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چکیده
براهین بسیاری برای اثبات واجبالوجود صورتبندی و ارائه شدهاند .در یک دستهبندی کلی ،میتـوان
این براهین را به سه دستۀ بهشرطال از تسلسل ،البهشـرط از تسلسـل و بهشـرط تسلسـل تقسـیم کـرد؛
برایناساس ،اکثر براهین اثبات وجود خداوند متعال ،در دو دستۀ البهشرط و بهشرط ال از تسلسـل قـرار
میگیرند .موضوع مقالۀ حاضر ،نقـد و ارزیـابی برهـانی اسـت کـه در مقالـهای تحـت عنـوان «اثبـات
واجبالوجود براساس فرض تسلسل :نگاهی به برهان ابنسینا و اقامۀ برهانی بدیع» در شماره بیسـت و
یکم همین نشریه به چاپ رسیده است .مؤلفان مقالهی نامبرده تالش کردهاند تـا بـا فـرض تسلسـل ،و
استفاده از برخی اصول فلسفی دیگر ،برهانی بدیع ارائه کنند تا در دستۀ سوم از تقسیمبنـدی فـوق قـرار
گیرد .در مقالهی حاضر سعی شده است تا برهان مذکور با روش تحلیل منحقی ،مـورد نقـد و ارزیـابی
قرار بگیرد .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که ایـن برهـان اوالً ،جـدای از صـدق یـا کـذب
مقدماتش ،حاوی برخی اشکاالت صوری است ،و ثانیاً مبتنی بـر مقدمـهای اسـت کـه در حالـت کلـی
صادق نبوده و نیازمند بازنگری است .نقایص صوری این برهان را میتوان با اعمال تطییراتـی در برخـی
از مقدمات و تدقیق ساختار صوری استدالل برطرف کرد؛ اما تازمانیکه مقدمهی کاذب آن با مقدمـهای
دیگر جایگزین نگردد ،یا بهنحوی اصالح نشود ،برهان یادشده ناتمام است.
کلیدواژهها :واجبالوجود ،تحلیل منحقی ،تسلسل ،تشکیک طولی ،اعتبار.
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مقدمه
در تاریخ مکتوب اندیشه ،فیلسوفان خداباور مواضع مختلفی دربرابر چگونگی اثبات
وجود خداوند داشتهاند .برخی اساساً صدق گزارۀ «خداوند وجود دارد» را بینیاز از دلیل
و این گزاره را از بدیهیات دانستهاند (پالظتینگئ۲۲-۲۶ :۵۷۱۷ ،؛ عبوییت .)۲۳۱-۲۳۳ :۵۷۱۷ ،بسـیاری از
فالسفه نیز جدای از اینکـه وجـود خداونـد را حقیقتـاً نیازمنـد اثبـات بداننـد یـا خیـر،
استداللهایی را اقامه کردهاند؛ یعنی ممکن اسـت فیلسـوفی وجـود خداونـد را حقیقتـاً
نیازمند اثبات نداند؛ ولی بنابر علل دیگری ،برهانی نیز اقامه کند (طبئطبئیی.)۱۷-۷۱ /۱ :۵۷۱۵ ،
براهین مختلفی برای اثبات واجببالذات صورتبندی شده است که در دسـتههـای
متفاوتی قرار میگیرند (جوایی ملیای ۵۱۲ :۵۷۱۲ ،و ۲۲۷؛ ظباوی ۵۰۶-۵۱۱ :۵۷۳۱ ،و ۵۶۶-۱۳؛ عبوییات:۵۷۱۷ ،
 .)۲۱۳میتوان این استداللها را بهحصر عقلی ،به سه دسته تقسیم کرد )۱ :اسـتداللهـایی
براساس ابحال تسلسل که بهشرط ال از تسلسلاند؛  )۱استداللهایی که مستقل از ابحال یا
عدم ابحال تسلسلاند و البهشرط از تسلسل؛  )۰استداللهایی کـه برفـرض عـدم ابحـال
تسلسل اقامه شده و بهشرط تسلسلاند .در این مقاله ،اعتبار و درستی 1برهانی را بررسی
میکنیم که بنابر ادعای مؤلفانش ،از نوع سـوم اسـت (اها سارلدی و طبئطبئییائن ۲۵ :۵۷۱۷ ،و  )۲۳؛
ازاینرو ،ابتدا این برهان را تقریر و سپت مراحل آن را گامبهگام و بـهدقت بررسـی مـی
کنیم .در ادامه نشان میدهیم که معنای عبارت «بهشـرط تسلسـل» ابهـام دارد و نیازمنـد
توضیح است .همچنین ،مشخص میکنیم که یکی از مقدمات این برهـان کـاذب اسـت؛
درنتیجه ،برهان تمام نیست .در پایـان نیـز برهـانی را پیشـنهاد مـیکنیم کـه بسـیاری از
ایرادهای برهان قبل را ندارد؛ بااینحال دارای مقدمهای است که بهشکل فعلیاش صادق
نبوده و نیازمند بازنگری است.
ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1استداللی معتبر ( )validاست که برفرض صدق مقدماتش ،صدق نتیجهاش ضروری باشد؛ یعنی اگر استداللی براساس
صورتهای معتبر منحقی باشد ،جدای از صدق و کذب مقدماتش ،مقدمات منحقاً مستلزم نتیجهاند .همچنین منظور از
استدالل درست ( ،)soundاستدالل معتبری است که مقدماتش صادق باشد؛ پت میتوان گفت منظور از بررسی اعتبار و
درستی برهان )۱ ،بررسی اعتبار صورت منحقی آن و  )۱بررسی صدق یا کذب مقدماتش است.

تقریر برهان
این برهان سه مقدمه و یک نتیجه دارد .ابتدا کلیـت برهـان را بـدون درنظـر گـرفتن
صدق و کذب مقدماتش تقریر میکنیم (همئن ۲۵ :و :)۷۱
برهان A
 )۱در سلسلۀ علی -معلولی 1،یا تسلسل محقق است یا نیست (طبق قاعدۀ امتناع تناقض)؛
 )۱اگر تسلسل محقق نباشد ،واجبالوجود موجود است (طبق استدالل

)؛

 )۰اگر تسلسل محقق باشد ،واجبالوجود موجود است (طبق استدالل

)؛

 )۰نتیجه :واجبالوجود موجود است.

