Design/ Order) ،
و ) Absolute Value(، ارزش مطلق(Argument from Contingency)امكان وجوب و 
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در عـين حـال ايـن قاعـده         .  اسـت  )Argument Teleological(ي  شـناخت  برهان غايـت  
كاررفته در براهين يادشده، در اثبـات        صورت مستقل و بدون انضمام ديگر مقدمات به        به

مـستقل از طريـق      صورت مـستقيم و    به فيلسوفان مسلمان    غالباً. آيد  كار مي  وجود خدا به  
در عين حال داليلـي كـه آنـان در اثبـات            . اند  عليت بر وجود خدا استدالل نكرده      ةقاعد

تـرين ايـن     مهـم . وجـود خـدا هـستند     كنندة    اند همگي اثبات   تسلسل علل آورده   ةاستحال
 و   از قبيـل برهـان وسـط       سـينوي ، براهين   فارابيبرهان اسد و اخصر     : براهين عبارتند از  

 ...و  طباطبـايي  عالمـه ، برهان ترتب و تضايف، برهـان  محقق طوسي ، برهان   ...طرف و   
هـا و   ي برجـستگ  هـا، هريك از براهين يادشـده امتياز     ). 432 ـ 366: 1376حسين زاده،   (

رو بـه    از ايـن  . اسـت بيرون   اين مجال    ةتقريرات گوناگوني دارند كه بررسي آنها از عهد       
  :كنيم بسنده مي طباطباييعالمه و برهان سينويتبيين يكي از براهين 

 ي سينوي برهان علّ

 :گويد  در نمط چهارم اشارات با استناد به قاعده عليت ميبوعلى

ما ان التقتضى إكل جملة كل واحد منها معلول فانها تقتضى علة خارجة عن آحادها، و ذلك النها 
ما ان يقتضى علة هى إو . ا يجب بĤحادهاعلة اصال، فتكون واجبة غير ممكنة و كيف يتأتى هذا و انم

و اما الكل بمعنى كل . واحدشيء فان تلك و الجملة و الكل .  فتكون معلولة لذاتها،اآلحاد بأسرها
و إما ان يقتضى علة هى بعض اآلحاد، و ليس بعض اآلحاد اولى بذلك . واحد فليس يجب به الجملة

ما ان يقتضى علة خارجة عن إو .  اولى بذلكعن بعض ان كان كل واحد منها معلوال، الن علته
 .)28ـ  19: 1366ابن سينا، (اآلحاد كلها و هو الباقى 

اعم از آنكه محدود     ـ          اى كه همة اجزاى آن معلولند        هر مجموعه  الرئيس شيخدر نگاه   
 بـات او در اث  . باشد  ـ نيازمند علتى وراى خود، يعنى علت نامعلول، مي         نهايت  باشد يا بى  

گيــرد كــه فــرض دوم آن مــشتمل بــر  ايــن ادعــا ســه فــرض اساســى را در نظــر مــي 
نيازى از علت؛ فرض دوم، وابستگى به          بى ،فرض نخست . گرى است يي د ها  فرض  خرده

 :گويد او مي. علتى از درون و فرض سوم، نيازمندى به علتى بيرونى است
لوجود بالذات است، نه    ا  نيازمند علت نيست، بنابراين واجب     يا اين مجموعه اصالً   . 1
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الوجود باشد؛ زيرا از طريق وجـودِ         تواند واجب   اى نمي   اما چنين مجموعه  . الوجود ممكن
 .يابد اجزايش ضرورت مي

گونـه    اين فرض نيز سـه    . خواهد و علت آن، بيرون از مجموعه نيست        يا علتى مي  . 2
 :متصور است

 معلول خـود خواهـد      ، مجموعه ،صورت در اين .  اجزاست ة مجموع ،يا علت آن  . الف
 .  يكى بيش نيستند، چرا كه اجزا و مجموعه و كل؛بود

باشد؛ لكن روشن است      ـ مي  تنهايى  معناى هر يك از اجزا به       به ـ يا علت آن، كل   . ب
 .يك از اجزا وجوب پيدا نخواهد كرد وسيله هيچ كه مجموعه به

امتيازى براى   د، هيچ  معلولن كه چون همه    اى از اجزاست؛ در حالى       پاره ،يا علت آن  . ج
بنـابراين، موجِبيـت هركـدام تـرجيح        . اى از اجزا نسبت بـه ديگـرى وجـود نـدارد             پاره

بالمرجح است؛ زيرا بر هريك كه انگشت بگذاريم، علتش از آن اَولى است و چون همه    
 .معلولند در اين مسئله تساوى نسبت دارند و اولويتى در كار نيست

 .  مطلوب است،دارد و آن) نامعلول(يا علتى بيرون از مجموعه . 3
هاى اول و دوم با همة شقوق آن باطـل اسـت، فـرض ديگـرى نيـز                     فرض ،بنابراين

ناپذير است، خود بـه       رو، فرض سوم كه كامال معقول و خدشه         تصورپذير نيست، از اين   
  .شود خود اثبات مي

  ىيبرهان عالمه طباطبا
 :نويسد  ميهنهاية الحكمعالمه در 

. د المعلول ربط بالنسبة الى علته، اليقوم االّ بعلّته و العلة هو المستقل الذى يقومه كما تقدمان وجو... 
فلو ذهبت السلسلة الى . و اذا كانت علته معلولة لثالث و هكذا، كانت غير مستقلة بالنّسبة الى مافوقها
 من اجزاء يءيتحقق شغير النهاية و لم تنته الى علة غير معلولة، تكون مستقلة غير رابطة، لم 

 .)649 ـ 648: 1380 طباطبائى، (تحالة وجود الرابطّ اال مع مستقل الس؛السلسلة

 :شرح زير است بهعالمه بيان 
 امـر   ، عين ربط و وابستگى است و علـت        ، وجود هر معلولى نسبت به علت خود       .1



 
 

 

 

ن ع
رها

ب
سفة

ت فل
بها
و ش

ت 
لي

ديد
 ج

رب
 غ

 

11  

 .مستقلى است كه موجب قوام آن است
آن نيز معلول علت برتر، هر يـك نـسبت           اگر علت آن نيز معلول ديگرى باشد و          .2

 . اند  ربط و وابستگى، عين تعلق،به علت خود
 :آيد؛ پس  چيزى كه عين ربط است جز با وجودى مستقل و ناوابسته پديد نمى.3
علـت مـستقل و       نهايـت ادامـه يابـد و بـه هـيچ             علل و معلوالت تا بى     ة اگر سلسل  .4

 : ليكن؛سله تحقق نخواهد يافت سلييك از اجزا  هيچاى نينجامد، ناوابسته
 : پس، سلسله علل و معلوالت در خارج وجود دارد.5
  .  علل وجود داردةدر رأس سلسل) مستقل( علتى نامعلول .6

 تبيين و ارزيابى

ايـن انگـاره بـا داليـل        .  اصالت وجود اسـت    ة نخست عالمه مبتنى بر نظري     ة مقدم )الف
هاى رقيب فـراز     رديده و چنان بر گمانه     اثبات گ  صدرالمتألهينمحكم و استوارى توسط     

