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رابطۀ علّیت و حدوث
علیرضا پارسا
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چکیده
در میان مسائل فلسفی قانون علّیت از لحاظ سبقت اولین مسئلهای است که فكر بشر را به خود متوجه ساخته و او را
به تفكر و اندیشه برای کشف معمای هستی وادار کرده است .شناخت جهان و بحث از حدوث و قدم آن نیز همواره
مورد نظر دان شمندان بوده وه ست .این توجه بر ا ساس پیوند و رابطه این دو ا صل با یكدیگر تبیین بهتری مییابد.
الزمة پذیرش اصل علیت ،بحث از علّت هستی بخش هستی و از ابتدا داشتن یا نداشتن جهان است .بر همین اساس
بحث از امتناع تخلف معلول از علّت تامه که از لوازم اصــل علّیت اســت ،پایه اصــلی بحث از حدوث و قدم عالم
اســت .عالوه بر آن تبیین حدوث یا قدم عالم وابســته به تبیین مالک احتیاج شــیء به علّت اســت زیرا با نفی علّیت
پرسش از چرایی پیدایش جهان و حدوث و قدم آن بیمعنی خواهد بود .لذا تنها در پرتو اصل علّیت ولوازم آن است
که بحث از حدوث و قدم عالم تبیین میگردد .دراین نوشـــتار دو اصـــل امتناع تخلف معلول از علّت تامه و مالک
احتیاج شیء به علّت به عنوان اصول پیوند دهنده اصل علّیت با مباحث اندیشمندان مختلف درمسئله حدوث و قدم
عالم مورد توجه قرار گرفته اســت .فالســفه با پذیرش اصــل امتناع مختلف معلول از علّت تامّه بر قدیم بودن جهان
اصــرار نمودهاند و متكلمین با نفی این اصــل و با توســل به اختیار فاعل مختار بر ناســازگاری این اصــل با فاعلّیت
خداوند پرداخته و بر اساس آن حدوث عالم را نتیجه گرفتهاند و برای اثبات نظر خود مالک احتیاج شیء به علّت را
«حدوث» دانستهاند .امّا فالسفه با نقض آراء متكلمان در این مسئله با بیان بداهت اصلترجیح بالمرجح بر ضرورت
پذیرش اصل عدم انعكاک معلول از علّت تامّه تأکید نمودهاند و با اثبات «امكان» و امكان فقری معلول ،مالک احتیاج
شیء به علّت را فراتر از حدوث دان سته و «امكان» را به عنوان مالک احتیاج شیء به علّت دان سته و بر ا ساس آن بر
قدم عالم استدالل نمودهاند و پذیرش آن را مخالف دادههای وحیانی ندانستهاند.
کلیدواژهها :علّت ،معلول ،حدوث ،قدم ،فالسفه ،متكلمین.

 .1دانشیار فلسفه و حكمت اسالمی ،دانشگاه پیامنور.

a.r.parsa124@gmail.com
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مقدمه

به خود متوجه ساخته و او را به تفكر و اندی شه برای

بحث از علّیت و حدوث در میان اندیشــمندان جهان

کشف معمای هستی وادار کرده است.

از قدمتی طوالنی برخوردار اســـت ،بهگو نهای که

مطاب آن چه تاریخ فلســـفه نشـــان میدهد در

ادعای گزافی نخواهد بود اگر قائل شـــویم به اینكه

دورههای قدیم که فلســـفه دوران کودکی خود را طی

این دو بحث از مباحث آغازین فلســـفه و کالم بوده

میکرده آن را « علم علل»میخواندهاند و در دورانهای

اســت .گزارش های ارســطو در این رابطه تأییدکننده

جد ید نیز اح یا ن ًا فلســـ فه را به عنوان «علم ع لل

این نظر است (ارسطو 11-26 :1366 ،و فارابی:1353

اولیه»تعریف کردهاند(.طباطبائی ،بیتا.)175 /3 :

 ،)60ا مّا چه راب طه ای بین این دو ب حث وجود دارد.

ارســـطو در کتاب متافیزیک پس از بیان این نكته

در این نوشتار روابط این دو اصل بیان میگردد .ابتدا

که باید شــناختی از علّتهای آغازین به دســت آورد

به تبیین اصــل علّیت و حدوث پرداخته میشــود و

زیرا تنها هنگامی از دان ستن هرچیزی سخن میگوئیم

سپس ا صل عدم انفكاک معلول از علّت تامّه با تبیین

که ت صوّر میکنیم علّت نخ ستین آن را می شنا سیم .به

فالســـفه ومتكلمین بیان میگردد و از خالل دیدگاه

بیان اقســـام علل چهارگانه پرداخته ،ســـپس عنوان

آنان وابستگی بحث حدوث و قدم عالم را به پذیرش

مینماید که فیلسوفان قبل از او درباره برخی از مبادی

ا صل علّیت وا صل عدم انفكاک معلول از علّت تامّه

و ع لل ب حث نمودها ند و پس از آن به ذکر د ید گاه

که از لوازم ا صل علّیت ا ست را بیان خواهیم کرد و

فالسفه گذشته میپردازد ،از سخنان او در این مورد به

در نهایت بحث از مالک احتیاج شیء به علّت که از

خوبی م شهود ا ست که بحث علّیت از سابقهدارترین

ابداعات اندیشـــمندان مســـلمان در تبیین چگونگی

بحثهای فل سفی ا ست که پیش از سقراط و افالطون

پیوند اصــل علّیت و حدوث یا قدم عالم اســت بیان

و ارسطو نیز مطرح بوده است لیكن ارسطو قائل است

خواهد شد.