در ابتدا الزم است توجه کنیم که ادعای محرحشده در مقدمۀ ( )۱مبهم بوده ،و نیازمند
مشخص نمیکند که اساساً چنین سلسلهای وجود دارد یا خیر .میتوان گفت مقدمۀ ()۱
شکل منحقی شرطی دارد و باید با مقدمهای مشابه مقدمهی ‘( )۱جایگزین شود:
‘( )۱اگر سلسلۀ علی -معلولی وجود داشته باشد ،یا تسلسل در آن محقق است یا نیست.
اگر مقدمۀ ( )۱را شرطی کنیم ،برای منتج بودن برهان ،به مقدمهای ایجابی نیاز داریـم
که برای مثال بگوید موجودات عالَم ،سلسلهای علی -معلولی را تشکیل دادهاند؛ درواقـع
تا مقدم شرطی استثنا نشود ،نمیتوان تالی را نتیجه گرفت؛ ازاینرو ،باید مقدمۀ دیگـری
به برهان اضافه شود تا بتوان آن را معتبر دانست؛ پت مقدمـۀ ( )۱را بـا دو مقدمـۀ دیگـر
جایگزین و برهان را بازنویسی میکنیم:
ِ
برهان
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بازنگری و تدقیق است .این مقدمه دربارۀ سلسلۀ علی -معلولی حکمـی میدهـد ،ولـی

 )۱سلسلهای علی -معلولی موجود است (مقدمه)؛

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1در سراسر مقاله ،منظور از «سلسلۀ علی -معلولی» ،سلسلهای است که شامل علتهای فاعلی و معلولهای آن باشد.
همچنین در همۀ استداللها ،عبارتی که در پایان سحرهای استدالل ،داخل پرانتز آمده است ،توجیه صدق همان سحر
را نشان میدهد.
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 )۱اگر سلسلهای علی -معلولی موجود باشد ،یا تسلسل در آن محقق است یا
نیست (بنابر اصل طرد شق ثالث)؛
 )۰اگر تسلسل در سلسلهای محقق نباشد ،واجبالوجود موجود است (طبق
استدالل

)؛

 )۰اگر تسلسل در سلسلهای محقق باشد ،واجبالوجود موجود است (طبق
استدالل

)؛

 )۷نتیجه :واجب الوجود موجود است.

بهنظر میرسد مؤلفان به این نکته دقت کردهاند؛ زیرا در قسمت پایانی مقاله گفتهانـد
که این برهان بر وجود سلسلۀ علی -معلولی متکـی اسـت (اها سارلدی ،طبئطبئییائن ۲۵ :۵۷۱۷ ،و

)۷۳؛ بنابراین ،تصریح نکردن به این مقدمه ،دلیلی بر ضعف برهان نیست؛ بااینحال ،بایـد
به آن اضافه شود.
نکتهی دیگری که در مورد مقدمهی ( )۱الزم به اشاره است این است که این مقدمـه،
مبانی و لوازمی هستیشناختی دارد که ممکن است مقبول واقع نشود .باید توجه کرد کـه
در بیشتر براهین اثبات واجبالوجود ،از این گزاره که «واقعیتی هست» استفاده مـیکننـد
(عبوییات .)۵۲۳ :۵۷۳۱ ،در هی یک از مباحث فلسفی ،پذیرش اصل واقعیت و این گـزاره کـه
«واقعیتی وجود دارد» ،به برهان نیاز ندارد و بدیهی و اولی است .حق بودن اصل واقعیت،
نه اثباتشدنی است و نه تردیدپذیر و ردشدنی؛ زیرا اینها فرع بر پذیرش اصل واقعیت
است (جوایی ملیی .)۷۲۱ /۷ :۵۷۱۷ ،بااینحال ،اینکه واقعیتی هست متفاوت است با این ادعا که
یک سلسلهی علی ـ معلولی موجود است.
در پاسخ ممکن است بیان شود که اینکه واقعیتی هست ،به ایـن معناسـت کـه عـالَم
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موجود است؛ و پذیرش صدق این گزاره بههمراه اصل علیـت ،منجـر بـه قبـول وجـود
سلسلهای از علتهای فاعلی خواهد شد .اگرچه ممکن است این سـخن صـادق باشـد،
اینکه خود وجود سلسلۀ علی -معلولی از مقدمات برهان باشد ،متفاوت اسـت بـا اینکـه

براساس مراحل برهان به وجود چنین سلسلهای ملتـزم شـویم؛ بـااینحـال ،نکتـۀ اخیـر
تأثیری بـر اعتبـار و درسـتی برهـان نـدارد و فقـط ممکـن اسـت دامنـۀ اثـر و قـدرت
متقاعدکنندگی آن را محدود کند.
آیا برهان  'Aبهشرط تسلسل است؟

پیش از بررسی صدق یا کذب دو مقدمۀ دیگر برهان ،الزم است به ایـن ادعـا توجـه
کنیم که برهان

از براهین بهشرط تسلسل است .برای افزایش دقت ،ابتدا صورت کلـی

برهان را به زبان منحق گزارهها ترجمه میکنیم.

1

 ،و را بهترتیب «سلسلهای علـی-

معلولی موجود است»« ،تسلسل در سلسلهای محقـق باشـد» و «واجـبالوجود موجـود
است» درنظر میگیریم:

)(1

(مقدمه)
(قضیه ،طرد شق ثالث)
(صورت برهان)

2

)(2
)(3

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1ترجمۀ دقیق این برهان در زبان منحق درجۀ اول یا منحق محموالت است؛ بااینحال ،هدف این بخش ،فقط نشان دادن
قالب استنتاجی برهان است و مقدمات آن بهتسامح با گزارهنماهای  ،و مشخص میشوند .در این مقاله ،از زبان و
دستگاه استنتاج طبیعی منحق مرتبۀ اول براساس تقریر کتاب مبانی منحق جدید (نبوی )۱۰۹۰ ،استفاده کردهایم.

 .2در منحق جدید ،منظور از قضیۀ منحقی ،عبارتی است به زبان منحق که بدون هی مقدمهای و فقط با قواعد استنتاج
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صورت استنتاجی برهان

اثبات شود .در قضیهای به نام «قضیۀ استنتاج» مبرهن میشود که هر استداللی را میتوان با قضیهای شرطی

صورتبندی کرد؛ بنابراین ،اگر برفرض صدق توانستیم ثابت کنیم  ،عبارت

قضیهای از منحق خواهد بود

(نبوی .)۰۵-۰۱ :۱۰۹۰ ،حال با قاعدۀ معرفی قضیه میتوان آن قضیه را در هر سحری از برهان وارد کرد .برای
تفکیک کردن مقدماتی که مانند اصل طرد شق ثالث ،قضیهای منحقی هستند و مقدماتی که بهعنوان قضیه ولی با
استدالل جداگانهای اثبات میشوند و بهصورت قضیه درمیآیند ،توجیه دستۀ اول ،با «قضیه» و توجیه دستۀ دوم ،با
«صورت برهان» مشخص شده است .همچنین توجیه سحرهایی از برهان که برگرفته از تعریفاند ،با عبارت
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)(4