: ك.ر( انـد  ها اعراض كرده    متأخر آن را پذيرفته و از ديگر گمانه        ةآمده كه جمهور فالسف   
 ).192 ـ 58: ق1404مطهرى، 

) بخـش  هـستى ( عين ربط و تعلق بـه فاعـل          ،معلولـ   چنانكه گذشت ـ   در اين نگاه  
اند اضافة معلول به علـت،         گفته ،رو از اين . خويش است و هويتى جز ربط و تعلق ندارد        

در اضافة مقولى دو شىء با يكديگر پيوند برقـرار          . اضافة اشراقى است، نه اضافة مقولى     
امـا اضـافة    . شود  اى كه به ميخى و يا ميخى كه به ديوار متصل مي             كنند؛ همانند حلقه    مي

گونـه    هـيچ  ى شـأنى از شـئون دومـى اسـت و          اشراقى شبيه رابطة نور و شعله است كه اول        
 چنين نـسبتي    ،معلول). 37 و   36: 1365 مصباح يزدى، : ك.ر(استقاللى برايش متصور نيست   

گونـه    ولي علت نسبت به معلول خود مستقل است و هـيچ           ؛بخش خود دارد   با علت هستي  
 .گويند مي معلول را وجود رابطى، در مقابل نفسى، ،بنابراين. وابستگى وجودى به آن ندارد

 .روشن است و نياز به توضيح ندارد مقدمه دوم )ب
 اساساً وجود رابطى كه در      ،عبارت ديگر  به. و بديهى است  روشن   مقدمه سوم نيز     )ج

 .  تصورپذير نيست،ذات خود هيچ است و صفر، بدون وجود مستقل و طرف نسبت
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 گذار از بند پنجم بـه       ة چهارم است كه زمين    ة مقدم ،در اين برهان  مسئله  ترين    مهم )د
تـوان از وجودهـاى       مشكل اساسى اين اسـت كـه چگونـه مـي          . آورد  فراهم مي  ششم را 

 نامستقل، به وجود مستقل در رأس سلسله راه يافت؟
تـر آنهـا بـراى چنـين          گفته و فهم و هضم دقيـق        رسد اندك تأملى در مقدمات پيش      نظر مي  به

ـ  عبارت ديگر، با فر به. استنتاجى بسنده است  ا قطـع ارتبـاط از   ض اينكه معلول در ذات خـود و ب
، روشـن   بخش هيچ و پوچ است و هويت آن غير از ربط و تعلق بـه فاعـل نيـست                   علت هستى 

 ،نـد  ي فرض كنيم كه هريك معلول علتى وراى خـويش         اى از علل نامتناه     شود كه اگر سلسله     مي
نهايت صـفر    كل اين مجموعه در ذات خود چيزى جز بى ،بدون استثنا هريك از اجزا و در نتيجه       

نهايـت صـفر،      هيچ و پوچ نيست؛ چراكه كل اين مجموعه جز همان اجزا نيست و از جمع بى               و  
اى تحقـق   ، هيچ پديـده )مستقل(بنابراين، بدون يك وجود نفسى     . جز صفر به دست نخواهد آمد     

 .نخواهد يافت و نه از علت خبرى خواهد بود و نه از معلول
ست كه اگر دو سلسله متنـاهى از  دن مطلب توجه به اين نكته مفيد ا   ترش  براى روشن 

علل و معلوالت فرض كنيم كه نخستين واحد يكى از آنها نفسى و مستقل باشد و رأس                 
اشكالى   نخست با هيچ   ةديگرى وجودى ربطى و غيرمستقل؛ بديهى است تحقق مجموع        

پـذير نيـست؛ چراكـه     رگـز امكـان  روبرو نيست و ممكن خواهد بود؛ ولى سلسلة دوم ه        
همـين  . ود خود را وامدار ديگرى است و بدون آن، امكان وجود ندارد           رأس سلسلة وج  

مسئله عيناً در مورد سلسلة نامتناهى نيز جارى است؛ زيرا هـر انـدازه بـه آحـاد سلـسله        
هـد  تغييـرى رخ نخوا     نهايت، مالك استحاله همچنان باقى است و هيچ         افزوده شود، حتى تا بى    

 *.افزوده نشده است  نهايت صفر و هيچ چيزى جز بىنهايتِ مفروض،   بىةداد؛ زيرا به سلسل
 مستقل اسـت و از      ، اين مقدمه  .و بديهى است و نياز به اثبات ندارد       روشن   پنجم   ة مقدم )ه

 .  الزم آيد،مقدمات پيشين استنتاج نگرديده تا سخن از چگونگى گذر از مقدمات پيشين به آن
دو به ايـن     ى است و گذار از آن      چهارم و پنجم براى استنتاج بند ششم كاف        ة مقدم )و
 . نياز از توضيح است بىروشن و  ،نتيجه

                                                      
  .132ـ127  :1380عبوديت،: ركهاى استدالل در اين باب  اى از ديگر شيوه جهت آشنايى با پاره. *
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 نقد برهان عليت 

و اشـكاالتى بــر آن وارد  كـشيده  نقـد  بـه  فيلـسوفان غربـى   از برخـي  را برهـان عليـت   
 . خواهيم پرداختهاترين اين انتقاد ي از مهماينك به بررسى چند. اند ساخته

  نقض عليت؛اشكال اول

انـد كـه باورداشـت        پنداشـته ...  و هاسپرز،  ژان پل سارتر  ،  راسل،  سراسپنبرخى چون   
ا عليت شـيئى    انگارى ي   مثابة علت نامعلول، نقض قاعدة عليت است و به تصادف          خدا به 

 ناقض اين مقدمه اسـت كـه        "خدا علت ندارد  ": آورد كه  اين روى «: گرددبر خود، بازمى  
نمايـد و اگـر نتيجـه       تيجه ناراست مـي    آن ن  ،با صدق اين مقدمه   . هر چيزى را علتى بايد    
 (Hospers,1470: p. 431).  »باشد  مياش كاذبصادق است، پس مقدمه

  پاسخ
 در  يسان چيـز  در اينكه چرا و چه    . در گرو كشف راز نياز به علت است       مسئله  حل اين   

 ةانگـار : مند علت است، چهار ديدگاه عمـده رخ نمـوده كـه عبارتنـد از              نيازوجود خود   
از ايـن ميـان،     .  امكـان وجـودى    ةانگـار  و    امكـان مـاهوى    ة حدوث، انگار  ةگاران،  وجود

  .جهت رعايت اختصار، تنها دو ديدگاه اول و چهارم مورد بررسي قرار خواهد گرفت به

  وجودة انگار
يعنـي  ة نخـست،  كه وجه حاجت به علت را گزينـ آيد اشكال فوق تنها زماني راست مي   

 الجـرم   ؛ وجود مساوى با معلوليت و وابستگى اسـت        ،براساس اين پنداره  . وجود بدانيم 
 ممكن نخواهد بود    ،موجود نامعلولي  يچباشد و ه   هر آنچه موجود است نيازمند علت مي      

