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درس چهارم

برهان امکان و وجوب (٢)ــ اصل علّيت 
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:
١ــ داليل انکار اصل علّيت از جانب برخی از فيلسوفان را بداند.

٢ــ پاسخ های مناسب برای رّد داليل منکران اصل علّيت ارائه دهد.
٣ــ گستره ی اصل علّيت را با نقد داليل محدود کنندگان آن توضيح دهد.

٤ــ دليل بديهی بودن «اصل علّيت» را تبيين کند.
٥  ــ انواع تقسيمات عّلت را نام ببرد.

را  خود  محيط  علل  آن ها  براساس  و  کرده  بيان  را  علل  انواع  تمايز  وجوه  ٦  ــ 
طبقه  بندی کند.

٧ــ اصل سنخيت را شرح دهد و جايگاه آن را در اصل علّيت تعيين کند.
٨     ــ اصل ضرورت را شرح دهد و جايگاه آن را در اصل علّيت تعيين کند.

اصل علّيت

هر  اصل،  اين  مطابق  است.  عليت  اصل  وجوب،  و  امکان  برهان  مقدمات  از  مقدمه  دومين 
ممکن  الوجودی برای موجود شدن نيازمند عّلتی است که آن را به وجود آورده است.

اصل عليت، تاريخی به بلندای تاريخ بشر دارد. انسان در پی هر حادثه ای که واقع می شد، عّلت 
و منشأ آن را جست    و   جو می کرد. عّلت عبارت است از موجودی که تحقق موجود ديگر متوقف بر 
بگيريد. وجود حرارت، متوقف و وابسته به وجود آتش است؛  آن باشد؛ برای مثال، آتش را در نظر 
به  طوری که اگر آتش نباشد، حرارت تحقق نمی يابد و با وجود آتش است که حرارت، تحقق پيدا می کند؛ 
آن  از  حرارت  و  می شود  ناميده  می شود «عّلت»  حرارت  پيدايش  منشأ  که  جهت  آن  از  آتش  بنابراين، 

جهت که وجودش وابسته به آتش است، «معلول» ناميده می شود.

درس چهارم
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١ــ فردريک کاپلستون، فيلسوفان انگليسی، ترجمه ی امير جالل الدين اعلم، ص ٣٠١

اما آيا علّيت يک قانون همگانی است که در هر ساحتی اعم از مادی و غيرماّدی کاربرد داشته 
ضروری  رابطه ی  معلول  و  عّلت  بين  آيا  و  است  رابطه ای  چگونه  معلول  و  عّلت  ميان  رابطه ی  باشد؟ 
وجود دارد؟ آيا اين رابطه در ميان انواع عّلت حاکم است؟ منظور از سنخيت عّلت و معلول چيست؟ 
پاسخ گويی به اين سؤاالت ضمن تعيين جايگاه اصل علّيت در برهان امکان و وجوب، زوايايی ديگر از 

اين اصل مهم را روشن می کند.

گستره ی اصل علّيت
هرچند اصل علّيت، از ارکان انديشه ی بشری است، برخی از فيلسوفان غربی آن را انکار کرده 
يا تفسيری از آن ارائه داده اند که فقط در محدوده ی خاصی حاکم است. برای نمونه، ديدگاه دو تن از 

آن ها در پی می آيد.
● ديويد هيوم و انکار اصل عليت

برخی از فيلسوفان غربی طرفدار اصالت تجربه، مانند ديويد هيوم (١٧٧٦ــ١٧١١)، بر آن اند 
که ما در خارج فقط آتش و حرارت را تجربه می کنيم و ديگر رابطه ی ضروری و عّلی بين آن ها را تجربه 
نمی کنيم؛ بنابراين، چنين رابطه ای وجود ندارد. استدالل فلسفی هيوم چنين بود: چون همه ی معرفت 
زيرا ما  باشيم؛  داشته  رابطه ی ضروری  معرفتی از عليت يا  تجربه حاصل می شود، ما نمی توانيم  ما از 
عليت را تجربه نکرده ايم. هيوم می گويد: آن چه ما عليت می ناميم، صرفًا عادتی است که ما از تداعی 
دو حادثه داريم؛ چون ما آن دو را با هم تجربه می کنيم؛ يعنی، هرگاه ما آتش را تجربه کرده ايم، توأم با 

حرارت بوده است؛ از اين رو، هرگاه آتش به ذهن بيايد حرارت نيز به دنبال آن خواهد آمد.١ 
بر انديشه ی هيوم درباره ی اصل عليت دو اشکال اساسی وارد است: 

١ــ الزمه ی تفکر هيوم در باب عليت، انکار استنتاج استقرايی است و دقيقًا بر همين استنتاج 
استقرايی، يعنی اصل عليت، است که علم بنا شده است؛ زيرا در علم، ما مسّلم می گيريم که معرفتی که 
از حوادث خاص در زمان حال داريم به ما معرفت معتبری در باب تعداد زيادی از حوادث مشابه در 
آينده خواهد داد. اصوًال قوانين علمی، چنين اند که از تعداد حوادث خاص نتيجه ای می گيريم و آن 
را در مورد حوادث آينده   جاری می دانيم. نتيجه ی منطقی تجربه گرايی هيوم، اين بود که چون رابطه ی 
ضروری بين حوادث وجود ندارد، از اين رو، ما نمی توانيم هيچ معرفت علمی داشته باشيم و اين امر، 

منتهی به شکاکيت فلسفی و علمی خواهد شد.



٢٧

٢ــ اشکال ديگر ديدگاه هيوم در باب عليت اين است که نمی توان عليت را براساس تداعی معانی 
تبيين کرد؛ زيرا چه بسيار پديده هايی که به طور منظم با هم يا پی در پی تحقق می يابند؛ در حالی که هيچ 
يک از آن ها را نمی توان يکی را عّلت ديگری به حساب آورد. چنان که نور و حرارت در المپ برق 
هميشه با هم پديد می آيند يا اين که روز و شب، پی در پی به دنبال هم متحقق می شوند و از تصور يکی، 

ديگری به ذهن می آيد ولی هيچ  يک از آن ها علت پيدايش ديگری نيست. 
● ايمانوئل کانت و گستره ی اصل عليت

ايمانوئل کانت (١٨٠٤ــ ١٧٢٤)، فيلسوف بزرگ آلمانی، نيز که از هيوم متأثر شده بود و از 
لوازم ديدگاه هيوم آگاهی داشت، بر آن بود که رابطه  ی ضرورت عّلی را به طريقی توجيه کند ولی تالش 
او در نهايت، به مشکالت ديگری منتهی شد. به نظر او عليت و رابطه ی ضروری بين علت و معلول، 
يکی از مقوالت فاهمه١ است که فقط هنگامی کاربرد صحيح دارد که در قلمرو پديدارهای زمانمند و 
مکانمند، به کار گرفته شود.اگر مفهوم عليت خارج از اين حوزه به کار گرفته شود، هم چنان که برهان 
وجوب و امکان، آن را به کار گرفته است، بی معنا می شود و گرفتار مغالطه خواهيم شد. او صريحًا در 

کتاب نقادی عقل محض می گويد:
محدوده ی  در  استنتاج می کنيم، فقط  ممکن، وجود عّلت را  موجود  آن، از  توسط  «اصلی که 

جهان محسوس کاربرد دارد و خارج از حوزه ی تجربه، هيچ معنايی ندارد.»١
توضيح نظر کانت اين است که کانت با هيوم موافق بود که شناخت ما از تجربه آغاز می شود ولی 
او اضافه کرد که هرچند معرفت ما از تجربه آغاز می شود ولی اين نتيجه نمی دهد که همه ی شناخت ما از 
تجربه بر می خيزد. اين نکته ای بود که هيوم از آن غفلت کرده بود؛ زيرا هيوم گفته بود که همه ی معرفت 
ما عبارت است از يک سلسله انطباعات٢ که ما از حواسمان اخذ کرده ايم. اما کانت می گويد ما واجد 
يک نوع معرفتی  ايم که از تجربه حاصل نمی شود. به نظر کانت، هيوم بر حق بود که ما عليت را تجربه 
نمی کنيم اّما او تبيين هيوم را از عليت که يک عادت روان شناختی مرتبط  کردن دو حادثه به هم است، 
انکار کرد. کانت معتقد بود که ما در باب عليت، شناخت داريم و اين شناخت را از تجربه اخذ نکرده ايم 
هنگامی  عليت،  مفهوم  اين  و  واجديم٣  پيشينی  نحو  به  يعنی  انسان  عقل  فاهمه  قوه ی  از  مستقيمًا  بلکه 

کاربرد صحيح دارد که فقط در حوزه ی تجربه به کار گرفته شود.
اشکال ديدگاه کانت در باب عليت، اين است که حتی خود او قاعده ی خود را در باب عليت 