(صورت برهان)
)(5

برهان

معتبر است .سحر ( )۷از کاربرد مستقیم قاعدۀ «حذف فصل» بهدست میآید

که از قواعد اصلی استنتاجی در نظام استنتاج طبیعـی منحـق اسـت (نبـوی.)۱۷ :۱۰۹۰ ،
نمیتوان با استناد به صورت استدالل گفت که در این برهان برفرض تحقـق تسلسـل،
وجود واجبالوجود اثبات شده است؛ زیرا نتیجه بههی وجه مبتنـی بـر وقـوع تسلسـل
نیست؛ درواقع این برهان مشخص میکند که چه به تسلسل معتقد باشیم و چه نباشـیم،
واجبالوجود وجود دارد؛ درنتیجه ،میتوان آن را از براهین البهشرط از تسلسل دانست؛
اما ممکن است منظور نه کل برهان ،بلکـه اسـتداللی باشـد کـه بـرای اثبـات سـحر ()۰
برهان اقامه شده است .دربارۀ نکتۀ اخیر باید گفت که  )۱مقالـه دراینبـاره تصـریحی
نمیکند (اه

سرلدی ،طبئطبئییئن )۷۰-۷۱ ،۲۵ :۵۷۱۷ ،و بهنظر میرسد کل برهـان ،برهـانی بهشـرط

تسلسل درنظر گرفته شده است؛  )۱حتی اگر منظور اثبـات مقدمـۀ سـوم برهـان باشـد،

مشکل همچنان باقی است .اثبات مقدمۀ سوم برهان ،بهمعنی اثبات گزارۀ «واجبالوجود
وجود دارد» نیست.
نتیجۀ هر برهان معتبری هنگامی ضرورتاً صادق است که صـدق مقـدمات آن اثبـات
شده باشد؛ برای مثال ،مقدمات بداهتاً صادق درنظر گرفته شوند یا نتیجۀ برهـان دیگـری
باشند که صدق مقدمات آن اثبات شده باشد؛ به بیان دیگر ،اگر حکمی براساس برهـانی
معتبر و با استفاده از مقدماتی اثبات شود که صادق فرض شدهاند ،بهاینمعنـا نیسـت کـه
ضرورتاً نتیجۀ استدالل صادق باشد؛ بلکه ضرورت صدق نتیجه ،برفرض صدق مقدمات
است .این نکته دربارۀ استدالل بهشرطال نیز صادق است؛ یعنی نمیتوان برفرض ممکـن
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نبودن تحقق تسلسل و اثبات وجود واجبالوجود براساس برهان معتبـری کـه بـر ایـن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
«تعریف» مشخص شدهاند .گفتنی است صدق برخی از عباراتی که با صورت برهان مشخص شدهاند ،ممکن است
بدیهی باشد؛ ولی ازآنجاکه درستی برهان ،مبتنی بر قبول صدق آنهاست ،با این عنوان به آنها اشاره کردهایم.

مقدمه مبتنی است ،نتیجه گرفت ضرورتاً گزارۀ «واجبالوجود وجود دارد» صادق است؛
بلکه باید پیشازآن اثبات شود که فرض استدالل صادق است.
همچنین توجه کنید که منحقاً اگر صدق یا کذب یکی از سحرهای استدالل ،تأثیری بر
نتیجۀ استدالل نگذارد ،آن سحر میتواند از استدالل حذف شود 1.در مورد برهـان فـوق،
میتوان گفت اثبات البهشرط از است؛ یعنی اثبات بر صـدق یـا کـذب متوقـف
نیست .باتوجهبه این نکته و ازآنجاکه ابحال تسلسل در علل طولی ،مسـتقل اثبـات شـده
است ،علیاالصول دو روش برای اثبات واجبالوجود وجود دارد :بـراهین البهشـرط از
تسلســل و بــراهین بهشــرطال از تسلســل .بررســی منــابع نشــان مــیدهــد فیلســوفان
برهمیناساس براهین اثبـات وجـود واجـبالوجـود را اقامـه کردهانـد .امـا در مقالـهی
سرلدی ،طبئطبئییئن ۲۵ :و )۲۰؛ بااینحال ،بررسی برهان ابنسینا نشان میدهد که این برهـان نیـز
جزء دستۀ اول است .خالصۀ برهان ابنسینا را میتوان اینگونه صورتبندی کرد:
برهان B

 )۱شیئی وجود دارد (مقدمه)؛
 )۱اگر شیئی وجود داشته باشد ،بهحصـر عقلـی یـا ممکـنالوجـود اسـت یـا
واجبالوجود (قضیه)؛
 )۰اگر شیئی واجبالوجود باشد ،آنگاه واجـبالوجـود وجـود دارد (صـورت
برهان)؛
 )۰اگر شیئی ممکنالوجود باشد ،مستلزم وجود سلسلهای علی-معلولی اسـت
که بهحصر عقلی یا دوری است یا به واجبالوجود ختم میشود یا تسلسل
در آن محقق است (صورت برهان)؛
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1بهعبارتدیگر ،اگر

و

 ،بهسادگی اثبات میشود که

.

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

طباطبائیان و اهل سرمدی آمده است که برهان ابنسینا در ایندو دسته جای ندارنـد (اها
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 )۷اگر سلسلۀ علی -معلولی دوری باشد ،به تناقض منجـر میشـود؛ بنـابراین،
سلسلۀ علی -معلولی دوری نیست (صورت برهان)؛
 )۱اگر سلسلۀ علی -معلولی به واجبالوجود ختم شود ،واجبالوجود وجـود
دارد (صورت برهان)؛
 )۵اگر در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل محقق باشد ،واجبالوجود وجود دارد
(صورت برهان)؛
 )۹نتیجه :واجبالوجود وجود دارد.
واضح است که برهان بهلحاظ ساختار ،با کمی پیچیدگی بیشـتر ،مشـابه برهـان
است .شکل منحقی این برهان نیز مشابه حالت قبل و فقط برای مشخص شـدن سـاختار
استنتاجیاش به زبان منحق گزارهها ترجمه میشـود .گـزارهنماهـای  ، ، ، ،و را
بــهترتیــب معــادل گــزارههــای «شــیئی وجــود دارد»« ،شــیئی واجــبالوجــود اســت»،
«واجبالوجود وجود دارد»« ،سلسله دوری اسـت»« ،سلسـله بـه واجـبالوجـود خـتم
میشود» و «در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل محقق است» فرض میکنیم:
صورت استنتاجی
(مقدمه)

)(1

(قضیه)

)(2

(صورت برهان)

)(3
)(4

(صورت برهان)
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(صورت برهان)

)(5

(صورت برهان)

)(6

(صورت برهان)