يبمند اى نادرست و آسـ       گزينه ،لكن اين انگاره  ). 188 و   187: تا ى و مطهري، بي   يطباطبا(
  : گزينه عبارت است از  وارد بر اينهايبرخي از ايراد. است
 مالك نيـاز و افتقـار       ،رو كه وجود دارد    اگر وجود از آن   :  تعلق هستي به نيستي    )لفا

 ،كه غيـر از وجـود       در حالى  ؛ و وابستگى وجود به غير وجود است       تعلق آن   ةباشد، الزم 
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 ةكننـد   چيزى نيست كه طرف تعلق وجود و تأمين        ،عبارت ديگر  عدم و عدمي است و به     
حقيقـت هـستى كـه در عـين         ... «: نويـسد   بـاره مـي    شهيد مطهرى در ايـن    . نياز آن باشد  

كند افتقار    هرگز ايجاب نمى   ،دارابودن مراتب و مظاهر مختلف، يك حقيقت بيش نيست        
 عـين   ،ايـن اسـت كـه هـستى       ... ى احتياج و افتقار در هستى     ا زيرا معن  ؛به شيئى ديگر را   

آيد تعلق     الزم مي  ، عين احتياج و افتقار باشد     ،احتياج و افتقار باشد و اگر حقيقت هستى       
 غيـر و    ،و وابستگى داشته باشد به حقيقتى ديگر غير خـود و حـال آنكـه بـراى هـستى                  

الفـرض   غير هستى، نيستى است و ماهيت است كـه آن نيـز علـى             . ماورائى تصور ندارد  
  .)57:  الف1361مطهرى، (» است و برادر نيستى» اعتبارى«

يـستي، عـدم امكـان تحقـق وجـود          تعلق وجود به ن    ةالزم:  استحاله غيري وجود   )ب
 حاجـت   ةاي از كمال و توانايي نـدارد تـا برآورنـد          بهره  هيچ ، زيرا نيستي و فقدان    ؛است

كننـده   مينأ حاجتمندي بـدون پـشتوانه و تـ        ، وجود ،الجرم بنابر فرض فوق   . وجود باشد 
   .است و هرگز مجال تحقق نخواهد داشت

 نيازمنـد علـت و      ،ه وجود دارد  رو ك   از آن  ،اگر وجود : بخش  تسلسل علل هستى   )ج
 مساوى با معلوليت و وابستگى باشد، آشكارا مـستلزم تسلـسل در علـل          ،عبارت ديگر  به

گمانه هر چيزى، معلول علتى وراى خويش است و           اساس اين   بخش است؛ زيرا بر     هستى
يگر سو، چنانكـه در     از د . علت نامعلولى در رأس سلسلة علل وجود نخواهد داشت          هيچ

بخش محال است و آنچـه مـستلزم محـالي            اشكال پنجم خواهد آمد، تسلسل علل هستي       پاسخ به 
 .باطل است   وجودانگاري وجه حاجت به علتةپندار ناگزير .باشدشود نيز باطل و محال مي

  امكان وجودى ةانگار

صـدرالدين محمـد     حكمـت متعاليـه،      ةانديش و پرچمـدار برجـست      حكيم و متأله ژرف   
 :استمعتقد ) 1050 وفايمت (شيرازى

 باشد؛  عليت و معلوليت تنها از شئون وجود است كه عين عينيت و متن واقعيت مي. 1
اى كـه مرتبـة هـر موجـودى،           گونه  ؛ به  حقيقتى تشكيكى و ذومراتب است     ،وجود. 2

 همچون اعداد، عين هستى اوست و وجود هر چيز، غير از مرتبه و تشخصات آن نتواند بود؛
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ـ در ذات خود مشروط و مقيد به هيچ          كه عين موجوديت است   ـ   حقيقت وجود . 3
رو كه هستى است موجود اسـت، نـه           هستى از آن   ، به عبارت ديگر   ؛قيد و شرطى نيست   

 ؛به مالك ديگر و نه به فرض وجود شيئى ديگر
 امـورى   ، همـه  ،كمال، شدت، عظمت، استغنا، جالل، بزرگـى، فعليـت و الحـدى           . 4

هستى در ذات خـود مـساوى       ود ندارند؛ بنابراين، حقيقت     اند و حقيقتى جز وج      وجودى
نقص، تقيد، فقر، ضعف،     است با اطالق، الحدى، ضرورت، عظمت، شدت و فعليت، و         

 .اند  از سنخ اعدام و نيستى، همه،امكان، كوچكى، محدوديت و تعين
رو كـه     پـذيرد؛ چنانكـه معـدوم از آن          عدم را نمى   ،رو كه هستى است     هستى از آن   .5
 واقعيتى جز محـدوديت     ،شدن موجود   معدوم ،بنابراين. دپذير  وم است وجود را نمى    معد

 ؛موجودات خاص ندارد
 و اگـر موجـودى معلـول     ناشى از معلوليت است، همه،يافتن عدم و شئون آن      راه .6

اى از نقـص و       شد و در مرتبة متأخر از علت خويش قـرار گرفـت، طبعـاً داراى مرتبـه                
 ،ث علت و معلول گذشـت ـ معلـول   يرا ـ چنانكه در مباح ضعف و محدوديت است؛ ز

عين ربط و تعلق به علت خويش است و چيزى كه هويتى جز تعلق و نسبت با ماوراى                  
بنابراين، معلوليت،  . تواند در رتبة علت و مقدم بر خودش باشد           نمى ، طبعاً ،خويش ندارد 

 .مساوى است با ضعف و نقص و تأخر
 عين تأخر از علت و عين نقـص         ،بودن معلوليت و مفاض   :گويد  نيز مي  مطهرىاستاد  

  مطهـرى،  ؛123 و 122: 1374  طباطبايى و مطهـرى،    :ك.ر(و ضعف و محدوديت است      
 ).153 و 125، 2:  ب1361

  : نويسد باره مي  در اينمطهرىشهيد 

كند استقالل و غني و  جهت كه حقيقت هستى است ايجاب مي پس حقيقت هستى از آن... 
كند اطالق و رهايى و المحدوديت را؛  دم وابستگى به غير خود را و هم ايجاب مي و عنيازى بى

نياز و فقر و وابستگى و . وجه، عدم و سلب در او راه نداشته باشد هيچ كند كه به يعنى ايجاب مي
شود؛  بودن از اعتبارى ديگر غير از صرافت هستى ناشى مي همچنين محدوديت و توأم با نيستى

 قطع نظر از هر اعتبار ،جهت كه هستى است يعنى هستى از آن.  است ناشى و معلوليتراز تأخ
عبارت ديگر، اينكه  اما نيازمندى به علت و به. كند استغنا و استقالل از علت را ديگر ايجاب مي
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شود كه عين حقيقت هستى  اى نيازمند به علت باشد از آن ناشى مي هستى در مرحله و مرتبه
بودن، تأخر و نيازمندى است،   فيضةالزم. صورت يك فيض صدور يابد حق به ذات نباشد تا از