١ــ پل ادواردز، براهين اثبات وجود خدا در فلسفه ی غرب، ترجمه ی عليرضا جمالی نسب و محمد محمد رضايی، ص ٦٢.
Samuel Enoch Stumpf, Socrates to Sartre, P. 303 ــ٣                       impression ــ٢   
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رعايت نکرد. او بر آن بود که اصل عليت، هنگامی کاربرد صحيح دارد که در حوزه ی تجربه ی حسی 
يعنی پديدارهای زمانمند و مکانمند اطالق شود ولی او اصل عليت را در حوزه ی نومن يا شئ فی  نفسه 
غيرپديداری است، اعمال کرد و گفت:  هر شیء از دو ساحت برخوردار است: ساحت  که حوزه ی 
پديداری و ساحت نومنی. ساحت پديداری شیء آن چيزی است که خود را برای ما پديدار می سازد 
واقع  در  که  است  گونه  آن  شیء  يعنی،  نمی شود؛  نمودار  ما  برای  که  است  چيزی  آن  نومنی  ساحت  و 
وجود دارد و اگر ما دارای شهود عقلی بوديم می توانستيم آن ساحت را درک کنيم، اّما ما واجد چنين 
شهودی نيستيم و فقط همين اندازه از ساحت نومنی اطالع داريم که آن ساحت وجود دارد و عّلت 
را  خود  فلسفه ی  و  کرده  استفاده  ناروا  به  عليت،  مفهوم  از  کانت  که  جاست  همين  در  پديدارهاست. 

نقص کرده است.
استفاده کند، نمی تواند  پديداری  بنابراين، اگر کانت بخواهد از اصل عليت، فقط در حوزه ی 

جهان خارج را اثبات کند و درنتيجه، ديدگاه او، به نفی جهان خارج می انجامد.
نتيجه ی آن که اصل عليت، يک قانون عام و همگانی است که در هر ساحتی اعم از مادی 
و تجربی و غيرمادی و غيرتجربی کاربرد دارد. فيلسوفانی که تالش کرده اند، کاربرد آن را در يک 
حوزه محدود کنند، با مشکالت زيادی مواجه شده اند. به نظر می رسد که انسان، نخستين بار اصل عليت 
را در درون خود و با علم حضوری می يابد. هنگامی که فعاليت های ذهنی و حاالت روانی خود را مالحظه 
می کند، می بيند که وجود آن ها وابسته به اوست درحالی که وجود خودش، وابسته به آن ها نيست. با اين 
مالحظه است که مفهوم عّلت و معلول را انتزاع می کند و سپس آن را به ساير موجودات، تعميم می دهد.١
در اين جا ذکر نکته ای متناسب با موضوع ضروری است و آن، بديهی بودن اصل عليت است.

توضيح اين که:
اين  و  کرد  مطرح  است»  علت  به  محتاج  معلولی  گزاره ی «هر  قالب  در  می توان  را  عليت  اصل 
گزاره ای بديهی است؛ زيرا هنگامی که ما مفهوم «معلول» را تصور کنيم، به معنای موجودی است که 
وجود آن متوقف بر موجود ديگر و نيازمند به آن است؛ بنابراين معنای نيازمندی و توقف بر غير، مندرج 

در مفهوم معلول است؛ از همين رو، اثبات اين گزاره، نيازمند استدالل و برهان نيست.
هم چنين با توجه به تعريفی که از واجب و ممکن ارائه شد، مفاد اصل عليت آن است که «هر 
موجود ممکنی نيازمند عّلت است». هر کسی تصوری از موجود ممکن يا ماهيت داشته باشد که در حّد 
ذات خود نه موجود است و نه معدوم يا اين که هم می تواند باشد و هم نباشد، بی درنگ تصديق خواهد 

١ــ محمد تقی مصباح يزدی، آموزش فلسفه، ج ٢، ص ١٨
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کرد که چنين چيزی، برای آن که وجود پيدا کند، نيازمند مرجح است.
بنابراين، هر موجود ممکنی برای آن که وجود پيدا کند، نيازمند موجود ديگری است و همين 
معنا، مفاد قانون عليت است؛ پس می توان گفت که اصل عليت، يک اصل عقلی و بديهی است که برای 

تصديق به آن، صرف تصور موضوع و محمول کافی است.

نقد و نظر
جان هاسپرز، منتقد براهين اثبات خدا، می گويد:

بسياری از کودکان و نوجوانان با پريشانی زياد از والدين خود سؤال می کنند که 
چيزی  که «هر  کرديم  بيان  چون  است؛  درست  کامًال  آنان  چيست؟».  سؤال  خدا  «عّلت 
عّلتی دارد» و اگر اين بيان، صحيح باشد، پس خدا هم بايد عّلت داشته باشد و اگر خدا 
عّلت ندارد، پس اين گزاره که «هر چيزی عّلتی دارد» درست نيست؛ درصورتی که اين 

گزاره يکی از مقدمات برهان عّلی و امکان و وجوب است.
بنابراين، به نظر می رسد که برهان عّلی نه تنها بی اعتبار است بلکه فی نفسه متناقض 
هم است؛ زيرا اين نتيجه که می گويد: «خدا عّلت ندارد» متناقض با اين مقدمه است که 
می گويد: «هر چيزی عّلتی دارد». اگر مقدمه صادق است، نتيجه نمی تواند صادق باشد و 
اگر نتيجه صادق است، پس مقدمه نمی تواند صادق باشد. بسياری از مردم، اين مسئله را 
زود درک نمی کنند؛ زيرا برهان عّلی را برای نيل به وجود خدا به کار می گيرند؛ بنابراين، 
آن ها به جايی می رسند که می خواهند برسند و در اين راه، همه چيز را درباره ی اين برهان 

فراموش می کنند.١ و ٢  
وجوب  و  امکان  برهان  مقدمات  از  يک  کدام  به  ناظر  هاسپرز  جان  انتقاد  ١ــ 

است؟
٢ــ آيا انتقاد ارائه شده پذيرفتنی است؟ چرا؟

١ــ جان هاسپرز ، فلسفه دين، ترجمه محمد محمد رضايی ، ص ٣٤
٢ــ اشکال ديدگاه جان هاسپرز در آن است که فکر کرده مفاد اصل عليت اين است که هر موجودی اعم از فقير و غنی مطلق نيازمند علت 

است؛ در حالی که مفاد اصل عليت آن است که هر موجود فقيری نيازمند علت است. اگر موجودی غنی مطلق بود، ديگر به علت نيازی ندارد.
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تقسيمات عّلت
يکی از مباحثی که در باب اصل عليت دارای اهميت است، تقسيمات عّلت است که هر يک از 
آن ها حکم خاصی دارد و نبايد حکم يک قسم را به اقسام ديگر سرايت داد. تقسيمات عّلت، اجماًال 

عبارت اند از:
الف) عّلت فاعلی، مادی، صوری و غايی: ارسطو، تقسيم علل را به چهار قسم، براساس 
صندلی،  يک  مثًال  که  صورت  اين  به  است؛  آورده  دست  به  آدمی  مصنوعات  مشاهده ی  از  و  استقرا 
سازنده ای مانند نجار دارد (عّلت فاعلی) و موادی مانند چوب و ميخ هم الزم است تا صندلی از آن ها 
ساخته شود (عّلت مادی) و صورت و شکلی که صندلی به آن صورت ساخته می شود (عّلت صوری) 
و در نهايت، هدف غايی الزم است تا صندلی به جهت آن غايت ساخته شود که عمل نشستن يا چيز 
ديگری است. البته دو نوع از اين علل را يعنی عّلت فاعلی و غايی را علل خارجی و عّلت مادی و 
صوری را علل داخلی می گويند. بديهی است که عّلت مادی و عّلت صوری، مخصوص معلول های 

مادی مرکب از ماده و صورت است.
عّلت فاعلی نيز دو اصطالح دارد: يکی فاعل الهی است که در الهيات مورد بحث واقع می شود 
و معلول را به وجود می آورد و مصداق آن فقط در ميان مجردات يا موجودات غيرمادی يافت می شود 
و ديگر، فاعل طبيعی است که در طبيعيات مورد بحث واقع می شود و منظور از آن، ايجاد حرکت و 

حالت جديد در حوزه ی جسم و انرژی است.
عّلت فاعلی تقسيم ديگری هم دارد که بعضی از فيلسوفان، آن را تا هشت قسم برشمرده اند.١ 

١ــ اين هشت قسم عبارت اند از:
١ــ فاعل باطبع يا طبعی، فاعلی است که علم به فعلش ندارد با اين که فعل ماليم و مناسب طبعش است مثل: نفس در مرتبه قوای 