)(7

)(8

این برهان بهراحتی در منحق گزارهها اثبات میشود و برفرض صدق مقدمات ،برهان

درستی است .برهان یا همان برهان ابنسینا ،براساس آنچه دربارۀ برهان گفتیم ،جزء
براهین البهشرط تسلسل است .شاید مؤلفان برهان براسـاس سـحر ( )۵اسـتدالل نتیجـه
گرفتهاند که برهان ابنسینا براساس فرض تحقق تسلسل است؛ ولی ،اگرچـه سـحر ()۵
بیرون از برهان ،استداللی معتبر است ،بههی وجه درست نیست؛ بنابراین نمیتـوان بیـان
کرد که در استداللی مانند سحر ( )۵وجود واجبالوجود اثبات میشود.
اما احتمال دیگری وجود دارد که منظور ایشان از «بهشرط تسلسل» این نبـوده اسـت
که برفرض تحقق تسلسل و براساس آن وجود خداوند اثبات میشود ،بلکه منظـور ایـن
است که در مراحل اثبات وجود واجبالوجود ،از فرض وقوع تسلسل استفاده شود .البته
مؤلفان به این خوانش تصریح نکردهاند .استاد عبودیت بدون اشاره به «بهشرط تسلسـل»
بوده است )۱ :براهینی که تسلسل در آنها محرح میشـود و اعتبارشـان متوقـف بـر رد
تسلسل است؛  )۱براهینی که تسلسل در آنها محرح میشود و اعتبارشان متوقف بـر رد
تسلسل نیست؛  )۰براهینی که تسلسل در آنها محرح نمـیشـود (عبوییات.)۵۷۷-۵۷۲ :۵۷۳۱ ،
برهان ابنسینا در دستۀ دوم قرار میگیرد؛ ولی براسـاس آنچـه گفتـیم ،انتخـاب عبـارت
«بهشرط تسلسل» برای آن چندان مناسب بهنظر نمیرسد؛ بنابراین ،اگر الزم اسـت ،بایـد
عناوین دستهها را بازنگری کرد.
بررسی مقدمۀ ()۳

در بخش پیش مشخص شد که برهان معتبر است .اکنون باید با بررسی صـدق یـا
کذب مقدمات آن درستی یا نادرستی آن را مشخص کنیم .برای اثبات صدق هریک از دو

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

و مانند آن ،دربارۀ تقسیم مشابهی سخن میگوید که نشان میدهد منظـور ایشـان چنـین

مقدمۀ دیگر برهان ،استداللهای جداگانهای اقامه شده است که آنها را ارزیابی مـیکنیم.
ابتدا استدالل را تقریر میکنیم:
استدالل
 )۱در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل محقق نیست (فرض)؛
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 )۱اگر در سلسلهای علی -معلولی تسلسل محقق نباشد ،تعداد حلقههای این
سلسله متناهی است (تعریف تسلسل)1؛
 )۰اگر تعداد حلقههای سلسلۀ علی -معلولی متناهی باشد ،یا سلسله دوری است
یا نیست (قضیه)؛
 )۰اگر سلسله دوری باشد ،مستلزم تناقض است؛ بنابراین ،سلسله دوری نیست
(صورت برهان)؛
 )۷اگر سلسله دوری نباشد ،وجود حلقهای که در رأس سلسله است ،معلول هی
علتی نیست (صورت برهان)؛
 )۱هر موجودی که وجودش معلول هی علتی نیست ،واجبالوجود است
(تعریف)؛
 )۵بنابراین ،حلقۀ رأس سلسله ،واجبالوجود است (براساس سحرهای  ۷ ،۰و ،۱
وضع مقدم)؛
 )۹نتیجه :واجبالوجود وجود دارد( 2نتیجه از سحر .)۵

مقدمۀ ( )۱از استدالل

در اصل برهان نیامده و نگارندۀ مقالۀ حاضر ،آن را به

برهان اضافه کرده است .مؤلفان در اولین عبارت از اثبـات مقدمـۀ دوم گفتهانـد« :اگـر
سلسلۀ علی و معلولی داشته باشیم کـه تعـداد آنهـا متنـاهی باشـد [( »]...اها سارلدی و

طبئطبئییئن .)۷۱ ،۲۵ :۵۷۱۷ ،باید توجه کنیم که بدون مقدمۀ ( )۱ارتباط تحقق نیافتن تسلسل و
تناهی حلقههای سلسله مشخص نیست؛ بنابراین ،استدالل

ناقص خواهد بود؛

ـــــــــــــــــــــــــــ
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 .1همۀ تعریفها را میتوان در قالب قضیهای دوشرطی یا قواعدی دوطرفه آورد و درنتیجه ،همانند قضایا یا قواعد
دوطرفه با آنها رفتار کرد (نبوی.)۱۱ :۱۰۹۰ ،

 .2معنای دقیق «واجبالوجود وجود دارد» این است که «بهازای دستکم یک شیء ،آن شیء واجبالوجود است»؛
درواقع ،براهین این مقاله نمیتوانند توحید را اثبات کنند و برای این منظور به برهان جداگانهای نیاز است.

پت ناگزیریم این مقدمه را به استدالل اضافه کنیم؛ اما مقدمۀ ( )۱دقیق نیست .مؤلفـان
این برهان هی کجا بهمعنای دقیق تحقق یافتن یا نیافتن تسلسل تصریح نکردهانـد؛ امـا
ازآنجاکه برهان دربارۀ سلسلۀ علی -معلولی است ،بهنظر میرسد منظـور از تسلسـل،
ترتیب و ترتب حقیقی و غیردوری حلقههای سلسله باشد که  )۱از رابحۀ علیت ناشی
شده باشد و  )۱از طرف علل نامتناهی باشد( 1عبوییت۵۷۱۲ ، ،الا ۲۱۱ ::و )۵۲۱ :۵۷۱۷؛ بنابراین
وقتی فرض میکنیم که در سلسلهای تسلسل محقق نیست ،آن سلسله یا دوری است یا
از طرف علتها متناهی است؛ نه اینکه تعداد حلقههای آن متناهی است .بیشـک اگـر
سلسله ای متناهی باشد ،تسلسـل در آن محقـق نیسـت؛ زیـرا شـرط تحقـق تسلسـل،
نامتناهی بودن حلقههای سلسله است؛ اما اگرچه این شرط الزم است ،کـافی نیسـت؛
ختم شود ،ولی از طرف معلولها بینهایت باشد ،مستلزم تناقض نیست .ممکن اسـت
بتوان با استدالل جداگانهای نشان داد که هر سلسلهای که شامل واجببالـذات باشـد،
باید متناهی نیز باشد؛ ولی اثبات آن فقط با تحقق نیافتن تسلسل ،ممکـن نیسـت و بـه
اصول فلسفی دیگری نیز نیاز است؛ مانند ممکن نبودن حصر نامتناهی حلقـه میـان دو
حاصر واجببالذات و آخرین ممکن (عبوییت۵۷۱۲ ،ب .)۵۳۶ :اما چنین استداللی در اصـل
برهان نیامده است و اقامۀ آن در تقریر ما از آن نیز فقط پیچیدگیهای برهـان را بیشـتر
میکند و تأثیری بر منتج بودن یا نبـودن برهـان نمیگـذارد؛ پـت اسـتدالل

را

بازنویسی میکنیم:

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

یعنی فرض سلسلهای علی -معلولی و غیردوری که از طرف علتها به واجب بالذات

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1تعریف تسلسل در منابع ،معموالً بدون قید «غیردوری» است .بهنظر میرسد دلیل آن نزدیک به بدیهی بودن ابحال دور
است؛ ولی باید توجه کرد که بدون افزودن این عبارت ،دور نیز مشمول تعریف تسلسل میشود؛ یعنی اگرچه وقوع
آن محال است ،میتوان سلسلهای دوری را فرض کرد که  )۱حلقههای آن با یکدیگر رابحۀ علی -معلولی و درنتیجه،
حقیقی داشته باشند؛  )۱همۀ حلقههای دور باهم موجود باشند؛  )۰تعداد حلقههای آن نامتناهی باشد؛ بنابراین در
تعریف تسلسل الزم است به عبارت «غیردوری» اشاره کنیم.
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استدالل
 )۱در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل محقق نیست (فرض)؛
 )۱اگر در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل محقق نباشد ،یا دوری است یا از طرف
علتها متناهی است (قضیه)؛
 )۰اگر سلسلۀ علی -معلولی دوری باشد ،مستلزم تناقض است؛ پت دوری نیست
(صورت برهان)؛
 )۰اگر سلسلۀ علی -معلولی از طرف علتها متناهی باشد ،وجود حلقهای که در
رأس سلسله است ،معلول هی علتی نیست (صورت برهان)؛
 )۷اگر وجود حلقهای معلول هی علتی نباشد ،آن حلقه واجبالوجود است
(تعریف)؛
 )۱حلقهای که در رأس سلسله است ،واجبالوجود است (نتیجه از سحرهای -۱
.)۷
 )۵نتیجه :بهازای دستکم یک حلقه ،آن حلقه واجبالوجود است (سحر ،۱
تعریف).
بررسی مقدمۀ ()۴

مقدمۀ ( )۰از برهان

براساس یک اصل فلسفی و دو تعریف اثبات شده است (اها

سرلدی و طبئطبئییائن .)۷۱ ،۲۵ :۵۷۱۷ ،ما ابتدا این موارد را عیناً نقل میکنـیم و پـت از آن بـا بیـان
تقریر

از استداللی که برای اثبات مقدمهی ( )۰ارائه شده است ،نقش این اصل و

تعاریف را مشخص میکنیم.
اصل ( ۱تشکیک طولی) :بین علت فاعلی و معلولش ،تشکیک طـولی برقـرار اسـت و
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علت کاملتر از معلول است.
تعریف  :۱موجودی به نام الف واجبالوجود است ،اگر و فقط اگر کمال او بینهایـت
باشد و معلول هی علتی نباشد.
تعریف :۲سلسلۀ علتهای فاعلی و معلولهایشان تسلسل دارند ،اگر و فقط اگـر هـر

عضو سلسله را درنظر بگیریم ،بینهایت علت فاعلی متقدم بر آن بالفعل موجود باشد.
استدالل
 )۱تسلسل در سلسلۀ علی -معلولی محقق است (فرض)؛
 )۱اگر تسلسل در سلسلۀ علی -معلولی محقق باشد ،آنگـاه اگـر حلقـهای از
سلسله علی -معلولی باشد ،آنگاه بهازای دستکم یک حلقه دیگر از سلسلۀ علـی-
معلولی ،مانند  ،علت غیردوری است (تعریف ،۱مقدمه)؛
 )۰اگر حلقهای از سلسلۀ علی -معلولی باشـد ،بـهازای حـداقل یـک حلقـۀ
دیگر از سلسلۀ علی -معلولی ،مانند  ،علت غیردوری است (سـحرهای  ۱و
 ،۱وضع مقدم)؛
باشد ،از کاملتر است (اصل تشکیک ،مقدمه)؛
 )۷اگر حلقهای از سلسلۀ علی -معلولی باشد ،بهازای دسـتکم یـک حلقـۀ
دیگر از سلسلۀ علی -معلولی ،مانند  ،از کامـلتـر اسـت (سـحرهای  ۰و ،۰
قیاس شرطی)؛
 )۱اگر برای هر حلقۀ از سلسله علی -معلولی ،حداقل یک حلقۀ دیگـر از آن
سلسله ،مانند باشد که بهازای آن ،از کاملتر است ،آنگـاه بـهازای دسـتکم
یک حلقه از سلسلۀ علی -معلولی ،هی حلقهای از آن کامـلتـر نیسـت (صـورت
برهان)؛
 )۵بهازای دستکم یک حلقه از سلسـلۀ علـی -معلـولی ،هـی حلقـهای از آن
کاملتر نیست (سحرهای  ۷و  ،۱وضع مقدم)؛
 )۹اگر بهازای دستکم یک حلقه از سلسلۀ علی -معلولی ،هی حلقـهای از آن
کاملتر نباشد ،آنگاه بهازای دستکم یک حلقـه ،آن حلقـه واجـبالوجـود اسـت
(تعریف ،۱مقدمه).
 )۷بهازای دستکم یک حلقه ،آن حلقه واجبالوجود است (سـحرهای  ۵و ،۹
وضع مقدم).

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

 )۰برای هردو حلقۀ و از سلسلۀ علی -معلولی ،اگر علـت غیـردوری
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سحر ( )۱از استدالل

تقریری از تعریـف ۱اسـت .تعریـف  ۱بـهدرسـتی بـه

صورت دوشرطی آمده است؛ ولی در استدالل

فقط به یک طرف آن نیاز اسـت.

همچنین عبارت «بینهایت علت فاعلی متقدم بر هر حلقه از سلسله» ،مـبهم اسـت زیـرا
مشخص نمیکند که منظور از «علت فاعلی متقدم» علتی اسـت کـه در ایجـاد آن حلقـه
نقش داشته است؛ بنابراین برای بررسی دقیقتر ،با عبارت «اگر تسلسل در سلسلۀ علـی-
معلولی محقق باشد ،آنگاه اگر حلقهای از سلسلۀ علی -معلولی باشـد ،آنگـاه بـهازای
دستکم یک حلقۀ دیگر از سلسلۀ علی -معلولی مانند  ،علت غیـردوری اسـت»
جایگزین شد .همچنین ،بنابر آنچه پیشـتر دربـارۀ لـزوم آمـدن عبـارت «غیـردوری» در
تعریف تسلسل گفتیم ،این عبارت نیز به تعریف اضافه شده است .سحر ( )۰تقریـری از
اصل  ۱یا تشکیک طولی در سلسلۀ علی -معلولی است .سحر ( )۹تقریری از تعریـف ۱
است اما  )۱فقط به یک طرف این دوشرطی نیاز است و بههمیندلیل ،فقط طرف دوم آن
در استدالل آمده است و  )۱عبارت «و معلول هی علتی نباشد» از اصل  ۱بهدست میآید؛
ازاینرو ،حذف شده است.
استدالل

بهدلیل بهکارگیری اصل تشکیک در علتهای طولی و استفاده از آن

برای اثبات وجود واجبالوجود بسیار مهم و بهمعنایدقیقکلمه بدیع است؛ بـااینحـال،
بهنظر میرسد اشکاالتی دارد .ابتدا برای بررسی دقیقتر استدالل

