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 بسم الله الرحمن الرحیم

 احمد میرزائی-تالزم علت و معلول

 مقدمه:

ی یا همان تالزم علت و معلول است
ّ
 .یکی از مباحثی که در بسیاری از مسائل فلسفه رد پای آن قابل مشاهده است، مسأله ضرورت عل

 .پردازیممقاله ابتدا به بررسی معنای قاعده و اطراف آن خواهیم پرداخت و سپس به بررسی ادله اصلی قائلین و در مرحله بعد منکرین آن میدر این 

 معنای قاعده:

یکی از مشکالتی که منشأ شده که  .»موجود باشد تمام آنچه برای ایجاد معلول نیاز است، در او«معنای علت نیز، امری است که  .اول اینکه در اینجا مراد از علت، علت تامه است

ــت که از علت تامه در نظر دارند ــفه این قاعده را بدیهی قلمداد کنند، معنایی اس ــیاری از فالس برخی از آنها علت تامه را امری در نظر گرفته اند که در هنگام وجود آن، معلول  .بس

 .یفی را برای علت برگزیند، از نظر منکر قاعده، خداوند و تمام فواعل مختار را از دائره علیت خارج دانسته استبالضروره موجود باشد! بدیهی است که کسی که چنین تعر

ــت؛ یعنی ادعاهمانگونه که از لفظ تالزم فهمیده میهمچنین  ــخن از یک ارتباط دو طرفی اس ــود، س ــت که از طرفی در هنگام ی قائلین به قاعدهش وجود علت تامه، وجود  این اس

 .معلول ضروری است و از طرفی در هنگام وجود معلول، وجود علت تامه ضروری است

حث علیت موضوع ، زیرا صل بطبیعی است که در این نوشتار در صدد تبیین منظور این افراد نیستیم .برخی منکر اصل علیت هستند .منکرین قاعده نیز دسـته های مختلفی هستند

چون  .ای هستندبرخی نیز صرفا در فواعل مختار منکر چنین مسأله .برخی منکر ضرورت وجود معلول در هنگام وجود علت تامه در تمامی فواعل هستند .جناب آقای کاویانی بود

ردازیم خصوصا که در پبررسی سائر اقوال نمی شود و لذا بیش از این تفصیلیتر بهکنیم، در واقع ردی بر نظریات دیگر نیز محسوب میدر این نوشتار در انتها نظریه اخیر را اثبات می

 این زمینه کتاب جبر فلسفی به تفصیل به این اقوال پرداخته است.

یعنی  .که محل اختالف اصلی است، ضرورت بالغیر و نیز ضرورت بالقیاس است» ضـرورت وجود معلول هنگام وجود علت تامه«در » ضـرورت«همچنین باید دانسـت مراد از 

یعنی گاهی سخن بر سر این است که علت  .اعده در برخی از مواضع، سخن از ضرورت بالغیر معلول دارند و در برخی از استداللها سخن از ضرورت بالقیاس آن دارندقائلین به ق

 .س داردابتدا معلول را واجب میکند و بعد معلول موجود میشود و گاه سخن بر سر این است که معلول نسبت به علت تامه ضرورت بالقیا

 .است» الشیء ما لم یجب لم یوجد«پس قسمت اول در واقع همان ادله قاعده معروف 

 قاعده مثبتین ادله

 .یا همان ضرورت بالغیر معلول را مطرح و نقد میکنیم و سپس ادله ضرورت بالقیاس را مطرح میکنیم» الشیء ما لم یجب لم یوجد«ابتدای ادله قاعده 

 ١سابق ادله ضرورت

 لزوم تسلسل ناشی از امکان وجود معلولالف. 

 :است اش بدین شرحسینا اقامه کرده و بیان منطقیایـن اسـتدالل را ابـن

 گیرد و این غیر، همان علت اوست؛مـمکن از غیر نشئت می وجـود .۱

غیر از علت مزبور خـواهد بود؛ زیرا  دیگر وجودی ی دریافت وجود، نیازمندمعلول برا تحقق علت، وجود معلول واجب نبوده، بلکه ممکن بــاشد، در ایـن صـورت هنگام اگر .۲

 وجود علت قبلی، هنوز امکان باقی است؛ و با است مناط احتیاج به علت امکان،

ء ممکن برای علت است، شی به ان مناط احتیاجمعلول واجب شود، مطلوب ثابت اســت و اگـر بازهم ممکن باشد، چون امک ، اگرآن با آمــدن عــلت جــدید و نقل کالم به .۳

 علتی دیـگر خـواهد بود؛ موجود شدن نـیازمند

                                                
نوشـته استاد محمد حسین زاده از شاگردان جناب استاد فیاضی که تحت نظارت ایشان نوشته شده است، استفاده کرده ایم، هر چند که  » تأملی در ادله ضـرورت علی «در این بخش از مقاله  1

 فیاضی را نیز گنجانده و مورد بررسی قرار داده ایم.در ال به الي عبارت، نقدهاي مخالفین نقدهاي جناب استاد 
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 بالغیر برای معلول؛ انجامد و یـا بـه وجوبعلل جدید یا به تسلسل در علل مـی درباره پرسش مطرح شدن .۴