طبيعی بدنی؛ از اين رو، نفس، افعال خودش را مطابق طبعش انجام می دهد.
٢ــ فاعل بالقسر يا قسری، فاعلی است که علم به فعل خود ندارد و فعلش نيز، ماليم طبعش نيست؛ مثل نفس در مرتبه ی قوای طبيعی 
بدن هنگام ضعف قوای طبيعی بدنی و مريض شدن آن ها؛ زيرا افعال در اين حال از مجرای صحت که مجرای طبيعی بدن است در اثر علل و 

عوامل قسری منحرف شده است.
٣ــ فاعل بالجبر يا جبری، فاعلی است که علم به فعل خود دارد ولی اين فعل از سر اراده صادر نشده است؛ مثل انسانی که مجبور 

می شود از روی کراهت، فعلی را که اراده نکرده است، انجام دهد.
٤ــ فاعل بالّرضا، فاعلی است با اراده که علم تفصيليش به فعل، عين فعل بوده است و پيش از آن فقط علم اجمالی ذاتی به آن دارد؛ 
مانند انسان که صور خيالی را می سازد در حالی که علم تفصيليش به آن ها، عين آن ها بوده و پيش از آن صور، فقط علم اجمالی ذاتی به آن ها 

دارد. به اعتقاد فيلسوفان اشراقی، فاعليت واجب تعالی نسبت به اشيا، از اين قبيل است.
→٥  ــ فاعل بالقصد يا قصدی، فاعلی است با اراده که پيش از فعل، آگاه به آن بوده و آن را با انگيزه ی زايد بر ذات انجام می دهد؛ مانند 
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ب) عّلت تامه و ناقصه: عّلت تامه، عّلتی است که تمامی آن چه را وجود معلول بر آن ها متوقف 
است، واجد است؛ به طوری که با وجود آن عّلت، معلول، ضرورتًا بايد متحقق شود. عّلت ناقصه عّلتی 
است که واجد برخی از آن چيزهايی است که وجود معلول بر آن ها متوقف است نه تمامی آن ها؛ وجود 

معلول بدون آن متحقق نمی شود ولی وجود آن، به تنهايی، برای تحقق وجود معلول، کفايت نمی کند.
پ) عّلت بسيط و مرکب: علت بسيط، عّلتی است که جز برای آن تصور نمی شود، به خالف 
عّلت مرکب که دارای اجزاست. عّلت بسيط خود بر سه قسم است: ١ــ آن چه فقط در خارج بسيط 
تحليل عقلی بسيط است و آن عّلتی است که نه در  مجرد و اعراض. ٢ــ آن چه در  مانند عقل  است 
خارج مرکب از ماده و صورت است و نه در ذهن مرکب از جنس و فصل. ٣ــ بسيط ترين عّلت بسيط، 

عّلتی است که مرکب از وجود و ماهيت نباشد، چنين عّلتی همان واجب تعالی، است.
ت) عّلت قريب و بعيد: عّلت قريب، عّلتی است که واسطه ای بين آن و معلول نباشد و عّلت 

بعيد برخالف آن است؛ مانند: عّلِت عّلت.١

روابط ميان عّلت و معلول
١ــ رابطه ی علی و معلولی (اصل سنخيت)

يکی از مطالبی که در مورد اصل عليت بايد مورد تأکيد قرار گيرد، «اصل سنخيت» يا «سنخيت 
تقسيم  دسته  دو  به  را  فاعلی  عّلت  اسالمی،  فالسفه ی  گفتيم،  همان طورکه  است.  معلول»  و  عّلت  بين 

می کنند: 
انسان در افعال اختياريش.

٦   ــ فاعل بالعنايه، فاعلی است که علم او سابق و پيش از فعل و زايد بر ذات خويش است و خود صورت علمی، منشأ صدور فعل 
است، بدون اين که داعی بر ذات داشته باشد؛ مثل انسانی که بر  شاخه ی بلندی قرار گرفته است و به مجرد توهم سقوط به زمين، سقوط می کند 

و نيز مانند فاعليت خدا در آفرينش مطابق نظر فيلسوفان مشايی.
٧ــ فاعل بالتجلی، فاعلی است که فعل را انجام می دهد در حالی که علم تفصيلی او به فعل عين علم اجمالی به ذات خود است؛ مانند 
نفس مجرد آدمی که چون صورت اخير نوع خويش است با وجود بساطت، مبدأ همه ی کماالت و آثاری است که به دليل اين که عّلت آن هاست، 
در ذاتش واجد آن هاست و از سويی، علم حضوريش به ذات خويش، علم تفصيلی به همه  ی آن کماالت است گرچه ميان آن ها تمايزی نباشد، 

مانند فاعليت واجب تعالی، که علم او در عين حال که علم تفصيلی نسبت به همه چيز است، اجمالی و بسيط نيز است.
٨          ــ فاعل بالتسخير، فاعلی است که او و فعلش تحت سيطره و تسخير فاعل ديگری است، مانند قوای طبيعی، نباتی و حيوانی که در 
کارهايش تحت سلطه نفس آدمی اند و نيز مانند همه ی فاعل های جهان هستی که کارهايشان تحت تسخير واجب تعالی، است. (ر. ک: محمد   حسين 

طباطبايی، نهاية الحکمة، ص ٢٤٤. 
١ــ همان، ص ٢٠٤

→
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الف) عّلت الهی: عّلت الهی، همان عّلت هستی بخش است که وجود معلول را افاضه می کند 
يا وجود معلول از آن نشأت گرفته است. در اين نوع از عّلت بايد کماالت معلول در عّلت باشد و اال 
اگر عّلت، فاقد آن کماالت باشد، چگونه آن کماالت را افاضه می کند؟ به تعبير فلسفی «فاقد شیء معطی 
چيزی  هر  قاعده،  اين  براساس  است.  معلول  و  عّلت  بين  سنخيت  معنای  اين،  و  بود  نخواهد  شیء» 
نمی تواند عّلت برای هر چيز واقع شود. هر معلولی با کماالت خاص، عّلت خاصی را اقتضا می کند و 
هر عّلتی که دارای کماالت خاص است، معلولی مشخص را به وجود می آورد. رابطه ی سنخيت بين 

عّلت الهی و معلول خود، يک اصل عقلی است که از تجربه اخذ نشده است.
ب) عّلت طبيعی: عّلت هستی بخش و افاضه کننده ی وجود، نيست؛ فقط عامل حرکت است 

که به آن عّلت «مادی» يا «إعدادی» و «ُمِعّد» نيز می گويند.
عّلت های طبيعی، فقط می توانند در شرايط خاص، تأثيرات محدود ايجاد کنند؛ زيرا بنا بر اصل 
قانون بقای ماده و انرژی، در عالم ماده، هيچ چيزی از عدم به وجود نمی آيد بلکه از حالتی به حالت 

ديگر تبديل می شوند.
اجماًال در اين گونه عّلت ها، می توانيم بگوييم که نوعی سنخيت بين آن ها الزم است اما ويژگی آن 
سنخيت از طريق برهان عقلی قابل اثبات نيست بلکه از طريق تجربه می توان تشخيص داد که چه چيزهايی 
می توانند منشأ چه تغييراتی شوند؛ ١ مثًال آتش را در نظر بگيريد؛ آتش گرم است اما آيا براساس قاعده ی 
می توانيم  تجربه  طريق  از  فقط  خير.  باشد؟  گرم  بايد  نيز  آتش  عّلت  که  بگيريم  نتيجه  می توانيم  سنخيت 
مشخص کنيم که عّلت اعدادی و طبيعی آتش چيست ولی اجماًال می دانيم که هر چيزی، پديد  آورنده ی 
آتش نمی شود و هنگامی که آتش پديد آمد، هر معلولی را پديد نمی آورد. برخی از فيلسوفان غربی تصور 

کرده اند که نمی توانيم به طور قاطع نتيجه بگيريم که سنخيت بين عّلت و معلول برقرار است.
يک  معلول  و  الهی  عّلت  بين  سنخيت  اصل  که  اين  اول  گفت،  می توان  اشکال  اين  جواب  در 
قاعده ی عقلی و بديهی است که از طريق تجربه به دست نيامده است و دوم اين که آن سنخيتی که يک 
امر تجربی است، سنخيت بين عّلت طبيعی و معلول آن است و به طور کلی نمی توان حکم يک جز را به 
کل سرايت داد و سوم اين که، فيلسوفان غربی، گمان کرده اند که عّلت منحصر به عّلت طبيعی است و از 

علت الهی و هستی بخش غفلت ورزيده اند و همين امر، موجب سردرگمی آنان شده است.
٢ــ رابطه ی ضروری