 ،آن را به زبـان

منحق جدید ترجمه میکنیم؛ ازاینرو ،برای هریـک از عبـارات اسـتدالل ،ترجمـهای در
زبان منحق درجۀ اول اختیار میکنیم .پیش از همه ،باید توجه کنـیم کـه اسـتدالل دربـارۀ
سلسلهای است که  )۱تعداد حلقههـای آن نامتنـاهی اسـت و  )۱ایـن حلقـههـا بالفعـل
موجودند؛ بنابراین ،برای حـذف برخـی پیچیـدگیهـای غیرضـروری ،عـالَم سـخن را
11

مجموعـۀ اشــیاء نامتنــاهی و بالفعــل موجــود درنظـر گرفتــهایم کــه بــا یکــدیگر رابحــۀ

علی ـ معلولی غیردوری دارند.
تابع گزارهای

1

را معادل « واجبالوجود است» و توابع دوموضعی

را

و

بهترتیب معادل « علت غیردوری است» و « کاملتر از اسـت» درنظـر مـیگیـریم.
ازآنجاکه شروط تسلسل را در عالم سخن درنظر گرفتیم ،گزارۀ «تسلسل محقق است» را
به

ترجمـه مـیکنـیم و نقـیض آن ،یعنـی «تسلسـل محقـق نیسـت» را بـه
معـادل

 .براساس قاعدۀ منحقی نقض سور ،فرمول آخر بـا

است .این فرمول درواقع میگوید بهازای دستکم یک  ،حلقۀ دیگری وجود ندارد کـه
و

علت آن باشد؛ برایناساس ،اصل  ۱یا اصل تشکیک طولی را به

عبارت «بـهازای دسـتکم یـک  ،هـی حلقـۀ دیگـری از آن کامـلتـر نیسـت» را بـه
است ،کافی است در تعریف  ۱بگوییم موجود الف واجبالوجود است اگر و فقـط اگـر
کمال او بینهایـت باشـد؛ پـت صـورت منحقـی ایـن تعریـف را بازنویسـی مـیکنـیم:
که معادل است با
«واجبالوجود وجود دارد» با

 .توجه کنید که گزارۀ

معادل است 2.درنهایت اگر گزارهنمـای را معـادل

ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1در منحق ،به مجموعۀ اشیائی که سورها برای اشاره به آنها بهکار میروند «عالم سخن» میگویند (نبوی.)۷۷ :۱۰۹۰ ،
ازآنجاکه اقامۀ این برهان فرع بر قبول وجود واقعیت است و چنانکه گفتیم ،حلقههای سلسله نامتناهی ،بالفعل
موجود و غیردوریاند ،عالم سخن را مجموعۀ اشیائی درنظر میگیریم که این سه ویژگی را داشته باشد .همۀ
استداللهایی را که در ادامه آمده است ،میتوان بدون این فرض و با افزودن قیود جداگانهای مبنی بر بالفعل بودن و
دوری نبودن حلقههای سلسله ،صورتبندی کرد .فقط کافی است عالم سخن را مجموعهای نامتناهی از اشیاء فرض

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

ترجمه میکنیم .ازآنجاکه نتیجۀ منحقـی دو عبـارت آخـر،

کنیم .این تطییر ،تفاوتی در روند کلی مراحل استدالل ایجاد نمیکند و فقط سحرهای استدالل را اندکی پیچیدهتر
میکند .همچنین باید توجه کرد که زبان صوری منحق درجۀ اول ،برای بیان مفهوم متناهی بودن کافی نیست و باید
این مفهوم را به زبان منحق درجۀ دوم ترجمه کنیم (اردشیر ۱۰۷ :۱۰۹۰ ،و  .)۱۷۱-۱۷۱ازآنجاکه هدف از
صوریسازی و ترجمۀ استدالل

به زبان منحق جدید ،فقط دقیق کردن ساختار استنتاجی آن است ،از این

پیچیدگیهای غیرضروری میگذریم.

 .2این عبارت فقط بهاینمعنی است که دستکم بهازای یک شیء ،آن شیء واجبالوجود است .پت از اثبات صدق این
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گزارۀ «در سلسلۀ علی -معلولی تسلسل تحقـق دارد» درنظـر بگیـریم ،تعریـف  ۱برابـر
خواهد بود با
تعریــف ۱

 .با ایـن توضـیح ،مقـدمات اسـتدالل عبـارتانـد از)۱ :
؛  )۰تعریــف ۱

؛  )۱اصــل تشــکیک

 .با توضیحی که در ادامه آمده است ،ناگزیریم سحر ( )۱استدالل
را نیـــز ماننـــد مقدمـــه بپـــذیریم؛ بنـــابراین ،مقدمـــۀ دیگـــر عبـــارت اســـت از)۰ :
 .اکنون صورت کلی استدالل چنین خواهد بود:
(فرض)

صورت کلی استدالل

)1

(مقدمه)1

)2

(مقدمه)۱

)3

(مقدمه)۰

)4

(مقدمه)۰

)5
)(6

استدالل اخیر همان استدالل

است که به زبان منحـق درجـه اول ترجمـهاش

کردهایم 1.مهمترین سحر استدالل ،سحر ( )۰آن است که در آن از بینهایتبـار کامـلتـر
شدن علت نسبت به معلول در سلسلۀ علی -معلـولی نتیجـه گرفتـهایم شـیئی بـا کمـال
بینهایت وجود دارد .این عبارت شرطی میگویـد اگـر بـرای هـر از سلسـلۀ علـی-
معلولی ،دستکم یک حلقۀ دیگر از آن سلسله مانند باشد که بهازای آن ،از کاملتر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
گزاره ،با مقدمات دیگری میتوان نشان داد که واجبالوجود واحد است؛ ازاینرو ،گزارۀ «چیزی هست که
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واجبالوجود است» ضعیفتر است از گزارۀ «واجبالوجود یکه وجود دارد»؛ بنابراین اگر نشان دهیم گزارۀ اول
اثبات نشده است ،بهطریقاولی گزارۀ دوم نیز اثبات نشده است.

 .1در این قسمت ،فقط مقدمات و نتیجۀ استدالل آمده است و از ترجمه و بیان سایر سحرهای استدالل ،بهدلیل جلوگیری
از پیچیدگیهای غیرضروری ،خودداری کردهایم.