که پژوهش آنان در این باره مبهم اســـت( .ارســـطو،
.)11-44 :1366

اصل علّیت

ارســـطو در ادامة بررســـی که در مورد ع لّت و

اصـــل علّیت به معنی اینكه«هر معلولی محتاج ع لّت

بهکارگیری آن توسط فالسفه پیش از خود نموده است

ا ست» بهعنوان یک ا صل کلّی و عام مورد ا ستناد همة

چنین مینویسد :کسانی که درباره « اصل » و « علّت»

علوم اســـت و کلّ یت و قطعیت هر قانون نیز مرهون

ســـخن گفتهاند هیچیک به انواع دیگری غیر از آنچه

قانون علّ یت و لوازم آن اســــت ( قدردان قراملكی،

که ما (ارسطو) در کتاب «دربارة طبیعت» معین کردهایم

 )24 :1375هم چنــانکــه در ا ه میــت ا ین قــا نون

نپرداختهاند .امّا همه ،ظاهراً اشــارهای هر چند مبهم به

صدرالمتالمین معتقد ا ست " :اذا ثبت م سئله العله و

آن کردهاند ،چون نتوانســتهاند به علّت دیگری دســت

المعلول صـــح البحث و ان ارتفع ،ارتتع مجال البحث"

یابند .لذا گواهی خواهند داد که ارســطو علل را چه از

(صــدرا )163 /3 :1383 ،بر این اســاس میتوان گفت

لحاظ اعداد و چه از لحاظ نوع به درســتی معین کرده

منشاء تكون مباحث عقلی و الهیاتی اصل علّیت است

است( .ارسطو.)41 :1358 ،

و در بیان مسائل فلسفی قانون علّت و معلول از لحاظ

بهطور خالصــه از بیانات ارســطو و تتبّع در کتب

سبقت و قدمت اولین م سئلهای ا ست که فكر ب شر را

تاریخ فلســـفه این مطلب محرز میگردد که تاریخچه
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بحث علّیت به تاریخ تفكر بشر وابسته است و یا بهتر

از برخی دیگر غفلت نمودهاند ،البته نمیتوان گفت که

اینكه بگوئیم ،ا سا ساً مبداء تفكر و جوانهزدن سؤال و

قرآنکریم به صورت م ستقیم علّیت موجود در طبیعت

«چرا» به واســـطة اعتقاد به اصـــل علّیت اســـت .امّا

و اثر داشتن اشیاء را بیان نموده همچنانکه نقطه مقابل

همچنانکه پذیرش ا صل علّیت برای ب شر مطرح بوده،

آن را نیز نمیتوان به طور کلی بیان نمود ،ا مّا از آیات

نفی آن نیز توسط برخی صورت گرفته است .همچون

مت عددی میتوان در یا فت که  ،قانون علّ یت را در

اپیكوریان که قائل به بخت و اتفاق بودهاند( .کاپلستون:

پدیدههای طبیعی قبول دارد و ا شیاء مادّی را به عنوان

 465؛ راک ولفسن 558 :1368 ،؛ فروغی.)68 :1361 ،

میانجی فعل خداوند پذیرفته ا ست .برای مثال میتوان

در میان مســـلمین نیز هم قول به پذیرش علّیت

از آیاتی که داللت بر حرکت ابرها در اثر وزش باد و

مطرح بوده و هم نفی آن البته برخی اعت قاد دارند که

ریزش باران بهوســـیلة ابر ،و زنده شـــدن زمین بر اثر

مســـلمانان اوّلیه به واســـطه تعلیم  ،هیچگونه علّتی را

باران و روئیدن گیاهان و روزیگرفتن انسان بر اثر آن،

سوای علّیت مستقیم خداوند باور نداشتهاند ،سپس در

همچنین حرکت کشـــتیها بهوســـیلة جریان بادها و

اوایل قرن سوم در اثر آ شنایی با آثار فل سفی یونانی با

روشـــنی جهان بهوســـیلة خورشـــید و ماه و هالکت

نگرشهای متضاد آن آشنا شدهاند.

عدهای از تبهکاران امتهای گذ شته بهو سیله غرق در

آقای ولفســن در فصــل هفتم کتاب فلســفه علم

آب و یا بر اثر زیر و رو شـــدن زمین و طوفانها و یا

کالم (ولفســـن )558 :1368 ،تحت عنوان «علّیت» به

فســاد مترفین و خود مردم و همچنین خداوند در بیان

نقل از کتاب مجادله مســـیحی و مســـلمانان یوحنای

معجزات گاه نفس نبی را مؤثر در پ یدایش ف عل الهی

نحوی ،عنوان مینماید :اعتقاد فرد مســـلمان این بوده

میداند( .برای اطالع بی شتر به جلد اول تف سیرالمیزان

اســت که همه چیزها آفرینش مســتقیم خدا اســت ،بر

مراجعه نمائید).

خالف مســـیحی که معت قد اســــت ،خداو ند به
میانجیگری علّتها خل میکند و با این سخن نتیجه

ب) وجود کل ماتی از ا مام علی(ع)در نهجالبال غه
که بیانگر قبول اصل علّیت است همانند خطبه 227

میگیرد که در قسمت اول قرن دوم ،فرد مسلمان منكر

ج) ابن حزم اندل سی در کتاب «الف صل فی الملل

آن بوده که خدا به م یانجیگری ع لّت ها ع مل ک ند،

و االهواء و النحل» پس از ایراد بر اشـــاعره که طبع

یعنی در حقیقــت ع لّیــت موجود در طبیعــت را

داشــتن اشــیاء را نفی مینمایند و بر علّیت مســتقیم

نمیپذیرد .وی در تعلیل خاستگاه این بینش مسلمانان،

خداوند اصرار دارند .با ذکر این نكته که در لغت قدیم

متســمک به برخی آیات ی میشــود و نتیجه میگیرد

عرب که با آن نازل شـــده ،لغت طبیعت و لغتهای

که تأثیر متزا ید این آ یات بر روی ع قل مســـل ما نان

مترادف آن به کار رف ته اســـت و با ذکر حدیثی از

نخ ستین ،آن بوده که خدا و تنها خدا ،به امر و قدرت،

پیامبر(ص) عنوان میکند که پیامبر(ص) خود اینگونه

علّت مســتقیم همة حوادث در عالم اســت و در برابر

لغات را نیز بهکار میبردهاند و هیچگونه انكاری نسبت

این اعتقاد اســـتقرار یافته مســـلمانان نخســـتین هیچ

به آنها بهوســـیلة پیامبر(ص) و نه صـــحابه صـــورت

مخالفتی به ثبت نر سیده ا ست .به نظر نگارنده سخن

نگرفته اســت و این امر نشــان میدهد که اگر قول به

ولفسن با توجه به موارد ذیل نمیتواند درست باشد:

علّیت و تأثیر مســـتقیم خداوند ونفی میانجی در فعل

الف) ایشـــان فقط برخی از آیات را ذکر نموده و

پروردگار در آن زمان مطرح بود میبای ست سخنی در
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نفی طبع و اثر دا شتن ا شیاء به ثبت ر سیده با شد (ابن

اســاس بحث خود را بحث علّیت و در کل دســتگاه

حزم1348 ،ق .)18 :لذا نگارنده معتقد اســت که آقای

فل سفی خود بر مبنای علل چهارگانه ار سطوئی ا ستوار

ولفسن در این مورد بر رأی صوابی نیست.

نمودهاند (ابن سینا 63 :1361 ،و ن صر– 355 :1359 ،

میتوان گفت بحث علّیت در نزد اهل کالم ابتدا

 )354و فال سفه ا شراق و به دنبال آنان فال سفه معتقد

در ارتباط با فعل بشـــری یعنی مســـئله آزادی اراده،

به حكمت متعالیه با متأثر شدن از عرفان به بحث رابط

مطرح شده و به علّیت فی نف سه توجه ن شده ا ست.

و مســتقل بودن علّت و معلول رســیده و معلول را از

هم چنــان کــه ا بوا لحســــن اشـــ عری در کتــاب

شئونات علّت دانستهاند.

م قاالتاالســـالمیین ت حت عنوان «اختالف ایشــــان
(متكلمان) درباره ع لّت» اختالف نظرهای متكلمین را

حدوث و قدم عالم

در مورد ع لّت ت حت ده قول جمعآوری نموده و این

بحث از حدوث و قدم عالم به معنی اینكه آیا جهان

اقوال را به اســـكافی ،بشـــر بن معمر جبائی ،ابراهیم

حادث و مســبوق به عدم اســت یا قدیم اســت و

النجاری ،عباد بن ســـلیمان ،نظام ،منتســـب مینماید

ابتدای زما نی برای آن قابل تصــوّر نیســت ازجمله

(اشعری 1382 ،ق .)389– 391 :

مباحث پر چالش در میان اندیشمندان بوده و هست.

در مجموع میتوان گفت در کالم ســه نگرش کلی
در مورد علّیت وجود دارد:

شناخت جهان و بحث از حدوث و قدم آن نیز
هم چون بحث علّیت و به تبع از آن دارای پیشـــینه

 .1نگر شی که غزالی آن را تر سیم نموده که مبتنی

تاریخی ا ست که ذکر آن در این مخت صر نمیگنجد.

بر نگرش درباره بقاء و فناء اعراض اســت و از جهت

این بحث هم چنانکه ارســطو در کتاب «الســماء و

ایجابی به آن معنی ا ست که خداوند علّت م ستقیم هر

العالم» بیان دا شته ،قبل از وی مطرح بوده و ای شان

حادثهای اســت و از نظر ســلبی به آن معنی اســت که

فهر ست عقاید گذ شتگان را در باب حدوث و قدم

هیچ علّیتی میان حوادث عالم نیست.

عالم بیان می نماید( .فارابی .)6 :1353 ،فالســـفه و

 .2نگرشـــی که بنا بر آن جهان در تحت فرمان

متكلمین اســـالمی نیز در بحث حدوث و قدم عالم

قوانین علّیت اســت که ،خدا آنها را در هنگام آفرینش

معموالً پیشینه تاریخی و دیدگاه های مختلف در این

جهان در آن جایگزین ســـاخته و این قوانین در زیر

مورد را در ک تب خود م تذکر شـــده ا ند .به عنوان

ن ظارت عالی خدا ع مل میکن ند و فر مانبردار اراده

نمونه:

اویند.

ابنســینا در کتاب اشــاراتنمط پنجم ،فصــل

 .3نگرش معمر که بنا بر آن عالم در تحت فرمان

دوازدهم ،به ذکر مذاهب مختلف در حدوث و قدم

قوانین علّت است که هر چند در هنگام آفرینش جهان

عالم می پردازد و شــارح محترم آن ،خواجه طوســی

خدا ،آنها را در آن م ستقر ساخته به صورت م ستقل و

نیز در شــرح ،نام گروه هایی را که این تقســیمبندی

بدون ن ظارت عالی خدا ع مل میکن ند و در ت حت

شامل آنها می شود از فالسفه قدیم یونان تا متكلمین

فرمان اراده او نیستند( .ولفسن)617– 618 :1368 ،

اســـالمی را ذکر می نماید( .ابنســـینا 1403 ،ق/3 :

در میان فالســفه اســالمی نیز بحث علّیت جایگاه
ویژهای دارد ،البته فالســفه مشــاء به پیروی از ارســطو

)127
هم چنین غزالی در کتاب االقتصــاد فی االعتقاد،
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مردم را در باب حدوث و قدم عالم به چهار دســته

صورت اگر قائل به قدم زمانی عالم شویم ،قائل به

تقســیم می نماید و قول اهل ســنت را که در حقیقت

تعدد واجبالوجود شدهایم .به همین خاطر است که

مورد پذیرش خودش نیز هســـت ،قول ح میداند

فال سفه م سلمان ،بحث از مال ک نیازمندی ا شیاء به

(غزالی 1358،ق. )96 :