امکان  باشد،  موجود  تام،  عّلت  که  هنگامی  که  است  آن  معلول،  و  علت  بين  ضروری  رابطه ی 
١ــ محمد تقی مصباح يزدی، همان، ج ٢، ص ٦٦
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ندارد که معلول متحقق نشود يا به تعبيری، انفکاک وجود معلول از وجود عّلت تامه، محال است؛ زيرا 
که معنای عّلت تامه اين است که همه ی شرايط و نيازمندی های معلول را تأمين می کند و فرض اين که 
معلول، تحقق نيابد به اين معناست که وجود آن، نيازمند به چيز ديگری است که با فرض اّول منافات 
دارد و فرض اين که چيزی مانع از تحقق آن معلول باشد به معنای عدم تماميت عّلت است؛ زيرا «عدم 

مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن عّلت، شامل اين شرط عدمی هم می شود.١
هنگامی که عّلت تامه موجود باشد ولی وجود معلول ضرورت نداشته باشد،  عدم معلول را جايز 
شمرده ايم و اين از دو صورت خارج نيست: يا اين که عّلت عدم معلول متحقق بوده است و عّلت وجود 
آن نيز موجود است؛ در اين صورت، اجتماع نقيضين پيش می آيد و آن تحقق وجود عّلت تامه و عدم 
عّلت تامه است يا اين که عّلت عدم معلول، متحقق نيست؛ در آن صورت عدم معلول، بدون عّلت است 

که آن نيز محال است.٢

نقد و نظر
برخی از متکّلمان گفته اند که رابطه ی ضروری عّلت و معلول، مخصوص عّلت 
و معلول های جبری و بی اختيار است؛ از اين رو، خدا را عّلت نمی نامند بلکه از واژه ی 
مخلوقاتش  و  خدا  بين  ضروری  رابطه ی  اگر  که  می گويند  می کنند.  آن ها  استفاده  خالق 
باشد، خدا مجبور می شود  ؛ بنابراين، در مورد فاعل های مختار از جمله خدا می گويند 

بعد از تحقق اجزای عّلت، باز جای اختيار و انتخاب فاعل، محفوظ است.
پس از نقد انديشه ی اين گروه از متکّلمان بگوييد که آيا خداوند را می توان عّلت 

ناميد؟ چرا؟

١ــ محمد  حسين طباطبايی، همان، ص ٢٠٥؛ محمد تقی مصباح يزدی، همان، ج ٢، ص ٥٦
٢ــ غزالی، تهافت الفالسفه، ص ٢٣٨
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پرسش ها
١ــ علت و معلول را با ذکر مثال توضيح دهيد.

٢ــ ديدگاه ديويد هيوم را در باب عليت بيان و سپس نقد و بررسی کنيد.
٣ــ ديدگاه ايمانوئل کانت را در باب اصل عليت بيان و سپس نقد و بررسی کنيد.

٤ــ بديهی بودن اصل عليت را توضيح دهيد.
٥   ــ ديدگاه ارسطو را در باب علت های چهارگانه بيان کنيد.

٦   ــ اصل سنخيت بين علت و معلول را توضيح دهيد.
٧ــ رابطه ی ضروری بين علت و معلول  را توضيح دهيد.

٨     ــ فاعل الهی و طبيعی را توضيح دهيد.

فعاليت خارج از کالس
بررسی کنيد که آيا اصل علّيت از جانب تمام حکمای مسلمان پذيرفته شده است؟ 

چه گروه يا گروه های احتمالی آن را رد می کنند؟ نظر آنان بر چه پايه ای استوار است؟
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درس پنجم

برهان امکان و وجوب (٣) ــ مقدمه ی سوم و تقرير برهان
اهداف رفتاری: در پايان اين درس، از دانشجو انتظار می رود:

١ــ مقدمه ی سوم برهان امکان و وجوب را به اجزای تشکيل دهنده ی آن تجزيه کند.
٢ــ پس از تجزيه ی مقدمه ی سوم برهان، تحليل کاملی از آن ارائه دهد.
٣ــ امتناع دور و تسلسل در علل فاعلی را در قالب مثال توضيح دهد.

٤ــ براهين اثبات  کننده ی محال  بودن تسلسل در علل فاعلی را شرح دهد.
٥   ــ تقريرهای برهان امکان و وجوب را بازگو کند.

را  وجوب  و  امکان  برهان  ناصواب  از  صواب  تقريرهای  تشخيص  توانايی  ٦   ــ 
به دست آورد.

برهان امکان و وجوب (٣)  ــ مقدمه ی سوم و تقرير برهان

طبق  شديم.  آشنا  مبسوط  شکل  به  وجوب  و  امکان  برهان  اّول  مقدمه ی  با  قبلی  در س  های  در 
خواهيم  پاسخ  زير  پرسش های  به  سوم،  مقدمه ی  تبيين  از  پس  درس،  اين  در  داديم،  وعده  قبًال  آن  چه 

داد:
١ــ آيا انديشمندان تقريرهای يکسانی از برهان امکان و وجوب ارائه داده اند؟

٢ــ آيا همه ی اين تقريرها قابل پذيرش اند؟
٣ــ مهم ترين اشکاالت وارد  شده بر اين برهان چيست؟

درس پنجم
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امتناع دور و تسلسل در علل فاعلی
الف ) دور و امتناع آن

يکی از مسائل مهم در بحث عليت و سلسله علل فاعلی مسئله دور و امتناع آن است. دور يعنی 
توقف وجود شیء مانند «الف» بر شیء ديگری مانند «ب» که وجود «ب» نيز متوقف بر وجود «الف» 
است. اگر اين توقف بی واسطه باشد به آن «دور مصّرح» می گويند ولی اگر اين توقف با واسطه باشد 

مانند توقف وجود «الف» بر «ب» و «ب» بر «ج» و «ج» بر «الف»، به آن «دور مضمر» می گويند.
نيازمند  معلول «الف»  وجود  اين  بگيريد.  نظر  در  را  مانند «الف»  معلولی  وجود  که  آن  توضيح 
عّلتی است مانند «ب» و «ب» که عّلت است خود معلول «الف» است. در اين صورت «الف» هم معلول 
«ب» است و هم علت «ب»؛ بنابراين «الف» که يک شیء است، هم عّلت «ب» است و هم معلول «ب»؛ 
چون «الف» علت «ب» است بايد مقدم بر «ب» باشد و چون معلول «ب» است بايد متأخر از «ب» باشد؛ 
از اين رو، يک شیء نسبت به شیء ديگر «ب» هم مقدم است هم متأخر؛ يعنی، هم مقدم است و هم مقدم 

نيست و اين اجتماع تناقض است.
پس « دور» محال است و دليل محال بودن آن، اجتماع تناقض است و هم چنين «دور» متضمن 
هم  اين  و  باشد  خودش  عّلت  بايد  شیء  يک  «  دور»  در  چون  است.  خودش  بر  شیء  وجودی  تقدم 

بطالنش ضروری است.١
ب) تسلسل در علل و امتناع آن

يکی ديگر از مباحث مربوط به بحث عليت، تسلسل در علل فاعلی و امتناع آن، است.
مقصود از تسلسل در علل، آن است که سلسله عّلت ها و معلول ها تا بی نهايت بر هم مترّتب باشند؛ 
يعنی، ترّتب معلول بر عّلت و ترّتب آن عّلت بر عّلتش و باز ترّتب آن عّلت بر عّلت ديگر که تا بی نهايت 

ادامه دارد.
سير سلسله می تواند از يک طرف يا دو طرف باشد. تسلسل در علل دارای شرايطی است که 

عبارت اند از:
اجزای  ٣ــ  و  باشند  مجتمع  بالفعل  اجزای  همگی  ٢ــ  باشند؛  داشته  بالفعل  وجود  اجزا  ١ــ 
سلسله واقعًا بر هم مترتب باشند. اگر هريک از اين سه شرط در سلسله علل، مفقود باشد، تسلسل در 

علل اصطالحی تحقق پيدا نمی کند.
مثًال اگر بعضی از اجزای سلسله، بالقوه باشد، مانند بعضی از مراتب اعداد، اين سلسله محال 

١ــ محمد    حسين طباطبايی، همان، ص ٢١٦
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هم  با  ولی  باشند  بالفعل  همه  سلسله،  اجزای  اگر  متناهی اند.  دائمًا  موجودند،  که  اجزايی  زيرا  نيست؛ 
اجتماع نداشته باشند، باز چنين سلسله ای محال نيست؛ مانند حوادث زمانی که بعضی از آن ها، هنگامی 
که تحقق پيدا کنند، بعضی ديگر معدوم می شوند و آن چه موجود است، همواره متناهی است. هم چنين، 
اگر همه ی اجزای بالفعل موجود باشند و همگی آن ها هم مجتمعًا متحقق باشند ولی ترتب واقعی بر هم 
نداشته باشند، يعنی وجود آن ها متوقف بر هم نباشد، باز چنين سلسله ای محال نيست؛ مثل عدد نامتناهی 