است ،آنگاه بهازای دستکم یک حلقه از سلسـلۀ علـی -معلـولی ،هـی حلقـهای از آن
کاملتر نیست .باید توجه کنیم که سحرهای استدالل یا باید از مقدمات برهان باشـند یـا
قضایایی که منحقاً صادقاند؛ اما سحر ( )۰این استدالل در هی کدام از این دو دسته قـرار
ندارد؛ بنابراین برای پذیرش صدق این مقدمه ،به استدالل جداگانهای نیـاز داریـم .نکتـۀ
مهم دربارۀ این مقدمه این است که مقدم و تالی آن دقیقاً متناقض یکدیگرنـد؛ در نتیجـه،
عبارت

مستقیم از این سحر و بدون دخالت مقدمـۀ دیگـری بهدسـت

میآید؛ 1از پذیرش این مقدمه ،نتیجه میگیریم که شیئی در عالم سـخن وجـود دارد کـه
هی حلقۀ دیگری از آن کاملتر نیست؛ پت واجبالوجـود وجـود دارد؛ بنـابراین؛ ایـن
مقدمه از استدالل

و گزارۀ تناقض دارند .ازآنجاکه

از فرض صدق مقدمات

همراه مقدمات دیگر هر نتیجۀ دلخواهی را میتوان استنتاج کرد؛ 2بنـابراین ،اگرچـه ایـن
روش نادرست نیست و اعتبار صوری دارد ،فرض هی نقش مؤثری در اثبـات نتیجـه
ندارد؛ یعنی اگر مقدمات را بپذیریم ،میتوان هر نتیجۀ دلخواهی را از فرض  ،ازجملـه
وجود واجبالوجود ،استنتاج کنیم.
توجیــه مقدمــۀ ( )۰از برهــان اصــلی چنــین اســت :چــون براســاس تعریــف ،هــر
ممکنالوجودی در تسلسل ،بینهایت علل فاعلی بالفعل و مقدم بر خود دارد و هر علتی
کاملتر از معلول خود است ،بینهایت بار کاملتر شدن ،به کمال بینهایت منجر میشـود
(اه

سرلدی ،طبئطبئییائن)۷۰ ،۲۵ :۵۷۱۷ ،؛ یعنی اگر بینهایت حلقه داشته باشیم که هریک کاملتـر

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

( )۰( ،)۱و ( )۰بهدست میآید ،گزارۀ کاذب است؛ درنتیجه ،از فـرض صـدق آن ،بـه

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .1درکرل

 .در منحق جدید ،این عبارت متناقض نیست؛ ولی مستلزم کذب مقدم خود است؛ بنابراین،

براساس اصل تشکیک طولی،
نتیجه میگیریم

 .ازآنجاکه
.

 .2درواقع اگر گزارۀ کاذب باشد ،جدای از اینکه گزارۀ حاکی از چیست ،هر شرطی دلخواه بهشکل
مقدم ،صادق است.

،
به کذب
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از قبلی باشد ،مجموع این بینهایتها ضرورتاً به بینهایـت منجـر مـیشـود .امـا قبـول
درستی خود این استدالل ،به پذیرش مقدمۀ کلـیتـری نیازمنـد اسـت .ایـن اسـتدالل را
میتوان اینگونه بازنویسی کرد:
استد ل

1

 )۱در تسلسل علی -معلولی ،ویژگی تشکیکی کمال وجودی حلقههـا ،مرتـب
افزایش مییابد (مقدمه)؛
 )۱اگر ویژگی تشکیکی در حلقههای تسلسل مرتب افزایش یابد ،حلقـهای در
آن تسلسل هست که از آن ویژگـی تشـکیکی ،بـینهایـت بهرهمنـد اسـت
(صورت برهان)؛
 )۰نتیجه :در تسلسل علی -معلولی ،حلقهای هست که ویژگی تشکیکی کمـال
وجودی آن بینهایت است (سحرهای  ۱و  ،۱وضع مقدم).
اگرچه صدق مقدمۀ ( )۱برای منـتج بـودن اسـتدالل ضـروری اسـت ،بـدون اثبـات
پذیرفته شده است .مثال زیر نشان میدهد کـه ایـن مقدمـه کـاذب اسـت .بـرای اثبـات
ادعایمان کافی است مثال نقضی بیابیم؛ یعنی سلسلهای که هریک از اعضـایش ،مقـداری
بیش از دیگری داشته باشد؛ ولی به شیئی با مقدار بینهایت منجر نشود.
ابتدا دنبالهای نامتناهی از اعداد تعریف میکنیم که هر جملۀ آن از جملۀ قبل بزرگتـر
باشد .دنبالۀ زیر را در نظر بگیرید:
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ـــــــــــــــــــــــــــ

 .1منظور استداللی است که برای سحر ( )۱از استدالل

آوردهایم.

جمالت این دنباله بهاینترتیب خواهند بود:

مقدار جمالت این دنباله ،اکیداً صعودی است؛ یعنی هر جملهاش بزرگتـر از جملـۀ
قبل است .حال فرض کنید در دنبالۀ باال  ،که شماره یا تعداد جمالت دنبالـه اسـت ،بـه
بینهایت میل کند .بهراحتی میتوان دید که جمالت آن در بینهایت ،به عدد یک نزدیک
میشوند و هی گاه از یک بیشتر نخواهند شد؛ درواقع،

اضافه شدن است ،این مقدار به بینهایت نزدیـک نمـیشـود؛ بنـابراین مقدمـۀ ( )۱ایـن
استدالل لزوماً صادق نیست.
ممکن است مؤلفان برهان ،تشبیه تسلسل علل فاعلی را بۀ دنبالهای از اعداد بیوجـه
بدانند و بگویند سلسلۀ علل فاعلی مشابه این دنبالۀ اعداد نیست؛ ازسویدیگر ،در دنبالـۀ
باال هرچه شمارۀ جمالت افزوده میشود ،تفاضل دو جملۀ متوالی کاهش مییابد؛ یعنـی
هرچه شمارۀ جمله بیشتر باشد ،میزان افزایش آن کم میشـود؛ ازایـنرو ،ممکـن اسـت
بگویند این سلسلۀ علی -معلولی ،چنین ویژگیای نـدارد؛ یعنـی انـدازۀ افـزایش کمـال
حلقهها با افزایش شمارۀ حلقهها کاهش نمییابد؛ ولی ادعای ما این نیست کـه آنچـه در
این دنباله برقرار است ،در تسلسل علل فاعلی نیـز برقـرار اسـت .هـدف از آوردن مثـال
نقض این است که بگوییم شرایحی هست که در آن سلسلهای از بینهایت عضـو وجـود
داشته باشد که مرتب افزایش یابند؛ ولی به بینهایت میل نکنند؛ بنابراین اگـر بگوینـد در
سلسلۀ علل فاعلی ،افزونی کمال علت بر معلول ،بهگونهای است که شرایط دنبالۀ باال بـر
آن صدق نمیکند ،باید ادعای خود را اثبات و برهانی اقامه کنند که در آن صـدق مقدمـۀ
( )۱استدالل

اثبات شده باشد.