 .)122: 1374 طباطبايى و مطهرى،(بلكه به حقيقت چيزى جز آن نيست 

 به ذات اليزال حق رهبرى     براساس حكمت متعاله ژرفكاوى وجود مستقيماً      ،بنابراين
 او جـز فعـل و اثـر و          و غيـر  كند كه عين حقيقت هستى و پيراسته از هر تعين است             مي

 .تجليات و ظهورات او نتواند بود
 :شود از آنچه گذشت روشن مي

پندارى واهى و مستلزم افتقار وجود بـه غيـر          » طلبد هر موجودى علتى مي   « اينكه   .1
 . يزى نيستكه غير از وجود، چ است، در حالي

 منـاط   ،ود زيرا وج  ؛ وجود كامل و صرف، واجب بالذات و مستغنى از علت است           .2
پس در وجود بحت و صرِف حقيقت هستى، نياز به غير متـصور             . نيازى است   غنى و بى  

يافتن استثنا در قانون عليت و يا تحديد گسترة آن، بلكه       معناى راه   اين سخن نه به   . نيست
 . تعيين دقيق اصول و مالكات آن و ارائه دركى ژرف و خردپذير از آن است

 ژان پـل سـارتر    زم تصادف است و نه آنـسان كـه امثـال             العلل نه مستل   ة وجود عل  .3
 1361مطهـرى،   : ك.ر(آورندة خويش است تا مستلزم تناقض گردد          اند، به وجود    پنداشته

  ).55 :الف
اند علت نخـستين، نقـض        پنداشته...  و هاسپرز و   راسل،  اسپنسراينكه برخى مانند    . 4

د، ناشى از آن است كه براى       گرد  بازمير نفس خود    قاعدة عليت است و به عليت شيء ب       
در . داننـد   او مانند ديگر ذوات، مـاهيتى فـرض نمـوده و وجـود را عـارض بـر آن مـي                    

صورت است كه در مرتبة ذات، نه به وجود گـرايش دارد و نـه عـدم؛ آنگـاه بـراى                       اين
 ترسـار تعبيـر   آن علت نيز اگر خود باشـد، بـه      . تلبس به وجود، نيازمند علت خواهد بود      

حـل  . بايد و گرنه نقض قانون عليت است      بيرون   بنابراين علتى از     ؛اقض است مستلزم تن 
تعالى عين هستى اوست؛ او صرف حقيقت هـستى       ماهيت حق : اين معما در آن است كه     

 .نيازى، بلكه عين آن است است و وجود ـ بماهو وجود ـ مالك غنى و بى
. لت نخـستين گرديـد     بنابر تحليل فوق اين پرسش نيايد كه چرا علت نخستين، ع           .5

 آنگاه رواست كه از نظر مناط و مالك ذاتاً با ديگر موجـودات         علة العلل چند و چون در     
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بـودن    لكن تحليل دقيـق تـشكيكى      ؛مساوى بوده و وجوب خود را وامدار ديگرى باشد        
دهـد     آن، نشان مي   ةبودن مراتب هستى و تساوى هويت هر موجود با مرتب          وجود و ذاتى  

  . واجب االمكان، واجب الوجوب است و ممكن الوجود،كه واجب الوجود

  همكنشي اجزاي جهان؛اشكال دوم

هاى همكنشگر است كه هر يك علتى در ميان ديگـر             جهان تركيبي از رويدادها و پديده     
جهـان  ابي  يـ   بنابراين، با كشف علت يا علل خاص هـر پديـده، ديگـر علـت              . اجزا دارد 

اگر من علل ويژة هر جزئى      «: نويسد  مي هيوم. است و نامعقول     ناسخته ،عنوان يك كل   به
را در يك مجموعه چند جزئى به شما نشان دهم، ديگـر سـخن از علـت كـل، نـاروا و                      

 ، كل ،يگرعبارت د   به. »خوبى آشكار گرديده است     معناست؛ چه آن نيز با تبيين اجزا به         بى
داشـت و پرسـش از     علتى وراى علل آنهـا نتوانـد        ناگزير،  وجودى جدا از اجزا ندارد و       

 .(Hospers,1470: p. 431)معنا است   تهى از،عنوان يك كل علت مجموعه به

 پاسخ

 وحـدت   ةبرهان عليت در اثبـات صـانع از طريـق انگـار           تقريرهاي   هرچند برخى از     .1
 نيازمند چنين مبنـايى     علة العلل  لكن اين طور نيست كه همواره براى اثبات          ؛جهان است 

  .اى است  اسالمى فاقد چنين مقدمهة بلكه عمده تقريرهاى اين برهان در فلسف؛باشيم
واسـطه   جهان در وجود خود، بـا واسـطه يـا بـى            ي تمام اجزا  ،براساس برهان عليت  

باشند و نياز كل جهان به آن، عين نيـاز تـك تـك اجـزا و                   العلل مي  وابسته، نيازمند علة  
  .عناصر جهان است، نه چيزى افزون بر آن

 چنان نيست   ، برهان عليت قرار گيرد    ة مقدم ،عنوان يك واحد حقيقى     اگر جهان به   .2
 ،توضـيح اينكـه وحـدت   . تنهايى براى تحقق كل كـافى باشـد   كه علت هريك از اجزا به  

 ؛ از جمله وحدت حقيقـى در مقابـل وحـدت اعتبـارى يـا انتزاعـى                ؛اقسام مختلفى دارد  
كـل  ؛ ماننـد    انكه كل نيز اقسامى دارد     همچن ؛...وحدت جنسى، نوعى، صنفى، شخصى و     

 در واحــدهاى .)121 و 120: 1375 جــوادى،: ك.ر( ...اعتبــارى، انتزاعــى، مجمــوعى و
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مثـال اسـكيموها از    .  علتى وراى علل اجزا بطلبد     ةاعتبارى چنان نيست كه لزوماً مجموع     
يك عنوان يك كل، علتى وراى سبب آمدن هر         است و براى آمدن مجموع آنها به       گونهاين

  .ضرورى نيست
 اجزا استقالل كامل وجودى از يكـديگر و         ،است كه در واحد اعتبارى    آن   مطلب   سرّ

اما در واحد حقيقـى اجـزا در        . از كل دارند و هويت هريك بدون ديگرى محفوظ است         
يابند؛ مانند اجزاي مولكـول آب كـه در تركيـب، هـويتى جديـد                كل هويت جديدى مي   

در چنين مواردى صرف علل وجـودى       . يب تفاوت دارند  يش از ترك  يافته و با وضعيت پ    
  . كافى نيست،تنهايي، براى تحقق كل هر جزء به

تـرين ديـدگاه،    رايـج . هـاى مختلفـى وجـود دارد        در مورد وحدت جهان نيز ديدگاه     
. 1: هاى مختلفى در ميان است؛ از جمله        وحدت شخصى جهان است و از آن نيز قرائت        

 وحدت شخصى   .3؛   وحدت شخصى ابزارى جهان    .2 ؛جهانوحدت شخصى مكانيستى    
 .ارگانيك و انداموار جهان