موجودات جهان هستی که رابطه ی عّلی و معلولی بين آن ها وجود ندارد.١
تسلسل در علل با اين شرايط سه گانه، محال است. فيلسوفان بر محال بودن اين نوع تسلسل 

داليلی ذکر کرده اند که به برخی از آن ها اشاره می کنيم:
١ــ برهان فقر وجودی: وجود معلول نسبت به عّلتش، وجود رابط يعنی عين ربط و وابستگی 
است و هيچ قوام و استقاللی از خود ندارد مگر به واسطه ی عّلت. حال اگر آن عّلت نسبت به عّلت باالتر، 
معلول است، همين حکم را نسبت به عّلت خواهد داشت؛ پس، اگر سلسله ای از عّلت ها و معلول ها را 
در نظر بگيريم که هريک از عّلت ها، معلول عّلت ديگری باشد، سلسله ای از ربط ها و وابستگی ها خواهيم 
داشت و بديهی است که وجود وابسته و رابط، بدون وجود مستقلی که طرف وابستگی آن باشد، تحقق 
نخواهد يافت؛ بنابراين، به ناگزير بايد در پس اين سلسله وجودهای وابسته و رابط ها، وجود مستقلی باشد 
که همگی آن ها در پناه آن، تحقق يابند؛ از اين رو، ضرورتًا سلسله عّلت و معلول ها تا بی نهايت محال است؛ 

چون موجود وابسته بدون مستقل نمی تواند موجود شود.٢
٢ــ برهان اسّد و اخصر: اين برهان را فارابی مطرح کرده است. اگر سلسله ای از عّلت و 
ديگری است، به  متوقف بر  وابسته و  سلسله،  بگيريم که هر جز و حلقه ای از اين  نظر  معلول ها را در 
گونه ای که اگر حلقه و جزء قبلی موجود نشود، حلقه وابسته و معلول نيز متحقق نخواهد شد. حال 
که هريک از حلقه های سلسله ی نامتناهی در تحقق خود، نيازمند وجود حلقه  ی پيش از خود است؛ 
در اين صورت، مجموع آن ها هم اين ويژگی را خواهند داشت و اين مجموعه، بدون وجود پيش از 
آن،  وجود  که  اين  دوم  و  باشد  داشته  وجود  که  اين  اول  بايد  قبلی  وجود  آن  و  نمی شود  متحقق  خود 
ديگر متوقف بر وجود پيش از خود نباشد که آن وجودی است قائم بالذات که منشأ سلسله علل است؛ 
بنابراين، سلسله علل نبايد نامتناهی باشد.٣ شهيد مطهری اين برهان را با تکيه بر تقدم وجودی عّلت بر 

١ــ محمد حسين طباطبايی،همان ، ص ٢٢٠
٢ــ صدر المتألهين، اسفار، ج ٢، ص ١٦٦؛ محمد  حسين طباطبايی، همان، ص ٢١٧؛ محمد تقی مصباح يزدی، همان، ج ٢، ص ٨٠

٣ــ صدرالمتألهين، همان، ج ٢، ص ١٦٦
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معلول، تقرير کرده است.١  
٣ــ برهان اسّد: يکی ديگر از براهينی که بر ابطال تسلسل اقامه شده، برهانی است که به «برهان 

اسّد» معروف است. اين برهان مبتنی بر يک اصل و قاعده ی بديهی است:
«هر امر عرضی به ناچار بايد به يک امر ذاتی منتهی شود؛»

 يعنی، نزد عقل محال است که شیء عرضی بدون انتساب به يک امر ذاتی يافت شود بلکه تحقق امر 
عرضی بدون امر ذاتی محال است. اين قاعده از قضايای اوليه ای است که صرف تصور طرفين (موضوع و 
محمول) برای حکم کردن به آن کافی است؛ يعنی، صرف تصور معنای امر عرضی و امر ذاتی کافی است که 
حکم کنيم که محال است وجود اّول يعنی عرضی بدون وجود دوم يعنی ذاتی يافت شود؛ مانند آن قضيه که 
«کل بزرگ تر از جزء» است؛ زيرا از صرف تصور کل و جزء اين حکم حاصل می شود که «کل بزرگ تر از 
جزء» است. بدون شک، سلسله عّلت و معلول های ممکن هنگامی که تا بی نهايت ادامه داشته باشد، بدون 

١ــ استاد شهيد مطهری برهان فارابی را چنين تقرير می کند:
«برهان ديگری می توان اقامه کرد که در آن از يک معنا و مفهوم و حکم ديگر از احکام وجود که آن نيز مربوط به عليت است، استفاده 

می شود؛ آن معنا و مفهوم «تقدم» است. اين برهان را فارابی برای امتناع تسلسل علل اقامه کرده است و قهرًا برای اثبات واجب مفيد است. 
خالصه ی برهان اين است که عّلت، تقدم وجودی دارد بر معلول (نه تقدم زمانی). معلول با اين که همزمان با عّلت است و از اين نظر، 
تقدم  و تأخری در کار نيست، در مرحله و مرتبه ی بعد از عّلت قرار گرفته و مشروط به وجود علت است؛ برخالف عّلت که مشروط به وجود 
معلول نيست؛ يعنی، درباره ی معلول صادق است که تا عّلت وجود پيدا نکند، او وجود پيدا نمی کند اّما درباره ی عّلت صادق نيست که تا معلول 

وجود پيدا نکند او وجود پيدا نکند. کلمه ی ”تا “ مفيد همان مفهوم شرطيت و مشروطيت است. 
مثالی ذکر می کنيم: فرض می کنيم گروهی می خواهند در يک امری، مثًال حمله به دشمن، اقدام کنند اما هيچ يک از آن ها حاضر 
نيست پيشقدم شود و حتی حاضر نيست هم قدم باشد. به سراغ هريک که می رويم، می گويد: «تا»  فالن شخص حمله نکند، من حمله نخواهم 
کرد. شخص دوم نيز همين را نسبت به شخص سوم می گويد و شخص سوم نسبت به شخص چهارم و همين طور … ، يک نفر پيدا نمی شود 
که بال شرط حمله کند. آيا ممکن است در چنين وضعی حمله صورت گيرد؟ البته نه؛ زيرا حمله ها مشروط است به حمله ی ديگر و حمله ی 
غيرمشروط وجود ندارد و حمله های مشروط که سلسله را تشکيل می دهند بدون شرط وجود پيدا نمی کنند. نتيجه اين است که هيچ اقدامی 

صورت نمی گيرد.
اگر سلسله های غيرمتناهی از علل و معلوالت فرض کنيم، چون همه ممکن الوجودند، وجود هريک مشروط به وجود ديگری است 
که آن ديگری نيز به نوبه ی خود مشروط به ديگری است. تمام آن ها به زبان حال می گويند ”تا “ آن يکی ديگر وجود پيدا نکند، ما وجود پيدا 
نخواهيم کرد و چون اين زبان حال، زبان همه است، بال استثنا، پس همه يکجا مشروط هايی اند که شرطشان وجود ندارد. پس هيچ کس وجود 

پيدا نخواهد کرد.
از طرف ديگر، چون می بينيم موجوداتی در عالم هستی وجود دارند، پس ناچار واجب بالذات و عّلت غيرمعلول و شرط غيرمشروطی 

در نظام هستی هست که اين ها وجود پيدا کرده اند.»
شهيد  استاد  پاورقی  و  مقدمه  با  رئاليسم  روش  و  فلسفه  اصول  طباطبايی،  محمد حسين  به:  کنيد  رجوع  بيش تر  اطالعات  برای 

مرتضی مطهری، ص ٦١



٣٩

اين که منتهی به يک عّلت بالذاتی بشود، بر تمام آحاد سلسله وجود بالعرض صدق می کند؛ زيرا که همه ی 
آن ها برحسب فرض ممکن اند و ذاتًا هيچ اقتضايی نسبت به وجود و عدم ندارند و هر عضوی از اين سلسله 
حتی اگر اين سلسله تا بی نهايت ادامه پيدا کند، وجود آن بالعرض است و اگر در ورای اين موجودات 
نامتناهی يک عّلت ذاتی نباشد، به مقتضای آن قاعده ی بديهی، وجود آن ها محال است. در اين صورت، 