ع لّت را مطرح نموده اند و از این رو ثابت کردند که

بر این اســاس می توان گفت بحث از حدوث و

یک شیء اگر چه ممكن ا ست از لحاظ زمانی قدیم

قدم عالم بحثی ا ست که بین فال سفه و اندی شمندان

با شد ،لیكن از لحاظ ذاتی قدیم نی ست .لذا م شكل

همواره مطرح بوده و ســـابقه آن به آغازگر حكمت

مطرح شده حل میگردد (مطهری– 31 /4 :1370 ،

یعنی طالس منتهی میشــود( .ارســطو .)12 :1366

 ) 20و بدین ترتیب دو مفهوم جدید شكل میگیرد،

این بحث در میان م سلمانان به عقیده آقای ولف سن

مفهوم حدوث زمان ی و حدوث ذاتی.

به دلیل ابهام در مورد معنی آفرینش ،مســـلمانان

برخی از فالســـ فه همانند میرداماد برای جمع

قدیم در عین آنكه میدانســـتن د که آفرینش معنایی

بین احادیث و گفتار فالسفه ،قائل به حدوث دهری

متقابل با قدم دارد .دربارة این م سئله که آفرینش از

میشود و کتاب قبسات خود را به این امر اختصاص

عدم صـــورت می گیرد یا از ماده بیشـــكل از پیش

میدهد(همان ) 45 :و صـــدرالمتالهین نیز بر مبنای

موجود ،آگاهی ندا شته اند( .ولف سن– 385 :1368 ،

اندیشة خود در«حرکت جوهری» قول به قدم زمانی

.)384

عالم را قولی بیاســاس دانســته و جهان طبیعت را

ا مّا در هر حال این ب حث در میان مســـلمانان
مطرح شده و از بحث های جنجالی بین فیلسوفان و

یك سره در حدوث مستمر میبیند( .صدرا 1383 ،ق:
)206– 228 /5

متكلمان بوده اســـت و در ردیه هایی که بر یكدیگر
نگا شته اند بی شترین صفحات نو شتار خویش را به

امتناع تخ لّ ف معلول از ع لّت تامه

این بحث اختصاص میدادهاند.

بحث از محال بودن انفكاک معلول از علّت تامّه که از

فال سفه م سلمان برای تبیین بی شتر دیدگاه خود

فروعات بحث علّیت ا ست ،پایة ا صلی بحث حدوث

اصــالحات جدیدی را به کار می برند که در فلســفه

و قدم عالم ا ست و از جمله مباحثی ا ست که فال سفه

یونانی مطرح نبوده ا ست ،م سئله تق سیم حدوث به

مهمترین دل یل خود را بر قدم عالم بر آن اســـتوار

ذاتی و زمانی از مباحثی اســـت که بعدها فالســـفه

نمودهاند.

م سلمان بهدلیل ک شمكش های متكلمان و بهوا سطة
آگاهی از تعالیم اســالمی و تحتتأثیر تفكر فلســفی

ابنســـینا در کتاب اشـــارات در مورد عدم امكان
انفكاک معلول از علّت تامّه چنین مینویسد:

آن را مطرح نمودهاند .ریش ـة نقلی آن را میتوان در

«وجود المعلول متعلق بالعله من حيث هی علی التی

احادیثی که ظاهر آنها قول به حدوث عالم را بیان

بها تكون عله( :...ابنســـینا 1403 ،ق )116 :هســـتی

مین ما ید (نهجالبال غه /خط به  )227 ،152 ،89ب یان

معلول به علّت وابســـته اســـت .از آن روی که علّت

نمود .ری شة عقلی آنرا نیز می توان قبول این مطلب

دارای حالی اســـت که به آن اعتبار ع لّت اســـت .و

دانســـت که ســـلســـلة حادثها به یکجایی پایان

مرحوم خوا جه در شـــرح خود در این مورد م تذکر

نمی پذیرد .لذا این مشـــكل به وجود آمد که در این

میشـــود که :يريدان ينبه علی ان المعلومات التتخلف
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عن علّته التامه (همان .)117 :

قول به قدم عالم را خالصــه نموده و اســاس آن را بر

فالســـفه و متكلمین همواره این اصـــل را مورد

ضـــرورت امت ناع تخلف معلول از ع لّت تا مّه ب یان

ب حث قرار دادها ند و به اســـ تدالل در اث بات آن

مینماید و چنین مینویســد « :امّا االعراض فبعضــها،

پرداخ تها ند .ا مّا ق بل از این كه به اســـ تدالل حكی مان

بالم شاهده كالحركه بعدا ل سكون و ال ضوء بعد الظلمه و

بپردازیم ،الزم اســت کاربرد و رابطة این مســئله را با

ال سوا د بعد البياض و بع ضها بالدليل و هوطريان العدم

بحث حدوث و قدم عالم بیان نمائیم.

كما فی اضــداد ذلك فان القدم ينا فی العدم ،الن القديم

غزالی در مســـئلة اول کتاب تهافتالفالســـفه که

ان كان واجبا لذاته فظاهر و االلزام اســـتناده اليه بطريق

ب حث از حدوث و قدم عالم مین ما ید ،اولین دل یل

االيجاب ،او  ،الصــادر عن الشــیء ،بالقصــدو االختيار

فالســفه را بر قدم عالم ،به گونهای تقریر مینماید که
بهخوبی استناد آن دلیل بر اصل امتناع تخلف معلول را
از علّت تامّه ،مشهود است .بهعنوان مثال در ایرادی که
به قول مخ تار خویش بر حدوث عالم به ن قل از
فالســفه بیان میکند ،چنین مینویســد « :فان قيل ،هذا
محال بين الحاله الن الحادب موجب و مســـبب و كما
يســتحيل حادب بغير ســبب و موجب ،يســتحيل وجود
موجب ،قدتم ب شرائط ايجابه و اركانه و ا سبابه حتی لم
يبق شـــیء منتظر الب ته ،ثم ي تاخر المو جب ،بل وجود
الموجب عند تحقق الموجب بتمام شــروطه ضــروري و