كـم    دستدر مورد ديدگاه اول و دوم، اگر بتوان علل اجزا را براى كل كافى دانست،                
پذير نيست؛ چراكه براساس اين انگاره جهـان در          براى ديدگاه سوم چنين چيزى امكان     
انسان است كه مالك تشخص آن به       ، همچون بدن    عين دارابودن اجزا و اعضاى مختلف     

كـه مـالك   دارد ين انگاره صورت واحدى جهان نيز در ا . باشد صورت و نفس ناطقه مي    
هـا و      انـدام  ة حياتى كلى است كه ساير اجزا، همـ        ،عبارت ديگر  به. تشخص آن اجزاست  

 ).104 ـ 96: 1376ديلمى، : ك.ر(ند  ا جهازات آن
ى كه از برهان عليت با تقرير فـوق بـر وجـود              آمد، كسان  دومرغم آنچه در بند     ـ به 3

اند، لزوماً در پى اثبات علتى غيـر از علـت تـك تـك اجـزاى جهـان                خدا استدالل كرده  
كم نظر برخى از آنان اين است كه هريك از اجزاى جهان در وجود خود           دست. اند  نبوده

مام نيـازش   تشكيل شده، هرگز ت   اى كه از چنين اجزائى        نيازمند ديگرى است و مجموعه    
  .در داخل تأمين نخواهد شد

ترشدن مطلـب بايـد    براى روشن. روشنى بيان گرديد  بهبوعلىدر استدالل  مسئله  اين  
توجه داشت آنچه از طريـق برهـان عليـت در جـستجويش هـستيم، علـت ايجـادى و                    

سـازى بـراى     ينـه بخش عالم است، نه علل شرطى و معدات كه تنهـا نقشـشان زم               هستى
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شود، همه از نوع اخير       علل طبيعى كه در علوم تجربى رديابى مي       . اند  يدهپيدايش يك پد  
كنندة علت ايجادى و مفيض وجود نيستند و جستجوى آن، دانـشى              گاه بيان   است و هيچ  

 .طلبد ديگر و ابزارى وراى تجربه مي
 و بيـانگر   معـدات  اينگونه علل صرفاً. همان علل طبيعى است، علل اجزاى جهان -4
كنندة علـت     ند، نه اثبات    ا  ها و تحوالت در اجسام      هاى دگرگونى   رايط و زمينه  سرى ش  يك
  .بخش پا برجاست ها، هنوز پرسش از علت هستى از كشف علل طبيعى پديدهناگزير . بخش يهست

  جهان خداانگاري؛ اشكال سوم

 اى  ها در نقطـه     علت ةلسوفان خداگريز اين است كه اگر قرار است زنجير        ياشكال ديگر ف  
 ينگاريم؟باز ايستد و به علت نامعلولى باور كنيم، چرا همين جهان را خدا ن

ايم  با فرض اينكه جهان مبدأ نظم خود را در درون دارد، ديگر تصديق كرده«: نويسد  ميهاسپرز
  .(Hospers,1470: p. 431) »كه جهان خداست و هرچه زودتر به آن مبدأ خدايى برسيم بهتر است

  پاسخ
افت كه  يافت وسپس در  نيازى از علت را ي      ه ابتدا بايد مالك خودبسندگى و بى      بار در اين 

 پذير است؟  آن مالك بر چه موجودى انطباق
توان جهان  الوجود داشته باشيم و ببينيم آيا مى        هاى واجب   پس بايد مرورى بر ويژگى    

 خالق و   جهانى كه يزي از پذيرش واقعيتى فرااين    را به جاى خدا نامعلول انگاشت، يا گر       
 .باشد نمي، العلل جهان استةعل

  هاى واجب ويژگى

 :هاى واجب بالذات و علت نامعلول عبارت است از اى از ويژگي پاره
 عـدمى راه    ةجنبـ  در او هـيچ   .  وجود صرف و محض است     ،واجب و غنى بالذات   . 1

هـر   از جمله اينكه     ؛بر اين مطلب داليل چندى گواه است      . ندارد و كمالى را فاقد نيست     
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  : نيستبيرون كمال مفروضى از دو حال 
الوجود است، پس در وجود خود نيازمند واجب است و هستى خـود               يا ممكن  )الف

  . را وامدار اوست
  .نحو وجوب موجود است، پس عين ذات واجب است  يا به)ب

اعلـى و اشـرف دارا باشـد؛        ،  نحو اكمل  ذات واجب بايد هر كمال مفروضي را به       . 2 
 او را در كمـاالت وجـودي هـيچ حـد و             ،بنـابراين .  فاقد آن نتواند بود    يءزيرا معطى ش  

 يمحدوديتى نيست و او عين اطالق و الحدى است؛ زيـرا هـر كمـال امكـانىِ موجـود                  
  .مخلوق اوست، الجرم محال است كمالى را فاقد و در كماالتش حد و محدوديتى باشد

بـودن    ط زمـان و مكـان     منـد اسـت؛ چـه محـا        و نامكان  منـد الوجـود نازمان   جبوا. 3
 سـرمدي   ،متعاليجب  وا الجرم   ، است ي و فرامكان  محدوديت است و نامحدود فرازماني    

 .و ناميراست
او نه ديگـر ماهيـات      . و چيستى او عين هستى اوست     ندارد  الوجود ماهيت    جبوا. 4
ماند كه ذاتشان متصف به وجود است و وجودشان عـارض بـر ذات و نـه چـون                    را مي 

 . خواندش... و جوهر، عرض وكرده توان از آن ماهيتى انتزاع  ميديگر موجودات 
الهيـات  شـيخ در    » برهان استلزام معلوليـتِ   «اند؛ از جمله      اى آورده   بر اين مطلب ادله   

  :اين برهان در بيان حاجى سبزوارى چنين بيان گرديده است. شفا
  هاذ مقتضى العروض معلوليت   انيتههو الحق ماهيت

  أولم تصل سلسلة الكون لحد  قد اتحدفسابق مع ال حق 
 .)21: تا بي سبزواري،(

تعالى، مانند ديگر موجودات، مركـب از ذات و    در اين برهان آمده است كه اگر حق       
بودن وجود    اش عارض    الزمه ،يعني چنان باشد كه از وجودش ماهيتى انتزاع گردد        وجود  

 ذات هستى نيست و     ة مرتب  زيرا در  ؛كه هر عرضى معلول است      در حالي  ؛ستبر ماهيت ا  
كـه  آورد  سـر برمـي  ين پرسـش  اكنون ا. طلبد دارد، پس ناچار علتى مي آن را دريافت مي 
  :باره دواحتمال قابل بررسي است تواند باشد؟ در اينعلت ذات چه مي

 چراكـه  ؛ بر نفس اسـت ء تقدم شي،ن پندارهاي ةالزم.  خود ذات باشد ، آن علت  )الف
 ، متقـدم  ةه خود بايد وجود داشته باشد و اگر ماهيت در مرتبـ           دادن ب  ذات پيش از هستى   
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شود   پيشين مي  ة دوم داشته باشد، نقل كالم به وجود مرتب        ةوجودى وراى وجودِ در مرتب    
آيد كه آن وجود را خود ماهيت بخشيده يا غير؟ اين پرسش و               و اين پرسش به ميان مي     