 ؛انجامدمی ممکن»ب بـالغیروجـو«ء ممکن بـه در علل محال است، در نتیجه موجود شدن شی تسلسل چون .۵

 .)۵۶ـ۵۵، ص ۱۹۸۰سینا، شود (ابنء تا واجب نشود موجود نمینتیجه: پس شی

 .اشـکال وارد اسـت ، دوبر این استدالل

 اگر الح .متوقف بر چیز دیگری جز آن نیستکند و وجود معلول کفایت مـی است که برای تــحقق مـعلول ، علتیتامه اشکال اول: مقدمه دوم استدالل نادرست است؛ زیرا علت

معلول نیازمند عـلتی دیـگر بـاشد؛ چراکه همان علت اول توان  شود تا تحققسبب نمی امکان علت تامه، وجــود مــعلول ضروری نبوده، بلکه ممکن باشد، این در صورت تحقق

عـلت  کـــه است معلول، در صورتی صحیح دیگر برای موجود شدن علت تمسک به .ول ضــروری نــشده استدارد و با این حال وجود معل معلول را نیازهای برطرف کردن همه

 آن زعلت دیگر، ناشی ا شدن به ، متمسکبـه عـبارت دیگر .که علت تامه برای موجودیت آن، کافی اســتنباشد؛ درحالی معلول بسنده آن تــامی که محقق شده، برای موجودیت

گر متمسک علتیدی بـه گاه برای حصول ضـرورتکه معلول برای موجود شدن باید ضروری شود و آن پذیرفته را پیـش از اقـامه استدالل، این مطلب کنندهاستدالل شخص است که

 .ثـابت نـشده است معلول ضرورت سابق برای تحقق که هنوزشده است؛ درحالی

 .ل مـبتال بـه مـغالطه مصادره به مطلوب استکه این استدال گفت توانلذا می

ضروری نیست بــه عـلت نیاز دارد، از قـبل  و عدمش ء مــمکن چــون وجودشی و است احتیاج به علت ، مناطو عدم گوید ضروری نبودن وجودکه می کــسی به عبارت ســوم

 کند و ایــن مـصادره بهمی اثبات ضرورت سابق استفاده برای ،»ضرورت ال«بودن  احتیاج گاه از مناطت؛ آنمسلم پنــداشته اســ آن معلول را برای موجود شدن ضــروری بــودن

 .مطلوب است

است که ذات او محتاج علت تامه  جهت ؛ بلکه از آننیست تامه علت ، نیازمندعـدم از جهت ضروری نبودن وجـود و )وجود ء ممکن (چه مــاهیت و چـهحق آن است کــه شی

ی که آن علت تام و کاف ؛ چهکندنمی کفایت آنـ از موجودیت تر ذاتش برای انتزاع عـنوانبه عـبارت دقـیق ، یابـرآَوَرد تواند نــیاز خـود راو عدم نیست و خود نمی مــتقضی وجــود

 .ز تحقق آن علت، معلول به حـالت امـکان باقی بـاشدضرورت یافتن وجود مـعلول شـود، و چه پس ا الیه معلول است، موجب محتاٌج 

لب این توضیح مط .نظر است، شرایط تـسلسل مـحال را ندارد : اشکال دوم این است کـه مقدمه پنجم استدالل نیز ممنوع است؛ زیرا تسلسلی که دراین استدالل مورداشــکال دوم

لسله مزبور، که سبوده و اجتماع در وجود داشته باشند؛ درحالی اعـضای سلسله وجود بالفعل داشته، بر یکدیگر مترتببـه این است کـه  ، مـشروطبودن تـسلسل است کـه مـحال

یستند ن همین نکته بر یکدیگر مترتب سبب شوند و بهاند، مـعلول عـلل دیـگر واقـع نمیمـوردنظْر عـلت معلول از اعضای سلسله که برای یکهیچ .اســت »تــرتب«فاقد شــرط 

 .)۴۹۶ـ۴۹۵، ص ۲، ج ۱۳۸۰(نراقی، 

 لزوم موجودیت ممکن بدون تخصص و تعین ب.

بیان  .بیان کرده است )۱۶۵وفصل اول از مقاله چهارم هـــمین کتاب (همان، ص  )۳۹ق، ص ۱۴۰۴سینا، شـشـم از مقاله اول الهیات شفا (ابن فصـل سـینا دردلیل را نیز ابن این

 :است حشر بدین منطقی استدالل

 ممکن خواهد بود؛ )واجب نباشد، هنگام وجود علت (و درمقایسه با آن )علت (و در مقایسه با آن وسیله اگر ممکن به .۱

 و عدم، تعین و تخصصی نخواهد داشت؛ وجود از یکممکن باشد، نسبت به هیچ )و اگر ممکن هـنگام وجـود علت (و در مقایسه با آن .۲

 بدون تخصص و تعین محال است؛موجود شدن ممکن  .۳

 .د، ممکن نسبت به وجود، تعین و تخصص یابوسیله آن به ءسومی نیازمند خواهد بود تاکه ممکن هنگام تحقق علت واجـب نـشود، برای موجود شدن به شیبنابراین درصورتی .۴