موجودات عالم بايد به عّلت بالذاتی که واجب الوجود و بی نياز از هر چيزی است، منتهی شوند.
حتی اگر فرض کنيم که اين سلسله تا بی نهايت ادامه پيدا کند، باز اين برهان در مورد آن به کار 
می رود و به ناچار بايد در ورای آن موجودی باشد که وجود، حيات و قدرت را افاضه کند و ذاتًا حّی   و 
قيوم و قادر باشد؛ ما نمی گوييم که سلسله نامتناهی علل از جهت نامتناهی بودن، محال است تا فرض 
کنيم سلسله علل در واقع نه در مبدأ متناهی است و نه در پايان بلکه محال آن است که اين سلسله علل 
موجود باشد و در ورای آن عّلتی که بذاته است، نباشد که آن واجب الوجود است و از هر عّلتی و هر 
چيزی بی نياز است؛ زيرا هنگامی که همه ی افراد اين سلسله مفروض نامتناهی، ممکن باشند و ذاتشان 
اقتضای وجود نداشته باشد، پس افراد اين سلسله چگونه وجود پيدا می کند و اين سلسله از چه چيزی 

شروع می شود تا اين که شیء بعد از آن تحقق پيدا کند؟١

تقرير برهان امکان و وجوب
اکنون که مقدمات سه گانه ی برهان امکان و وجوب تبيين شد، به ارائه ی تقريرهايی از اين برهان 

از زبان طراحان آن می پردازيم.
١ــ تقرير فارابی

فارابی برهان امکان و وجوب را چنين مطرح می کند:
موجودات دو گونه اند: يک گونه ی آن ها، وقتی ذاتشان را مورد توجه قرار دهيم، وجود برای 
آن ها واجب نخواهد بود؛ اين موجودات، «ممکن  الوجود» ناميده می شوند. گونه ی ديگر آن است که 
ناميده می شود. حال اگر  وقتی ذات آن لحاظ شود وجود برای آن واجب است که «واجب الوجود» 
ذات ممکن الوجود را معدوم فرض کنيم، محالی الزم نمی آيد؛ از اين رو، وجود ممکنات، محتاج به 
عّلت است و اگر موجود شود وجودش بالغير واجب است، در حالی که ذاتًا ممکن است و می توان 
وجود ممکن را «واجب  بالغير» نيز ناميد. اين امکان يا دائمی است يا موقت. ممکنات به صورت تسلسل 
يا دور نمی توانند عّلت و معلول يک ديگر شوند، در اين صورت بايد به واجب بالذات منتهی شوند که 

١ــ محمد رضا مظفر، فلسفه و کالم اسالمی، ص ٩٧
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او موجود نخستين است. اگر فرض کنيم واجب الوجود، موجود نيست، مستلزم محال است.وجود 
واجب بالذات عّلت ندارد و وجود او به واسطه غير نيست. او علت نخست برای هستی اشياست.١

٢ــ تقرير ابن سينا
ابن سينا يکی از راه هايی که برای اثبات وجود خدا در کتاب اشارات ذکر می کند، برهان وجوب 

و امکان است که به طور خالصه چنين است:
موجود يا واجب الوجود است يا ممکن الوجود؛ اگر واجب الوجود باشد، مطلوب ثابت است و اگر 

ممکن الوجود باشد، به دليل اين که دور و تسلسل محال است، بايد منتهی به واجب  الوجود بشود.٢
عالمه طباطبايی در کتاب «نهايه الحکمه» برهان وجوب و امکان را چنين بيان می کند:

«من  البراهين عليه أنّه ال ريب أّن هناک موجودا ّما، فان کان هو أو شیء منه واجبا بالذات فهو 
المطلوب، و ان لم يکن واجبا بالذات و هو موجود فهو ممکن  بالذات بالضرورة، فرّجح وجوده علی 
ممکنا،  فرض  قد  و  بالذات  واجبا  فکان  بنفسه  مرّجحا  کان  واّال  العلّه،  هو  و  ذاته  من  خارج  بأمر  عدمه 
و هذا خلف. وعلّته اّما ممکنة مثله أو واجبة بالذات، و علی الثانی يثبت المطلوب، و علی االّول ينقل 
الکالم الی علّته، و هلّم جرا، فاّما أن يدور أو يتسلسل، و هما محاالن، أو ينتهی الی علّة غير معلوله هی 

الواجب  بالذات، و هو المطلوب.»٣
عالم  در  که  نيست  شکی  هيچ  است:  اين  واجب الوجود)،  (يا  خدا  وجود  بر  براهين  جمله  «از 
باشد،  بالذات  واجب الوجود  آن،  از  چيزی  يا  موجود  اين  اگر  حال،  دارد.  وجود  موجودی  هستی، 
واجب   موجود،  اين  اگر  و  دارد)  وجود  بالذات  واجب الوجود  است. (بنابراين  نتيجه  و  مطلوب  همان 
بالذات نباشد، پس ضرورتًا ممکن بالذات خواهد بود (چون موجود است، ممتنع نيست)؛ پس، ترجيح 
وجود ممکن بر عدمش، به  جهت امری خارج از ذات ممکن است که آن عّلت است.اگر ترجيح وجود 
ممکن بر عدمش به واسطه ی عّلت نباشد بلکه ذات ممکن چنين ترجيحی دارد، پس آن ممکن، واجب 
بالذات خواهد شد؛ در صورتی که ما فرض کرده ايم ممکن الوجود است و اين خالف فرض است؛ پس 
به ناچار، عّلت ترجيح وجود ممکن خارج از ذات ممکن است. حال آن عّلت يا ممکن الوجودی مثل 
خودش است يا واجب بالذات است. اگر عّلت، واجب بالذات است که مطلوب ما ثابت است و اگر آن، 
ممکن الوجود است، خود آن باز احتياج به عّلت دارد، اين سير هم چنان ادامه پيدا می کند تا سر از دور 

١ــ عبدالرحمن بدوی، موسوعة الفلسفه، ج ٢، ص ١٠٢؛ محمد  حسين زاده، فلسفه ی دين، ص ٢٦٩
٢ــ ابن سينا، اشارات و تنبيهات، ج ٣، ص، ٢٠

٣ــ محمد  حسين طباطبايی، نهاية  الحکمة، ص، ٣٣٠
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منطقی يا تسلسل در می آورد که هر دوی آن ها محال است يا اين که اين سلسله به عّلتی غير معلول منتهی 
می شود که آن واجب بالذات است که مطلوب و نتيجه ی ما، همين است.»

مطرح  چنين  مختصر  به صورت  را  برهان  اين  االعتقاد  تجريد  در  طوسی  نصيرالدين  خواجه 
می کند:

«الوجود ان کان واجبا فهو المطلوب واال استلزمه ال ستحاله الّدور و التسلسل.»١
يعنی، اگر وجود، واجب باشد، مقصود ما که همان اثبات واجب الوجود است حاصل می شود 
و اگر واجب نباشد، يعنی ممکن و قائم و وابسته به غير باشد، مستلزم وجود واجب الوجود است؛ زيرا 

دور و تسلسل محال است.

نقد و نظر
پس از مطالعه ی دقيق اشکاالت ارائه شده درباره ی مقدمه ی سوم برهان، آن ها را 

نقد کنيد و پاسخ الزم را بنويسيد.
١ــ در سلسله علل چرا بايد در خدا توقف کنيم؟ اگر بناست که در جايی توقف 
کنيم، چرا در خود جهان توقف نکنيم؟ حداقل جهان چيزی است که ما از آن تجربه و 
معرفتی داريم. اگر بناست در جايی توقف کنيم، چرا اين   قدر دور برويم؟ چرا در جهان 
مادی متوقف نشويم؟ … اصوًال چه خشنودی در اين پيشرفت نامتناهی وجود دارد؟

پس، بهتر است که برای پرهيز از تسلسل به ورای اين جهان مادی کنونی، نظری 
نيفکنيم. با فرض اين که جهان در درون خود مبدأ نظم خود را دارد ما واقعًا تصديق 
خواهد  بهتر  برسيم،  الهی  موجود  آن  به  زودتر  چه  هر  خداست.  جهان  اين  که  کرده ايم 
کنجکاوی  فراتر می رويد، فقط  دنيوی  جهان  اين  مرحله از  يک  شما  هنگامی که  بود و 

مسخره  ای را مطرح کرده ايد که حتی برای خشنودی هم نارساست. 
از  را  حوادث  سلسله  که  باشد  خدايی  نخستين،  عّلت  که  دارد  لزومی  چه  ٢ــ 
اولين لحظه در زمان شروع کند؟ چرا ممکن نباشد که سلسله حوادث در جهت گذشته 

تا بی نهايت ادامه داشته باشد؟
اين در واقع چيزی است که اغلب پيشنهاد می شود: نيازی نيست که اّولين حادثه 
وجود داشته باشد. ما می توانيم تصور کنيم که هر حادثه مسبوق به حادثه ی ديگری است 