  .نهايت در واحد است ت بىاش وجودا يابد و الزمه نهايت ادامه مي ىپاسخ تا ب
اش معلوليت    دارد، الزمه  تعالى هستى خود را از غير دريافت مي        اگر ماهيت حق   ) ب

 .باشد خلف فرض مي،ينواجب است و ا
وجـود دو يـا     . يي و همانندناپذيري اسـت    الوجود يكتا   هاى واجب   از ديگر ويژگى  . 5

  :  از قبيل؛اقامه شده استبر اين مطلب داليل متعددى . چند واجب بالذات ممكن نيست
برهـان   .4 ؛ برهان وحدت عالم   .3 ؛ برهان فرجه  .2 ؛ برهان صرافت وجود صدرايى    .1
  .شدن از ناحيه پيامبران  معرفى.5 ؛تمانع

 : مبتنى بر دو مقدمه استصدرايىبرهان 
الوجود وجود صرف، محض و نامتناهى است و وجوب وجود مـساوى          واجب )الف

 . هاست با اين ويژگي
 ، زيرا اگـر واجـب     ؛ در وجود صرف و نامتناهى، تعدد و تكثر قابل تصور نيست           )ب

وجودى هاي    بهره هريك بايد كماالت و      ،عبارت ديگر  به. متعدد گردد تمايزى الزم است    
 هريـك داراى    ،بنـابراين . خاصى داشته باشند كه عين ديگرى و يا برگرفته از آن نيـست            

 وجود صرف و كمال و فعليت محض نيـستند،          يك پس هيچ . كمالى و فاقد كمالى است    
 .باشند و اين، منافى وجوب وجود است بلكه مركب از جهت وجدان و فقدان مي

بـر ايـن    . الوجود بالذات اسـت    واجبهاي    ويژگياحديت و بساطت مطلق نيز از       . 6
 ي متقـوم بـه اجـزا      ،ز همه آنكـه مركـب     تر ا روشن. اقامه گرديده است   برهان   مطلب چند 
هاست و مسبوقيت و توقف واجب به هر چيزى محال و مستلزم            توقف بر آن  خويش و م  

 .يعني خلف فرض استامكان، 
پذير نيست؛ زيرا هر      گونه تغيير و تحولى امكان     تغييرناپذيرى؛ در ذات واجب هيچ    . 7

آوردن  دست  صورت و كمالى و بهدادن دگرگونى، اعم از دفعى يا تدريجى، عين از دست    
 تركب از قوه و فعل يا حيث وجـدان و فقـدان             ، آن ة است و الزم   صورت و كمال ديگر   

جهـت بـالقوه و فقـدانى در او راه     اما واجب، وجود و فعليت محض است و هيچ        . است
 چه آنچـه وجـوب      ؛آوردن تنها در ممكنات متصور است      دادن و فراچنگ   از دست . ندارد

  .اند شدذاتى دارد نه مسبوق به عدم تواند بود و نه عدم عارض آن تو
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  واجب يا ممكن؛جهان

دارد؟ ماده و جهان     الوجود بالذات بر ماده و يا جهان مادي انطباق         هاي واجب آيا ويژگي 
امكانى و حاجت به علت حكايـت  بعد ها و لوازمى است كه همه از  ي داراى ويژگي  ماد
 :ها عبارتند ازي از اين ويژگيكند، برخ مي

هاى پيـاپى     كه حركت جز حدوث    حالى  در ؛ت ماده همواره در حركت و سيالن اس       .1
 . و تدريجى نيست و با وجوب وجود ناسازگار است

كـه   حالى  در ؛ خويش است  ي نيازمند و وابسته به اجزا     ، مركب است و مركب    ، ماده .2
بـرخالف  ...  داخلى، عقلى، تحليلـى و     يهرگونه تعلق و وابستگى به چيزى، اعم از اجزا        

 . وجوب وجود است
 مساوى  ، عين محدوديت است و محدوديت     ،انمند و مكانمند است و اين      ماده زم  .3

  .با فقر و نيازمندى
  .الوجود يكتا و همانندناپذير است كه واجب درحالي؛ ماده تكثر و تعددپذير است.4

انـد، الجـرم    هاي ماده نيز همـه در تعـارض آشـكار بـا وجـوب ذاتـي               ديگر ويژگي 
مـالك و    متعال نتواند بـود و بـا هـيچ         و    قادر الوجود جز خداى واحد، احد، حى،      واجب

   .شمار آورد نياز از علت به ي را به جاى خدا بىتوان ماده يا جهان ماد معيار خردپذيرى نمى
خدايى و وجوب وجود جهان  ـ   نظم ذاتي و خود سامانگري ماده هرگز بر جهان.5

فلـسفى از   سـش   پركـه     زيرا خودسامانى بر فرض وجود است؛ درحـالى        ؛كندداللت نمي 
 .دهندة جهان است  تشكيلياصل وجود اجزا

ماده در اصطالح علـم و      ميان   ناشى از خلط     ،انگارى و نظم ذاتى ماده      خود سامان  .6
  :نويسد باره مي  در اينصدرشهيد .  فلسفى استةماد

ترين جزء مادى شناخته شده است اتم و اجزاي درون اتمى  عنوان اصلى بهچيزى كه در علم 
هاى  آيد، در ژرفكاوى حساب مي ترين جزء به آنچه اكنون در علم، ماده نخستين و بسيط. است

توان مادة علمى را مبدأ اصلى  رو، نمى از همين. فلسفى، امرى مركب از ماده و صورت است
يك از ماده و صورت  ى است و هيچئ خود مركب از اجزا،كه آنپيدايش عالم محسوب كرد؛ چرا

 نيازمند عامل پيشين ديگرى هستند كه عمل تركيب را كه ، بنابراين.د بودبدون ديگرى نتوانن
  ).357 ـ 351: م1981ق، 1401الصدر،(باشد، انجام دهد  محقق وجودى ماده مي
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در مورد نظم داخلى مـاده قابـل تـصور          مسئله   ذاتى باشد اين     ، به فرض نظم ماده    .7
اى كه از آن جهانى  گونه د جهان بهگون موا ـ يعنى آرايش گونهي است، اما آيا نظم خارج

رسد  نظر مي توان ذاتى ماده انگاشت؟ به با نظمى چنين شگفت و عظيم پديد آيد ـ را مي 
 .توجيه اين مسئله بدون هدايت عاملى آگاه و هدفدار بسيار دشوار باشد

   عليت ي تجربة گستر؛اشكال چهارم
رو   از ايـن   ؛دمات حسى است   اصلى تجربى و متكى به مق      ، عليت ة قاعد هيومدر نگاه   

معنا و معيارى براى    هيچ«: گويد  نيز مي  كانت. كارگيرى آن در فراسوى تجربه نارواست      به
  (Kant,1997: p. 51).  »دانطباق اصل عليت جز در عالم محسوس وجود ندار