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

بنابراین اگرچه تعداد جمالت دنباله بینهایت است و مقدار جمالت همواره درحـال
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پیشنهاد برهان جایگزین
برهانی که در مقالهی حاضر به ارزیابی آن پرداختیم از جهات بسیاری جالـب توجـه
است؛ برای مثال این نکته که در قالب برهان خلف ارائه نشده ،و در آن از اصل تشـکیک
ال
در علل فاعلی در جهت اثبات وجود واجبالوجود استفاده شـده اسـت ،روشـی کـام ً
ابداعی است .همچنین برخالف برهان ابنسینا ،در این برهان فـرض تسلسـل در نتیجـه
دخیل است؛ ازاینرو ،شاید بتوان آن را برهانی دانست کـه مشـابهی نـدارد؛ بـااینحـال،
برهان مذکور اشکاالتی دارد و تمام نیست .اکنون برهانی مـیآوریم کـه سـاختار و روح
کلی برهان اصلی را حفظ کرده و اشکاالت صوری برهان مذکور را ندارد.
مقدمات:
 )۱عالَم وجود دارد (فرض )۱؛
 )۱عالَم وجود دارد ،اگر و فقط اگر سلسلۀ علی -معلـولی همـۀ اشـیا موجـود
باشد (تعریف )۱؛
 )۰واجبالوجود وجود دارد ،اگر و فقـط اگـر حلقـهای از سلسـلهای علـی-
معلولی ،معلول هی علتی نباشد (تعریف )۱؛
 )۰دور باطل است (فرض )۱؛
برهان C
 )۱عالم وجود دارد (فرض )۱؛
 )۱اگر عالم وجود داشته باشد ،سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیا موجود است
(تعریف )۱؛
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 )۰اگر سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء موجود باشد ،یا آن سلسله دوری
است یا چنین نیست که آن سلسله دوری است (قضیه)؛

 )۰اگر سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیا دوری باشد ،مستلزم تناقض است
(فرض )۱؛ بنابراین چنین نیست که سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیا دوری
باشد (صورت برهان)؛
 )۷اگر چنین نباشد که سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیا دوری باشد ،یا تعداد
اعضای آن متناهی است یا چنین نیست که تعداد اعضای آن متناهی است
(قضیه)؛
 )۱اگر تعداد اعضای سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء متناهی باشد ،علتی در
سلسله موجود است که معلولی هی علتی نیست (صورت برهان)؛
 )۵اگر تعداد اعضای سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء نامتناهی باشد ،یا
(قضیه)؛
 )۹اگر تعداد اعضای سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء نامتناهی باشد و تسلسل
در آن محقق باشد ،عضوی در آن وجود دارد که معلول هی علتی نیست
(صورت برهان)؛
 )۷اگر تعداد اعضای سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء نامتناهی باشد و چنین
نباشد که تسلسل در آن محقق باشد ،عضوی در آن وجود دارد که معلول
هی علتی نیست (صورت برهان)؛
 )۱۳عضوی در سلسلۀ علی -معلولی همۀ اشیاء وجود دارد که معلول هی
علتی نیست (از سحرهای  ۹ ،۵و  ۷حذف فصل)؛
 )۱۱در عالَم واجبالوجود وجود دارد (نتیجه با استفاده از تعریف .)۱

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

تسلسل در آن محقق است و یا چنین نیست که تسلسل در آن محقق است
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قالب کلی این استدالل در نمودار ۱آمده است:

سحر ( )۹این استدالل ،جایگزین سـحرهای ( )۷و ( )۱از اسـتدالل

اسـت و

برای پذیرش صدق آن به اثبات جداگانهای نیاز است .همانطورکه نشان دادیـم ،مقدمـۀ
( )۱آن استدالل با استفاده از صرف اصل تشکیک طولی اثبات نخواهد شد و برای اثبـات
آن افزونبر اصل تشکیک طولی در علتهای فاعلی ،بـه مقـدمات دیگـری نیـاز اسـت.
تازمانیکه این مقدمه را اثبات نکنیم ،برهان تمام نخواهد بود.

نتیجهگیری
در این مقاله یکی از برهانهای اثبات واجـبالوجـود را نقـد و ارزیـابی کـردیم کـه
ساختار آن بر رد تسلسل در علتهای فاعلی مبتنی نیست .ابتدا گفتیم منظـور مؤلفـان از
دستهبندی انواع براهین اثبات وجود واجبالوجود به البهشرط از تسلسـل ،بهشـرطال از
تسلسل و بهشرط تسلسل ،دقیق نیست و ابهامـاتی دارد .سـپت در تحلیـل و بازسـازی
مقدمات و قواعد استنتاجی این برهان ،نشـان دادیـم کـه اشـکاالت صـوری دارد .ایـن
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اشکاالت را با برخی تطییرات و جایگزینی مقدمات جدید برطرف کردیم؛ اما روشن شد
که یکی از مقدمات این برهان کاذب است؛ پت برهان درست نیست .سرانجام برهانی را
پیشنهاد کردیم که ساختار کلی آن برهان را حفظ کـرده اسـت اشـکاالت صـوری آن را
ندارد؛ اما این برهان نیز مقدمهای دارد است که تا اثبات نشود ،ناتمام است و نامقبول.

منابع
.۱

اردشیر ،محمد ( ،)۱۰۹۰منطق ریاضی ،هرمت ،تهران.

.۱

اهل سرمدی ،نفیسه و مرتضی طباطباییـان (« ،)۱۰۷۰اثبـات واجـ الوجـود براسـاس فـر
تسلسل :نگاهی به برهان ابنسینا و اقامۀ برهانی بدیع» ،حکمت اسراء ،سال ششم ،شمارۀ سـوم،
پیاپی ،۱۱

.۰۳-۱۷

.۰

جوادی آملی ،عبدا ،)۱۰۷۱( ...تبیین براهین اثبات خدا تعالی شأنه ،اسراء ،قم.

.۷

نضاخ ،تحریر تمهیدالقواعد ،اسراء ،قم.
ــــــــ ( ،)۱۰۷۰عین ل

.۱

طباطبائی ،محمدحسین ( ،)۱۰۷۱اصول فلسفه و روش رلالیسم ،صدرا ،تهران.

.۵

عبودیت ،عبدالرسـول ( ،)۱۰۹۷اثبات وجـود خـدا بـهروش اصـل موضـوعی ،مؤسسـۀ امـام
خمینی ،1قم.

.۹

ــــــــ (۱۰۷۱الف) ،درآمدی به نظام حکمت صدرایی ،سمت ،تهران.

.۷

ــــــــ (۱۰۷۱ب) ،فلسفۀ مقدماتی ،برگرفته از آثار شـهید مرتضـی مطهـری ،مؤسسـۀ امـام
خمینی ،1قم.

 .۱۳ــــــــ ( ،)۱۰۷۰درآمدی بر فلسفۀ اسالمی ،مؤسسه امام خمینی و سمت ،قم.
 .۱۱نبوی ،سعیده سادات ( ،)۱۰۹۷برهان صدیقین در تفکـر اسـالمی ،پژوهشـگاه علـوم و فرهنـ
اسالمی ،قم.
 .۱۱نبوی ،لحفا ،)۱۰۹۰( ...مبانی منطق جدید ،سمت ،تهران.

نقد و ارزیابیِ یکی از براهین اثبات واجب الوجود براساس فرض تسلسل

.۰

پالنتینگا ،الوین ( ،)۱۰۷۰فلسفۀ دین :خدا ،اختیار و شر ،ترجمۀ محمد سعیدیمهر ،طه ،قم.
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