١ــ عالمه حّلی ، کشف المراد فی شرح تجريد االعتقاد، ص ٢١٧
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و اين که زمان، آغازی ندارد. مفهوم نامتناهی بودن زمان در هر دو جهت اشکالی ندارد. 
ما می دانيم که سلسله اعداد، پايانی ندارد و فوق هر عددی، عدد بزرگ تری هست، اگر 
ما اعداد منفی را لحاظ کنيم سلسله  اعداد، آغاز ندارد؛ زيرا کوچک تر از هر عددی، 
عددی وجود دارد، سلسله نامتناهی، بدون آغاز و انجام با موفقيت، در حساب به کار 
ذهن  يک  نگرش  و  تمايل  اين  ندارد.  وجود  آن ها  در  هم  تناقضی  هيچ  و  می شود  گرفته 
رشد نيافته است که اعتراض می کند و می گويد بايد اّولين حادثه وجود داشته باشد يعنی 

برای زمان، آغازی باشد.
کارگيری  به   روش  منطق  نمی گويد.  ما  به  زمان  ساختار  مورد  در  منطق،  چيزی 
سلسله نامتناهی بدون آغاز و هم سلسله ای که آغاز دارد، عرضه می کند. اگر دليل علمی 
به نفع زمان نامتناهی است که از بی نهايت آمده و تا بی نهايت ادامه خواهد داشت، منطق 

نيز اعتراضی نداد.
… بنابراين، آن چه بر جای می ماند يک سلسله ی نامتناهی از حوادث است که به 
طرف گذشته تا بی نهايت ادامه دارد، اما خدا در کجای اين طرح قرار می گيرد. در اين 
اولين  زيرا  باشد؛  حادثه  اولين  از  قبل  زمانی  به طور  که  نيست  موجودی  خدا  صورت، 
جهان  خدا،  ديگر  است،  داشته  وجود  هميشه  جهان  که  آن جا  از  و  ندارد  وجود  حادثه 
را در يک لحظه ی خاصی از زمان، ايجاد نکرده است. در واقع، ديگر تالشی صورت 

نمی گيرد که به اين سؤال پاسخ داده شود که منشأ زمان اين عالم چيست.١
اشکال هاسپرز را می توان چنين خالصه کرد:

١ــ سلسله علل همانند اعداد نامتناهی می تواند نامتناهی باشد؛ از اين رو، سلسله 
علل هيچ آغازی ندارد.

عّلت  العلل  به  ديگر  و  است  ازلی  تعبيری  به  و  داشته  وجود  همواره  جهان،  ٢ــ 
نيازی ندارد.

تقرير و تفسير نادرست از برهان امکان و وجوب
متفکران غربی، اصل برهان امکان و وجوب را از فيلسوفان مسلمان، اخذ و اقتباس کرده اند، 
ولی به صورت نادرست آن را ارائه داده اند. خطايی که در تقرير آنان وجود دارد اين است که تصور 

١ــ جان هاسپرز، همان، ص ٣٩
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کرده اند که اگر تمامی موجودات عالم ممکن الوجود باشند، الزم می آيد که در يک زمانی، هيچ موجودی 
وجود نداشته باشد. همين خطا، موجب شده است که منتقدان برهان و وجوب و امکان تصور کنند که 
اگر جهان همواره وجود داشته باشد و به تعبيری ازلی باشد، ديگر به عّلت نيازی ندارد؛ در صورتی 
که شیء ممکن الوجود، با ازلی بودن نيز سازگار است؛ يعنی، امکان دارد که موجود وابسته و فقيری 
از ازل وجود داشته باشد ولی اين ازلی بودن، نياز او را به عّلت برطرف نمی سازد بلکه نياز او بيش تر 

خواهد شد.
و هم چنين الزمه ی اين بيان اين است که خود زمان، واقعيتی مستقل از موجودات ممکن داشته 
باشد. حال در مورد خود زمان  نداشته  باشد ولی هيچ موجودی در آن تحقق  باشد؛ يعنی خود زمان 
در  زمان  خود  نيست  الزم  ديگر  است  ممکن     الوجود  اگر  است؟  ممکن   الوجود  آيا  که  می شود  سؤال 
ممتنع الوجود. اگر  نباشد يا واجب   الوجود است يا  باشد؛ زيرا اگر ممکن   الوجود  زمانی وجود داشته 
ممتنع   الوجود باشد، هيچ گاه تحقق پيدا نمی کند؛ در صورتی که تحقق پيدا کرده است؛ بنابراين چاره ای 
جز اين نيست که بگوييم واجب  الوجود است و اين احتمال هم خالف بداهت است؛ زيرا زمان، هيچ 

يک از صفات واجب  الوجود بالذات را دارا نيست.
نتيجه آن که اين بيان که «اگر تمامی موجودات عالم ممکن الوجود باشند الزم می آيد که در يک 
زمانی، هيچ موجودی وجود نداشته باشد» نادرست است؛ برای نمونه، به تقرير برهان امکان و وجوب 
از ديدگاه توماس آکويناس، از متکلمان و فيلسوفان بزرگ مسيحی، اشاره می کنيم. او، اين برهان را 

يکی از براهين پنج گانه اثبات وجود خدا می داند.

تقرير توماس آکويناس از برهان وجوب و امکان
راه سوم، از امکان و وجوب اخذ می شود و بدين صورت مطرح می شود: ما در طبيعت اشيايی 
می يابيم که ممکن است باشند يا نباشند؛ زيرا آن ها در معرض کون و فسادند. در نتيجه، ممکن است 
باشند يا نباشند اّما برای آن ها غيرممکن است که همواره وجود داشته باشند؛ زيرا آن چيزی که نسبتش 
به وجود و عدم علی السويه باشد، در حقيقت موجود نيست. بنابراين، اگر همه ی اشيا نسبت به وجود و 
عدم علی السويه بوده اند، در آن صورت، در يک زمانی هيچ چيزی موجود نخواهد بود؛ زيرا آن چيزی 
که وجود نداشته فقط از طريق چيزی که قبالً  موجود بوده، به وجود آمده است؛ بنابراين، اگر زمانی 
هيچ چيزی موجود نبوده است، غيرممکن بوده که چيزی به وجود آيد؛ بنابراين، چنين نيست که همه ی 
موجودات ممکن باشند بلکه موجودی وجود دارد که وجود آن ضروری است. اما هر موجود ضروری 
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يا ضرورت خود را از ديگری کسب کرده است يا نه. اکنون، همان طور که در علل فاعلی اثبات شد، 
محال است که سلسله موجودات ضروری که معلول موجودات ديگرند، تا بی نهايت تداوم داشته باشد؛ 
بنابراين، ما چاره ای نداريم جز قبول موجودی که ضرورتش را به   طور ذاتی دارد و از موجود ديگری 
کسب نکرده و ضرورت را به ديگر موجودات اعطا می کند که همه ی انسان ها از آن به عنوان خدا سخن 

می گويند.١
لوئيس پويمن، برهان امکان و وجوب توماس آکويناس را در قالب قضايايی، چنين تقرير می کند:

سومين راه توماس آکويناس، بر ايده ی ممکن و وجوب، مبتنی است:
زيرا  شوند؛  معدوم  می توانند  و  شوند  موجود  می توانند  که  می يابيم  را  اشيايی  جهان  در  ما  ١ــ 
ما مشاهده می کنيم که اشيايی به وجود می آيند و سپس از بين می روند و درنتيجه، می توانند باشند يا 

نباشند.
٢ــ اّما محال است که همه ی اشيايی که وجود دارند، از اين سنخ  باشند؛ زيرا هر چيزی که بتواند 

نباشد، در زمانی وجود ندارد.
٣ــ بنابراين، اگر همه ی اشيا بتوانند نباشند، زمانی بوده است که هيچ چيزی در جهان، وجود 

نداشته است.
چيزی  زيرا  داشت؛  نخواهد  وجود  چيزی  هيچ  اکنون  حتی  باشد،  صحيح  امر  اين  اگر  اّما  ٤ــ 
که وجود ندارد نمی تواند به وجود بيايد، مگر به واسطه ی چيزی که وجود داشته است؛ بنابراين، اگر 
زمانی، هيچ چيزی وجود نداشته است، غيرممکن خواهد بود که چيزی به وجود آيد و از اين رو، اکنون 

هم هيچ چيزی موجود نخواهد بود.
٥   ــ اين امر، آشکارا نادرست است؛ بنابراين، همه ی اشيا، ممکن الوجود نخواهند بود؛ بنابراين، 

موجودی واجب  و ضروری در جهان خواهد بود.
٦  ــ اما هر چيز واجب و ضروری يا ضرورت خود را از منبعی بيرون از خود اخذ کرده است يا 
نه. اکنون، همان طورکه در علل فاعلی اثبات شد، ممکن نيست که سلسله موجودات ضروری که معلول 
موجودات ديگرند تا بی نهايت تداوم داشته باشند؛ بنابراين، الزم است که وجود موجودی را فرض کنيم 
که ضرورت خود را ذاتًا دارد و ضرورت خود را از ديگری کسب نکرده است بلکه عّلت ضرورت در 