  نقد
تنهايى، نه تصديق عليت، كـه    حسى بهة و پيروان وي، از تجرب     هيومبر خالف ديدگاه    . 1

ـ    نيز اذعان نموده، آنچه مستقيماً     هيومچنانكه  . آيدر آن هم بر نمي    تصو  حـسي   ة در تجرب
عليت و معلوليت از معقوالت     . ها نيست  شود، چيزي جز تقارن و توالي پديده      ادراك مي 

 دو موجود با يكديگر و مالحظه حيثيت وابستگى يكـى بـه     ةاند كه از مقايس   ثاني فلسفى 
  .)18: 1365 ح يزدى،مصبا( شوندديگرى انتزاع مي

 نخستين كشف اين قاعده را علـم حـضوري بـه            أفيلسوفان مسلمان مبد  برخي از    .2
  :نويسد باره مي  در اينمصباح يزدىاستاد . دانند فاعليت نفس مي

يابد و  بار، اين رابطه را در درون خود و با علم حضورى مي ستينرسد كه انسان، نخ نظر مي به
ها و تصرفاتى كه در مفاهيم و  گيرى هاى روانى و تصميم  فعاليتكند كه مثالً مالحظه مي

زند و وجود آنها وابسته به وجود  كند كارهايى است كه از خودش سرمي هاى ذهنى مي صورت
بسته به آنها نيست و با اين مالحظه است كه كه وجود، خودش وا حالى باشد، در خودش مي

  ).همان(دهد  پس آنها را به ساير موجودات، تعميم ميكند و س مفهوم علت و معلول را انتزاع مي

 اعتبـار آن را منحـصر در عـالم          ة اصلي تجربي نيست تا گستر     ، عليت ة قاعد ،ينبنابرا
  .محسوسات بينگاريم
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 عليت در عـالم محـسوس باشـد،         ة آشنايي انسان با رابط    ةبرفرض نخستين مرحل  . 3
راز مطلب اين است كـه وقتـي        . شدپذيري آن بر ساحت فراتجربي       توان مانع تعميم   نمي

ـ ةضابطه و مالك حاجت و افتقار چيزي از طريق عقلي كشف شد، ثبوت رابطـ        ي در  علّ
 ، براساس آنچه در باب وجه حاجت به علـت گفتـه آمـد             ،بنابراين. شودآن نيز اثبات مي   

 ة عليـت را محـصور در گـستر        تـوان نمـي انـد و    وابسته به علت   موجودات امكاني    ةهم
  .انگاشتمحسوسات 

 گريزي  تسلسل؛اشكال پنجم

ى بر اثبـات وجـود      يكى از خطرهاى عمده در كمين برهان علّ       «: گويد مى برن هپ رونالد
 يعنـى آغـاز زمـانى       ؛ى متسلسل و نامتنـاهى باشـد      خداوند، امكان اين است كه روند علّ      

  (Hepborn.R.W;1967: p. 235). »نداشته باشد
توان پنداشـت هـر حادثـه، مـسبوق بـه حادثـه               ىم« نيز بر اين باور است كه        هاسپرز

دانيم كه سلسله اعداد را نهايتى نيـست و           مي... باشد    ديگرى است و زمان را آغازى نمى      
داد منفى را هم بيفزاييم، اين سلسله را آغـازى نيـز            اگر اع . برتر از هر عدد، عددى است     

 (Haspers.j ,1470: p. 433).  »نخواهد بود

 پاسخ

حـدوث جهـان در تفكـر       ة  دليل حدوث زماني متكلمان و انگـار      ميان  كال  ـ در اين اش   1
كه دليل فلسفى مبتنى بر حدوث زمانى جهـان نيـست،           فلسفى خلط شده است؛ درحالي    

بنـابراين، چنـين    . انـد   بلكه بسيارى از فالسفه مسلمان معتقد به قـدم زمـانى عـالم بـوده              
ي بـا حـدوث ذاتـي       مـان برداشتى از عدم درك صحيح برهان عليت و خلـط حـدوث ز            

  .گيرد سرچشمه مي
 ، چنانكه در وجه حاجت به علت روشن شد، مانعى ندارد كه چيزى از نظر زمان               -2
، مالصـدرا  ةبراسـاس نظريـ  .  حادث و هستى خود را وامدار ديگرى باشد  ولي ذاتاً  ؛ازلى
ت و  زيرا زمان از لوازم ماده و منتـزع از حركـ         است؛  نخستين در زمان آفريده نشده     ةماد

بخـش   سيالن آن است، در عين حال ماده فاقد وجوب ذاتى است و بدون علـت هـستى         
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 . امكان وجود ندارد
 ،شدن اين مطلب   براي روشن .  امتناع تسلسل علل فاعلى از قطعيات فلسفى است        -3

داشـتن و    تسلـسل در لغـت ترتيـب      . شناخت موضوع و تحرير محل بحث بايسته است       
هاى  رود كه حلقه كار مي هايى به ر معمول در مورد سلسلهطو بودن است و به   هم پشت سر 

اى   منظور از تسلسل محال در فلسفه، وجود سلـسله        . آن از يك يا دو سو نامتناهى باشند       
 :هاي زير است با ويژگي
نهايـت باشـد؛ بنـابراين، هـيچ سلـسلة متنـاهى،              هاى آن بى     كه حلقه  اى   سلسله )الف

 .دازه بزرگ باشد، مصداق تسلسل فلسفى نيستبسته زنجير، هران همچون حلقات هم
اى كـه      سلسله ، بنابراين ؛ اجزاى سلسله داراى وجود بالفعل و حقيقى باشند        ة هم )ب

بـراي مثـال    . از موضـوع اسـت    برخى يا همه اجزاى آن بالقوه و يا غيرحقيقى باشـند، بيـرون              
همواره اجزاى بالفعل آن     ،تسلسل اعداد كه به تعبيرى وجود حقيقى ندارد و يا اگر داشته باشد            

گرفتن تسلـسل محـال    دهد كه قياس توجه به اين نكته نشان مي     . باشد  متناهى است، محال نمى   
 . ناسخته استنگرانه و در فلسفه با تسلسل اليقفى سلسلة اعداد تا چه اندازه سطحى

 ؛ سلسله در وجود   ي همزمانى اجزا  ،چندان دقيق   اجتماع در وجود و به تعبيرى نه       )ج
هـاى متـوالى و زمانمنـد نيـست و از ايـن طريـق                  تسلسل محال شـامل پديـده      ،ابراينبن

توان استحاله تتالى آنات زمان و يا اجزاى حركت را كه با وجود هـر جزئـى، جـزء                     نمى
 . كردديگر مفقود است، اثبات 

عبـارت    بودن آن؛ بـه     هاى سلسله، نه قراردادى و اعتبارى       بودن ترتيب حلقه    حقيقى )د
يد ذاتى و تكوينى و ناوابسته به جعـل و قـرارداد        اى در سلسله با     جايگاه هر حلقه  ديگر،  
.  همچنانكه در نظام علت و معلـول و در مراتـب تـشكيكى وجـود چنـين اسـت                   ؛باشد