يكون حادثا بالضــروره و المســتند الی الموجب القديم،
ضــروره امتناع تخلف المعلول عن العله (ســلیمان دنیا،
1971م)393 :
پس از بیان شواهدی بر کاربرد این اصل در بحث
حدوث و قدم عالم اینک به بیانات فالســـفه در اثبات
عدم تخلف معلول را از ع لّت تا مّه ،باز میگردیم.
فال سفه اکثراً برای اثبات این م سئله ،به م سئلة بدیهی
امتناع ترجیحبالمرجح ،اســتناد نمودهاند .ابنســینا در
کتاب اشارات در این مورد چنین مینویسد:كل شی لم

تاخره محال ،حســـب اســـتحاله وجود الحادب الموجب

يكن ثم كان فبين فی العقل االول ،ان ترجح احد طرفی

بالموجب» (غزالی 1927 ،م)50-51 :

امكانه صارا ولی ب شیء و ب سبب كان قدمكن العقل ان

اگر گویند که این محالی اســـت که محالبودنش

يذ هل عن هذا البين ،الی ضـــروب من الب يان ،و هذا

رو شن ا ست ،زیرا حادث موجب و م سبب ا ست و

الترجيح و التخ صيص من ذلك ال شیء ،امّا ان يقع ،و قد

همان طور که حدوث حادثی بدون ســـبب و موجب
محال اســت ،وجود موجبی هم که شــرایط ایجاب و
اسباب ارکانش به پایان آمده باشد محال است ،به بیان

وجب الســـببه او بعد علم يجب ،بل هو فی حد االمكان
عنه اذالوجد لالمتناع عنه ،فيعود الحال فی طلب ســبب

دیگر ،چیزی نمانده با شد که انتظارش را بك شند ،پس

الترجيح جذعا و اليقف فالحق انه يجب عنه (ابن ســینا،

موجب متأخر از موجب اســت و وجود موجب وقتی

 1403ق :ج)120-121 /3

که همه شرایط آن تحق یافته با شد ضروری ا ست و

هر چیزی که نبود ســـپس هســـتی یافت ،پس از

تأخر آن محال اســـت ،زیرا محال اســـت که موجبی

اولیات عقل اســت که ترجیح یكی از دو طرف امكان

بدون موجبی بهوجود آید.

به ع لّت و ســـببی میشـــود هرچند که گاهی ممكن

سعدالدین تفتازانی در شرح عقاید ع ضدیه ،دلیل

ا ست ،عقل ما از این بیان رو شن غافل شود و نیازمند
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به نوعی توضیح و بیان باشد و این ترجیح و تخصیص

کرده اند که همگی آنان در بحث حدوث و قدم عالم

ناشـــی از ناحیة ع لّت و ســـبب یا بهطور وجوب و

بیان شده است.

ضرورت واقع شود .پس وجود معلول از علّت واجب

برخی از متكلمین در مقام دفاع از نظریه حدوث

شده ا ست یا هنوز به مرحله وجوب نر سیده ،بلكه در

عالم و در حقی قت نفی عدم تخلف معلول از ع لّت

حد امكان اســـت زیرا وجود معلول پس از هســـتی

تا مه به اخت یار فا عل مخ تار متوســـل شـــدها ند و

علّت ،ممتنع نخواهد بود ،پس در طلب ســبب ترجیح

بدینوســـیله شـــمول قانون علّیت را در مورد فاعل

همان وضـــع دوباره همانند ســـاب به حال خود باقی

مختـار ،جـاری نـدانـسته و در این مـورد گفـتهانـد:

اســت و عقل در طلب ،ســبب ترجیح باز نمیایســتد

« ال باري ت عالی فا عل مخ تار و يجوزان يخ تار،

(مگر آنكه وجود معلول از ع لّت واجب شـــود) پس

بالختيار قديم ،احداب شـــیء معين فی زمان معين دون

درســـت آن اســـت که وجود معلول از طرف ع لّت

غيره ،من االزمنه»

واجب شود .همچنین سعدالدین عمرتفتازانی در شرح

خداوند فاعل مختار است و ممكن است با اختیار

مقاصـــد ،امتناع تخلف معلول از ع لّت تامّه را به این

قدیم و ازلی خویش ،یک شیء معین را در وقت معین

ســبک تقریب مینماید :اگر فاعل با تمام جهات مؤثر

ایجاد نماید (صـــدرالمتالهین 1383 ،ق :ج-1329 /2

موجود باشد الزم است معلول نیز یافت شود .زیرا اگر

.)1321

روا با شد که معدوم بوده و موجود ن شود الزمهاش آن

عین همین م طا لب را غزالی در نفی دل یل اول

اســت که اگر بعداً یافت شــود ترجیح بالمرجح باشــد

فالســـفه بر قرم عالم به عنوان نظریه خود چنین بیان

چون هیچچیزی که دریافت شدنش مؤثر باشد در بوته

مینماید:

انتظار نبوده تا به فعلّیت رسیدن آن ،این معلول موجود

«چرا انكار میآورید بر کسی که میگوید :عالم بنا

گردد .بنابراین رجحان پیدایش معلول بعد از پیدایش

به اراده (خدای) قدیم در زمانی که وجودش مقتضــی

ع لّت تا مّه ،بدون مرجح خوا هد بود و(این ترجیح

بوده ایجاد شده و عدم نیز تا جایی که مقت ضی ا ست

بالمرجح) باطل اســـت (واعظجوادی-209 :1362 ،

اســـتمرار یابد .و وجود از آنجا که آغاز گشـــته ،آغاز

.)208پس از اثبات عدم تخلف معلول از ع لّت تامه،

شــود و یا اینكه وجود پیش از آن مرا نبود و از اینرو

ضرورتاً « قول به قدم عالم» پذیرفتنی خواهد بود .زیرا

هم حادث نگشته است و امّا در زمانی که حادث شده،

خداوند علّت تامّه هستی است و هیچگونه مانعی برای

صــانع قدیم آن را اراده کرده اســت پس از آن حادث

علّیت او نی ست .لذا ،طب اقوال گذ شته وجود معلول

شده ا ست ،حال مانع از این اعتقاد کدام ا ست ومحال

خداوند ،عالم ،ضـروری میگردد .بههمین دلیل اسـت

بودن آن درکجاست؟ (غزالی1927،م)50:

که غزالی دلیل اول فالســـفه را بر قدم عالم بههمین

همچنان که مالحظه شـــد فالســـفه بر اســـاس

ســـیاق بیان مینماید (غزالی1927 ،م .)49 :اکنون این

محالبودن ترجیح بالمرجح رابطة جهان با خداوند را

پر سش پیش میآید اگر تخلف معلول از علّت تامّه به

توجیه میکنند زیرا جهان ممكنالوجود اســت و برای

هیچ وجه جایز نیســت ،ازلیت ح تبارک و تعالی در

ای جاد آن احت یاج به مرجحی دارد ،زیرا قولی که از

ارت باط با حدوث ج هان چگو نه توج یه میگردد؟

متكلمی بیان شـــده و غزالی نیز آن را بازگو نمود ،در

متكلمین و فالســـ فه در این مورد م باحثی را طرح

واقع حداقل این اشـــكال را در بر دارد که آیا خداوند
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متعال که با اختیار قدیم و ازلی خویش انجام یک فعل

مالک احتیاج شیء به علّت

معین اراده و اختیار مینماید میتواند انجام همان فعل

یكی دیگر از م باحثی که ارت باط بین ب حث علّ یت و

را وقت دیگر نیز اراده و اختیار نماید یا نه؟ و همچنین

حدوث را به خوبی روشـــن مینماید ،بحث از «مناط

مرجح اراده چیست؟ پاسخ منفی موجب عجز خداوند

احتیاج شیء به علّت» است .فالسفة اسالمی از یکسو

اســت و پاســخ مثبت تســلســل را بهدنبال دارد .زیرا

قائل به قواعدی بودند که ابتدای زمانی برای عالم قائل

ترجیح بدون مرجح از نظر عقل محال و ممتنع است.

نبود ،همچون «کل حادث م سبوق به ماده و مده» و از

این ب حث نیز در ب حث حدوث و قدم عالم ،از

ســـوی دیگر قول به قدم عالم که از جانب فالســـفة

جایگاه ویژهای در بیان فالســفه و متكلمین برخوردار

خداپرست عنوان شده و فالسفة اسالمی نیز خود قائل

ا ست .غزالی در پا سخ به سؤال فوق ا سا ساً قول به

به دین و خداپرســـت بودند و در عین حال قول به

ترجیح بالمرجح را به چ ند و جه با طل میدا ند ،آن ها

حدوث جهان ،امری بود که در ادیان آسمانی به عنوان

عبارتند از:

فرض مســـلّم پذیرفته شـــده بود .لذا برای حل این

الف) این قول بدیهی نیســـت زیرا به ضـــرورت
شناخته نشده است.

مشـــكل ،بحثی را که از ســـوئی به مبحث امكان و
وجوب مربوط میشــود و از ســویی به بحث علّیت و

ب) این قاعده در مورد ان سان جاری نی ست زیرا

نتی جه آن در ب حث حدوث و قدم عالم آشـــ كار

شخص گر سنه در برابر دو دانه خرما که از هر لحاظ

میگشت ،مطرح نمودند وآن مسئله مناط احتیاج شیء

نســبت به او مســاوی هســتند ســرانجام بدون تأمل و

به ع لّت بود .معنای این ســـخن این اســـت که چه

وجود مرجح یكی را انت خاب خوا هد نمود و برای

خصوصیتی از خصوصیات شیء است که سبب شده

همیشه در تحیر نخواهد ماند.

شیء وجودش ناشی از علّت باشد .فالسفه و متكلمین

ج) فال سفه نیز در مذهب خود شان ناچار از قبول

هر کدام پا سخ منا سب خود را بیان دا شتهاند .قبل از

ترجیح بالمرحج ه ستند (همان .)58 :در هر حال قول

بیان نظرات فالســـفه و متكلمین تذکر این نكته الزم

به علّیت و ضرورت عدم انفكاک معلول از علّت تامّه،

اســت که فالســفة اســالمی و همچنین متكلمین که

ریشــه بســیاری از مباحث فلســفی و از جمله اســاس

آغازکن ندة این ب حث بودها ند هرگز فرض نكرد ند که

بحث حدوث و قدم عالم است.

صـرف شـیئیت و موجودیت شـیء مالک نیازمندی و

بین گروههای آزمایشــی ،پالســیبو و گروه کنترل
تفاوتهایی وجود دارد.

وابستگی باشد که الزمهاش این است که موجود از آن
جهت که موجود اســت باید وابســته باشــد ،بلكه این

بررســـی و تحلیــل تفــاوت نمرات گروههــای

مطلب را قطعی دانســتهاند که حیثیت و جهت دیگری

آزمودنی با آزمایشــی در مرحله پسآزمون ،در جدول

که به جنبههای نقص و عدمی اشـــیاء بر میگردد باید

شــماره  4آمده اســت؛ که باتوجه به اندازه  Fمیتوان

ریشه در این نیازمندی و وابستگی باشد.

نتی جه گر فت که بین تأثیر این ســـه گروه ،ت فاوت
معنیدار وجود دارد.