ديگران است و اين چيزی است که ما خدا می ناميم.٢
١ــ اتين ژيلسون، مبانی فلسفه ی مسيحيت، ترجمه ی محمد محمد  رضايی و سيد محمود موسوی، ص ١١٨
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آن چه  از  ما  فهم  به  می تواند  سوم  راه  اين  می گويد: «آغاز  برهان  اين  شرح  در  ژيلسون  اتين 
که توماس نقطه ی شروع تجربی لحاظ کرده و در تجربه ی حسی عرضه می شود، کمک کند. برای او 
شروع کردن از امکان و وجوب، که دو مفهوم کامًال انتزاعی اند، واقعًا به معنای شروع کردن از اين 
واقعيت است که بعضی اشيا به وجود می آيند و بعضی ديگر از بين می روند. هم چنين به تعبير ديگر، اين 
برهان بايد از اين واقعيت شروع کند که بعضی از اشيا، ممکن است باشند يا نباشند. تجربه ی حسی در 
اين جا همانند موارد حرکت و عليت فاعلی، به معنای ادراک حقايق خاص تجربی توأم با تصورات و 
تصديقاتی است که از طريق آن ها حقايق مذکور را در قالب مفاهيم درک می کنيم. در مورد دو «راه» 
حرکت و عليت فاعلی نيز همين طور بود. ادراکات حسی خاصی توسط عقل، برحسب حرکت و تغيير، 
تفسير می شوند (راه اّول) و  يا برحسب عليت فاعلی تفسير می شوند (راه دوم). اکنون همان حقايق يا 

حقايق مشابه، برحسب امکان و وجوب تفسير می شوند.
به لحاظ تاريخی، اين به معنای آن است که توماس يک بار ديگر ابن سينا را شاهدی برای اين 
واقعيت که وجود خدا می تواند به نحو عقالنی اثبات شود، مطرح می کند. مفهوم کليدی در اين برهان، 

مفهوم «امکان» در نظام هستی است.
اگر از اين واقعيت که اشيا به وجود می آيند و معدوم می شوند که اين امر مستلزم امکان بودن و 
نبودن برای آن هاست شروع کنيم، می توانيم اثبات کنيم که مفهوم يک جهانی که در آن همه ی اشيا بدون 

استثنا ممکن خواهند بود، غيرقابل تصور ولی بدون تناقض است.
ما  و  است  ممکن  نحو  همان  به  هم  آن  عدم  است،  ممکن  صرفًا  خاص،  شیء  يک  وجود  اگر 
براساس اين مقدمه که جهان همواره وجود داشته است، استدالل می کنيم. اکنون در خالل يک زمان 
متناهی، هرچند طوالنی، کامًال محتمل است شیء ممکن صرف، متحقق نشود؛ از سوی ديگر، اگر در 
خالل دوره ی نامتناهی١ از زمان، آن شیء متحقق نشود، آن شیء اصًال ممکن نخواهد بود. براساس 
اين اصول، می توان گفت که اگر شیء از ازل صرفًا ممکن بوده است بايد تا به حال لحظه ای فرا رسيده 
باشد که آن شیء در آن زمان معدوم شده است و اين مطلب در مورد همه ی اشيای صرفًا ممکن، صادق 
است، خواه منفرد باشند و خواه مجتمع؛ بنابراين بايد زمانی باشد که اگر فرض شود همه ی اشيا معدوم 
شده اند (در آن ظرف از زمان)، ديگر هيچ چيزی موجود نباشد و چون آن چه ديگر نيست، نمی تواند 
نامعقول  نتيجه،  اين  اکنون  نباشد.  موجود  چيزی  هيچ  هم  هنوز  بايد  پس  شود؛  موجود  خود  به  خود 
است؛ زيرا اشيايی وجود دارند که ما از عّلت اوالی آن ها سؤال می کنيم، به عالوه ما خود بايد موجود 

Infinite duration ــ١
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باشيم تا قادر به طرح اين سؤال باشيم؛ درنتيجه، اين فرض که همه ی موجودات، صرفًا ممکن الوجودند، 
يک فرض محال است.

که  آن جا  از  اکنون  باشند.  ضروری  موجودی  بايد  نيستند  ممکن  صرفًا  موجودات  همه ی  اگر 
برای يک موجود واحد محال است که در زمانی واحد هم باشد و هم نباشد، بنابراين هر چيزی مادام 
امر  اين  کند.  ابقا  را  آن  عّلتش  که  است  ضروری  هنگامی  تا  موجود  اين  است.  ضروری  هست،  که 
«ضرورت بالغير»١ ناميده می شود. در بحث از مفاهيم عليت فاعلی و حرکت، ما خاطرنشان کرديم که 
نمی توان در سلسله علل تا بی نهايت پيش رفت؛ زيرا اگر همه ی موجودات بالفعل ضرورت خود را از 
موجود ديگری کسب کنند، ضرورتی را که در جهان است نمی توان تبيين کرد؛ بنابراين، ما بايد وجود 
ديگر است؛ پس از آن،  بپذيريم که عّلت ضرورت موجودات  موجودی را که بالذات ضروری است، 
توماس برای سومين بار به معنای نام کلمه ی «خدا» برمی گردد. توماس مالحظه می کند که اين موجودی 
که ضرورت آن با لذات است همان موجودی است که «همگان از آن به خدا تعبير می کنند»؛ درنتيجه، 

خدا وجود دارد.
تجربه ی حسی که اين برهان از آن شروع می کند، در اين جا در قالب مفاهيم مابعدالطبيعی تعريف 
شده است که هم چون خود هستی انتزاعی و به همين دليل غيرقابل تعريف است. ابن سينا به دليل معتبر 
مالحظه کرده بود که «شیء»، «وجود» و «ضرورت» اّولين مفاهيمی اند که ذهن انسان، به محض اين 
که از طريق شناخت حّسی با اشيای مادی مرتبط می شود، می سازد و در واقع، هستی ــ تا  آن حد که 
هست ــ ضرورت دارد. اين امر يک نکته ی فلسفی است که معنای حقيقی را به اين برهان می دهد و 

اغلب مورد غفلت خوانندگان قرار گرفته است.
اين راه در پی اثبات اين امر نيست که يک موجود ضروری، برای تبيين امکان موجوداتی که در 
معرض کون و فسادند، الزم است بلکه برای تبيين همان «حّظی» از ضرورت (يعنی وجود) که دارند، 
است. کافی است که دوباره نتيجه ی اين برهان را بررسی کنيم تا ديگر در اين باره شکی باقی نماند. 
هدف اين برهان، اثبات اين نکته است که در سلسله «اشيای ضرورت بالغير» نمی توان تا بی نهايت پيش 
نخستين را، که  برهان، وجود موجود ضروری  نتيجه ی اين  رسيدن به  توماس برای  رفت. هم چنين، 

عّلت ضرورت موجودات ديگر است، اثبات می کند.٢
مسلمان  فيلسوفان  ديدگاه  از  وجوب  و  امکان  برهان  تقرير  که  گرفت  نتيجه  می توان  بنابراين، 

necessary by another ــ١
٢ــ اتين ژيلسون، همان، صص ١١٨ــ٢١
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انگاشت.  يکی  وجه،  هيچ  به  را  آن ها  نبايد  و  است  متفاوت  زمين  مغرب  متکلمان  و  فيلسوفان  تقرير  با 
هم چنين می توان نتيجه گرفت که بسياری از اشکاالتی را که منتقدان غربی به برهان امکان و وجوب 
وارد ساخته اند، براساس تقرير آنان بوده است و به هيچ وجه به تقرير فيلسوفان مسلمان، وارد نيست. 

پرسش ها
را  شرايط  آن  باشد.  شرايطی  دارای  بايد  باشد،  محال  تسلسل  که  اين  برای  ١ــ 

بيان کنيد.
٢ــ «دور» به چه معناست و دليل محال بودن آن را توضيح دهيد.

٣ــ بيان استاد مطهری را از برهان اسد و اخضر فارابی بيان کنيد.
٤ــ يکی از داليل ابطال تسلسل، برهان فقر وجودی است. آن را توضيح دهيد.

٥  ــ تقرير ابن سينا از برهان امکان و وجوب را توضيح دهيد.
٦  ــ دو اشکال برهان امکان و وجوب را مطرح و سپس نقد و بررسی کنيد.

را  آن  چيست؟  امکان  و  وجوب  برهان  از  آکويناس  توماس  تقرير  اشکال  ٧ــ 
توضيح دهيد.

فعاليت خارج از کالس
سير تاريخی برهان امکان و وجوب و تحوالتی را که از نقطه ی آغاز تا کنون بر 
آن گذشته است، با استفاده از منابع موثق به صورت خالصه تهيه کنيد و در اختيار ساير 

دانشجويان قرار دهيد.