 آنجا كه ترتيب ناشى از اعتبار باشد، مانند چينش و آرايش نيروهاى رزمـى كـه    ،بنابراين
 . نيستيسلسل فلسف تةامرى قراردادى است، مشمول استحال

؛ استحالة تسلسل در موردى است كه ميان اجزاى سلسله ترتب            ترتب و وابستگى   )ه
اى   بنـابراين، وجـود سلـسله     . و پيوند طولى، يعنى وابستگى و ربـط علّـى برقـرار باشـد             

ى وجـود نـدارد، مـشمول        وجودى و وابستگى علّ    ةرابطميانشان  از اجزائى كه    نهايت    بى
 .باشد ل نمى استحاله تسلسةقاعد
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 ـ كـه اجـزاى آن    *بخـش   مدعا اين است كه تسلسل علل هـستى ،بنابر آنچه گذشت
نهايت، داراى وجود حقيقى و بالفعـل، مجتمـع در وجـود، داراى ترتيـب حقيقـى و                    بى

 .باشند ـ محال است ترتب و وابستگى وجودى مي
اسـتثناى   ه به شد  شرايط ياد  ة هم ، علل فاعلى  ةدر اينجا بايد توجه داشت كه در سلسل       

بـودن چنـين      نهايـت    وجود دارند و آنچه محال اسـت دقيقـاً همـان بـى             ،عنصر نخستين 
بنابراين، در سلسلة علل فاعلى، همة اجزا       . نشدن به علت نامعلول است      اى و ختم    سلسله

  .وجود حقيقى، بالفعل و اجتماع در وجود دارند
 چيزى جز فعـل فاعـل       ،ولعلت و معلول و تفطن به اين نكته كه معل         ة   تحليل رابط 

معلـولى از علـت       دهد هـيچ   نيست و هويتى غير از ربط و تعلق به فاعل ندارد، نشان مي            
از طرف ديگر، ترتيب وجـودى ميـان        . خود انفكاك ندارد و بدون آن هيچ و پوچ است         

توان در رتبة معلـول       علت و معلول ترتيبى حقيقى، ذاتى و تكوينى است؛ نه علتى را مي            
ـ                . و نـه بـرعكس    قرار داد    ديهى و  ترتـب و وابـستگى معلـول بـه علـت نيـز حقيقتـى ب

توانـد تـا      اى مـي    ماند اين است كه آيا چنين سلـسله        تنها چيزى كه مي   . انكارناپذير است 
نهايت ادامه يابد، بدون آنكه در رأس آن، علتى نامعلول قرار داشته باشد؟ يـا سلـسله                   بى

 يگرى نتواند بود؟علل بدون علتى نامعلول و ناوابسته به د
 از استوارى و    اً بسيارى اقامه شده كه غالب     ة ادل ، اسالمى براى امتناع تسلسل    ةدر فلسف 

باشد كه     مي ه در نهاية الحكم   ىي طباطبا عالمهيكي از آنها برهان     . اتقان كافى برخوردارند  
  .در باال ذكر شد

خي از تقريرهاى   بر.  تسلسل علل نيست   ةـ اثبات وجود خدا لزوماً مبتنى بر استحال       4
- امتناع تسلسل را در مقدمات دليل اخذ نكردهسينويي برهان عليت، از جمله برهان علّ    

نهايت نيز فرض    اين برهان چنان طراحي شده كه اگر سلسله علل و معلوالت را بي            . اند
 پس از اثبات    ةالوجود قطعي و حتمي است و الجرم در مرتب         كنيم وابستگي آن به واجب    

 ة حتـى اگـر اسـتحال      ،بنـابراين . دهـد   بودن تسلسل را نيز نتيجه مـي        محال ،دالوجو واجب
                                                      

 مرحلـه   هالحكمـ نهاية  : ك.ر(دانند     استحاله تسلسل را در همه اقسام علل جارى مي         ائى طباطب عالمهبرخى چون   . *
 .)151هشتم، فصل پنجم، 
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 .رسد به خداباورى نمىزياني  تسلسل فلسفى هم ثابت نشود، هيچ
هـا  جهـت اختـصار از ذكـر آن        اشكاالت ديگرى نيز بر اين گمانه وارد اسـت كـه بـه            

  ).217 ـ 206: 1385 شاكرين،: ك.ر (شود خوددارى مي

  گيري نتيجه
 ة اصلي استوار، بديهى و فرااثبـاتي اسـت و جايگـاهي بـرين در حـوز                ، عليت ةدـ قاع 1

 مساوي بـا نفـي عقـل، علـم و ارزش ادراكـات              ، تا آنجا كه نفي آن     ؛ بشري دارد  تمعرف
  ؛شناختي بر وجود خداستهاي كيهان برهانة همةاين قاعده جانماي. آدمي است

ن لزومـاً متكـى بـه واحـدانگارى         اين برها .  تقريرهاي مختلفي دارد   ، عليت  برهان -2
 اشـكال بـه     ،بنـابراين . جستجوى علتى فراسوى علل اجزاى جهان نيست      در  جهان و يا    

 موضـوع قاعـده عليـت قـرار داده و در       ،عنوان كل واحـد    اينكه برهان عليت جهان را به     
  ؛آيد، وجهي ندارد جستجوى علت آن برمى

كه وجود علـت نـامعلول در        دهد   مي هاي حاجت به علت نشان     آشنايي با مالك   -3
 ؛ علل و معاليل نقض قانون عليت نيست، بلكه برونداد همين قانون استةرأس سلسل

نيازى از علت،    و بى غني  خدانگري روشن شد كه مالك      ـ    در پاسخ به اشكال جهان     -4
 ؛توان آن را به جاى خدا نامعلول انگاشت  هرگز نمى، ناگزيردر جهان وجود ندارد

ـ       يت از معقوالت ثاني فلسفى     عل ةقاعد -5  حـسى   ة و اصلي فراتجربى است كه تجرب
 ةتواند گـستر    تجربه نمى  ،الجرم. محض نه در تصور آن دخيل است و نه در تصديق آن           

 ؛هاي فراتجربي بازدارد آن را معين و مضيق سازد و از كاوش
 :گزيري روشن شد كه در بحث از راز تسلسل -6

 تسلسل، امتناع هرگونه تسلسلى نيست، لذا تنظيـر آن          ةال منظور فالسفه از استح    ،اوالً
 . به تسلسل اليقفى و داراي اجزاي فرضي، مانند سلسله اعداد، قياس مع الفارق است

.  تسلسل از قطعيات فلسفي است و داليل متعددى بـر آن وجـود دارد              ة استحال ،ثانياً
 .  نقل و ارزيابى شدىي طباطبادر اين ميان برهان عالمه

 تسلسل نيز وجـود خـدا را اثبـات          ة عليت، بدون مقدمه قراردادن استحال     ةقاعد ،ثاًثال
  .  مشاهده گرديدسينويدر برهان مسئله  اين .كند مي
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