متكلمین معتقدند خ صو صیتی که موجب می شود
شیء نیازمند به علّت با شد «حدوث» ا ست .متكلمین
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رابطه علّیت و حدوث

آن نقصی که منشاء نیازمندی اشیاء و وابستگی آنها به

بوا سطه احتياج شرط فال ا ستغناء ا صال (دینانی:1366 ،

غیر خود شان می شود را نی ستی پی شین یعنی نی ستی

.)375 /2

مقدم بر هستی از حیث زمان دانستند و منشاء کمال و

غزالی نیز که حدوث عالم را پذیرف ته و برای

بینیازی و اســتدالل از غیر را قدم و نداشــتن ســوء

اثبات آن بیش از یک چهارم کتاب تهافتالفالســـفه

ســـابقة نیســـتی دانســـتند .پس مطاب این نظریه ،هر

خود را به آن اخت صاص داده ،مناط احتیاج به علّت را

حادثی یعنی هر موجودی که وقتی نبود و ب عد پ یدا

حدوث دانسته و به فالسفه ایراد میگیرد که اگر جهان

شد ،حتما علّتی دارد.

قدیم باشـــد ،نمیتواند فعل خداوند باشـــد (غزالی،

متكلمین پس از قا ئل شــــدن به این كه مالک
نیازمندی اشــیاء حدوث اســت با این مشــكل روبرو
شـــدند که اگر مناط احتیاج ممكنالوجود به ع لّت،
حدوث است ،الزم میآید ممكنالوجود پس از حادث
شـــدن از ع لّت بین یاز گردد ،زیرا حدوث که م ناط
احت یاج به ع لّت اســــت ،پس از حادث شــــدن

 1927م )271 :همچنین غزالی برای تأی ید این نظر
قول اشـــاعره را مبنی بر اینكه عرض دو زمان در یک
م حل نمی ما ند را ب یان مین ما ید( .ه مان .)85 :ا مّا
فال سفهای مانند ابنر شد که مالک خود را امكان قرار
داده و قدم عالم را پذیرفتهاند بر اشاعره چنین اعتراض
مینماید ":ا مّا من يقول بان االعراض التبقی زمانين و

ممكنالوجود از بین میرود و الزمة این ســـخن این

ان وجودها فی الجواهر هو شـــرط فی بقاء الجواهر فهو

است که عالم در حال بقاء به صانع خود نیازمند نباشد

اليفهم ما فی قوله من التناقض " ...کســـی که قائل به

و متكلمین برای رهایی از این اشــكال بزرگ ،چارهای

این اســـت که اعراض در دو زمان باقی نمی ماند و

اندیشـــیدهاند به این ترتیب که گفتهاند :شـــرط بقاء

اعراض شرط بقاء جواهر ه ستند ،توجه ندارد که قول

جواهر همانا اعراض هســـتند بهطوری که اگر عرض

او متناقض است زیرا در تعریف عرض ،شرط موجود

موجود نبا شد ،جوهر باقی نخواهد ماند .سپس ا ضافه

شـــدن عرض را وجود جوهر دانســـتهاند و اگر قول

کردهاند چون شـــرط بقاء جواهر اعراض هســـتند و

متكلمین در این باب پذیرفته شود که عرض در خارج

اعراض ذاتاً متجدد و محتاج به مؤثراند و هرگز در دو

شــرط بقاء جوهر اســت الزم میآید که جوهر شــرط

زمان به یک حال باقی نمی مانند جواهر نیز در حال
بقاء محتاج به مؤثر هســـتند و به این ترتیب مشـــكل
بینیازی جهان از صـــانع را در حال بقاء به زعم خود

وجود جوهر باشـــد و این امر توقف شـــیء بر نفس
است که از نظر عقل محال است (.ابن رشد 1969 ،م:
)243

حل کردهاند .چنانچه شــارح «مواقف» میگوید :وانما

نظر فال سفه :مطاب نظر فال سفة قبل از مال صدرا

زهبوا الی ذلك النهم قالو بان السبب المرجح الی الموثر

علّت احتیاج به علّت ،ماهیت داشتن است و هر چیزی

هوالحدوب ،فلزم مهم استغنا العالم حال بقائه عن الصانع

که ماهیتی دارد و وجودی ،و ذاتش یعنی ماهیتش غیر

بحيث لوجاز عليه العدم ،تعالی عن ذلك علوا كبيرالما

از وجود واقعیتش میباشـــد نیازمند به علّت اســـت،

ضرعدمه وجود العالم ،فدفعوذلك بان شرط بقاء الجوهر

خواه آن كه آن موجود حادث باشـــد یا قدیم و ا مّا

هوالعرض و لما كان هو متجددا محتاجا الی الموثر دائما

موجودی که ذاتش عین وجود و واقع یت اســــت

كان الجوهر ايضـــا حال بقائه محتاجا الی ذلك الموثر

وحیثیتش مؤلف از ماهیت و وجود نیســـت ،بینیاز از
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علّت اســـت و البته چنین موجودی ،چون موجودیت

 .3الهیات ،نجات ،فصل دوازدهم.

عین ذاتش است و نسبت ذاتش با موجودیت ضرورت

 .4اسفارج ،1 ،ص .206

ا ست نه امكان محال و ممتنع ا ست که معدوم با شد و

 .5اسفارج ،2 ،ص .203

چون محال اســت که معدوم باشــد پس ازلی و ابدی

 .6اسفارج ،3 ،ص .252

خواهد بود ،یعنی همیشه خواهد بود .مطاب این نظریه

 .7المباحثالمشرقیه ،فخررازی ،ج  ،1ص .134

موجود بی نیــاز از عل ـّت کــه آنرا واجــبا لوجود

 .8قبسات ،میرداماد ،ص .213

میخوانیم ،قدیم ا ست لكن هر قدیمی بینیاز از علّت

 .9نهایهالحكمه ،عالمه طباطبایی ،ص .56

نی ست و ا شكالی ندارد که موجود قدیمی یافت شود

 .10البراهین در علم کالم ،فخررازی ،ص .51

که در ذرات خود امكان وجود داشته باشد و به افاضه
واجبالوجود ،ازالً و ابداً موجود باشـــد .این نظریه

منابع

متعل اســـت به عموم حك ماء اصـــا لت ماهیتی و

ابراهیمی دی نانی ،غالمحســـین ( .)1366قوا عد کلی

همچنین حك مایی که توجهی به اصـــا لت وجود و

فل سفی در فل سفه ا سالمی .تهران :مؤ س سه مطالعات و

اصــالت ماهیت نداشــتهاند ،و حتّی فالســفه اصــالت

تحقیقات فرهنگی.

وجودی نیز از همین نظریه پیروی کردهاند(.طباطبایی،

ابنســینا ،ابوعلی ،حســین بن عبداهلل ( .)1361فن

بی تا )190-191 /3 :پس م طاب این نظر یه قانون

ســـ ماع طبیعی .ترج مه مح مدعلی فروغی .تهران:

علّیت و معلولیت را میتوان اینطور تعریف کرد :هر

انشارات امیر کبیر.

ممكنی حتما علّتی دارد.
امّا از نظر مالّصــدرا ،مســئله خالء ذاتی ماهیّت از
هستی و نیازمندی به شیء دیگر که آن خالء را پر کند

ابنســینا ،ابوعلی حســین بن عبداهلل ( 1403ق).
اال شارات و التنبیهات .شرح خواجه ن صیر ،دفتر ن شر
الكتاب.

بنابر اصــالت ماهیت درســت اســت ،نه بنابر اصــالت

ابن سینا ،ابوعلی حسین عبداهلل ( 1404ق) .الهیات

وجود ،بههمین جهت ا ست که صدرالمتالهین فرموده

شــفا .به اهتمام ابراهیم مذکور .قم :منشــورات آیتاهلل

اســـت :مالک احتیاج معلول به ع لّت نحوه وجود آن

نجفی.

اســت ،به عبارت دیگر فقر وجودی و وابســتگی ذاتی
برخی از وجودها مالک احتیاج آنها به وجود غنی و
بینیاز است.
از آنجائیکه منظور ما از طرح این مبحث نمایاندن

ابنســینا ،ابوعلی حســین بن عبداهلل ( 1357ق).
نجات .مصر :مطبعه السعاده.

ابنرشــــد ،مح مدبناح مد1969( .م) .ت ها فت
التهافت .به تحقی سلیمان دنیا .مصر :دارالمعارف.

این مطلب اســت که بحث علّیت در حقیقت رابطهای

ابن حزم (1348ق) .الفصــل فی الملل و االهواء و

تام با ب حث حدوث و قدم دارد بههمین م قدار اکت فا

النحل .به تصـــحیح عبدالرحمن خلیفه .مصـــر :مكتبه

نموده و برخی منابع را در این زمینه نام میبریم:

محمدعلی صبیح.

 .1اشارات ،ج  ،2ص .73
 .2الهیات ،شفا ،فصل اول مقاله ششم.

ارسطو ( .)1358طبیعت .ترجمه علیاکبر فرورقی.
تهران :انتشارات دانشگاه ملی ایران.
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ارســطو ( .)1366متافیزیک .ترجمة شــرفالدین
خراسانی .تهران :نشر گفتار.

اشعری ،ابیالحسن ( 1382ق) .مقاالت االسالمین
و اختالف المصـــلین .بــه تصـــحیح ،هلموت ریتر
دارالنشرفرانز شتانیر.
رازی ،فخرا لدین ( .)1341البراهین در علم کالم،
تصــحیح و نگارش ســیدمحمدباقر ســبزواری ،تهران:
دانشگاه تهران.
ســـلیمان دنیا (1971م) .الحقیقه فی نظر الغزالی.
مصر :دارالمعارف.

صـــدرالم تالهین ( .)1383الحك مه المت عال یه فی
االسفار العقلیه -االربعه .دارالمعارف االسالمیه.
طباطبایی (بیتا) .ا صول فل سفه و روش رئالی سم.
قم :موسسه مطبوعات دارالعالم.
طباطبایی ،محمدحســین ( .)1364تفســیر المیزان.
نشر فرهنگی رجاء.
طباطبایی ،محمدحســـین ( .)1367نهایه الحكمه.
تعلی قه مح مدتقی مصـــ باحیزدی ،تهران :انتشـــارات
الزهراء.
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غزالی ،ابوحامد (1927م) .تهافت الفالســـفه .به
تحقی موریس بویج .بیروت :مطبعه الكاتولیكه.

فارابی ،ابونصـــر ( .)1352ه ماهنگی اف كار دو
فیلسوف افالطون و ارسطو .مترجم عبدالحسین.
فروغی ،محمدعلی ( .)1361سیرحكمت در اروپا.
تهران :انتشارات صفی علیشاه.

قدردان قراملكی ،محمدحســـین ( .)1375اصـــل
علّیت درفلسفه وکالم .قم :نشردفترتبلیغات اسالمی.
کاپلســـتون فردریک( ،بیتا) تاریخ فلســـفه .جلد
یكم .ترجمه جالل الدین مجتبوی.
مطهری ،مرت ضی ( .)1370شرم مب سوط منظومه.
جلد چهارم .تهران ،انتشارات حكمت.

ن صر ،سیدح سین ( .)1359نظر متفكران ا سالمی
درباره طبیعت .تهران :انتشارات خوارزمی.
واعظ جوادی ،ا سماعیل .)1362( ،حدوث و قدم،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

ولفســن ،هریاولســترین ( .)1368فلســفه علم
کالم .ترجمه احمد آرام .تهران :انتشارات الهدی.