وجود این علت اخیر، وجود معلول  هنگام آیا شود کهاش تکرار میخواهد بود وپرسش قبلی دربارهدیــگری بـرای معلول  ء جدیدی که مــمکن بــه آن نیاز پیدا کرده، علتشی .۵

 .که هنوز معلول تخصص و تعین نیافته استآید؛ درحالیمیو تـسلسل الزم  شودمیم تکرار نهایت، پرسـش هیابد یا نه؟ در صورت تکرار پاسخ تا بـیمی ضرورت

ه که هنوز تـــعین و تـــخصص نیافت نیست، بلکه موجود شدن معلول ممکنی است استدالل برای اثبات مدعا استفاده شده، محال بودن تسلسل در که یباید توجه داشـت محذور

 .است

 بررسی
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مرتبه بعد موجود شــود، چنین چیزی عین  گاه درتعین و تخصــص یابد و آن ، این باشــد که ممکن باید نخســتاســتدالل ممکن در مقدمه ســوم اگر مراد از لزوم تعین و تخصــص

موجود باید متعین و متخصص باشد، در این صورت مقدمه  باشد که ممکن مدعاست و قرارگرفتن آن در مـــقدمات اســـتدالل مغالطه مـــصادره به مطلوب است؛ و اگر مراد این

حاصل آمده و با همان وجود از  برایش ، بـلکه هـمراه با وجود یافتن ممکن، تعین وتخصصء سومی نخواهد داشـتموجود شدن احتیاج به شی چـهارم ممنوع است و ممکن برای

 .شودعدم متمایز می

یق .ج  مـتساوی بودن علت تامه نسبت به وجود و عدم ممکن لزوم خلف از طـر

ــقاله چهارم الهیات شفا با فـــصل سینا درتوان از عبارات ابـــناین استدالل را می صورت منطقی  .)۱۶۷ـــ۱۶۵ق، ص ۱۴۰۴سینا، و تغییر استفاده کرد (ابن کمی تصرف اول از مـ

 :استدالل چنین اسـت

 معلول، متساوی خـواهد بـود؛ ، نسبت علت تامه بـه وجود و عدمنشود اگر با وجود علت تامه، وجود معلول ضروری .۱

 ؛بود نخواهد معلول از علت نبودن آن اولی بودن علت تامه برایاگر نسبت علت تامه به وجود و عدم معلول متساوی باشد، علت  .۲

 .نخواهد بود و این خلف است اولی از علت نبودن آن نباشد، عـلت تامه، علت تامه معلول برای اگر علت بودن علت تامه .۳

 بررسی

؛ زیرا علت تامه مشتمل بر همه امـــوری اســـت که وجود معلول متوقف بر نباشد تامه علتآن، مستلزم این نیست که علت تامه،  و عدم معلول تساوی نسبت علت تامه به وجود

ــت؛ ــدنایگونهبه آنهاس ــت و  این غیر از آنها نیاز ندارد؛ اما اینکه پس از تحقق چیزی به که ممکن برای موجود ش ــد، کانون اختالف و نزاع اس ــروری باش علت، تحقق معلول ض

ی هستند، ادعا می ضرورت فـیلسوفانی کـه منکر
ّ
 .نشود سبب اختیار و سلطنت ذاتی علت بر معلول،ممکن است معلول موجود، بهتامه علت کنند با وجودعل

 معلول و عدم علت تامه به وجود:مقدمه دوم استدالل نادرست است؛ زیرا اگر نسبت گفت باید ای که در تعریف علت تــامه بـیان شد، در مقام بررسی این استداللبا توجه به نکته

صــادق اسـت و در هـر دو صورت، ذات علت، دربردارنده همه اموری  علت، ذات بر هم در صورت وجود معلول و هــم در صــورت عــدم آن» علت تامه«مساویباشد، عنوان 

 .متوقف بر آنهاست معلول وجود است که

ر و قید وجوب سابق را د بوده همراه داشته باشد که ما از قبل، قـایل بـه ضروت سابق عــلت تامه را به در خــلف تواند مــحذورمیتساوی علت تامه نسبت به وجود و عدم، وقتی 

مه طـــباطبائی قـــید ضـــرورت افرادی تا همین امر موجب شده .تامه گنجانده باشیم معنای علت
ّ

 علت وی در تعریف .نندوجود معلول را در تعریف علت تامه بگنجا همچون عال

ة] إما أن تشتمل علی جمیع ما یتوقف :نویسدتامه می
ّ
ــإنها [أی: العل ــامة المعلول بحیث الیبقی للمعلول معها إال أن یوجد و وجود علیه فـ ــباطبائی،  ...هی العلة التـ ق، ۱۴۲۰(طـ

 .)۱۱۱، ص هفتم مرحله فـصل دوماز

ی یکگونه که در آغاز این مقاله بیاهمان
ّ
ــل ــرورت عـ ــعلول (کـــه .شودپذیرش اصل علیت مطرح می مورد اختالف است که پس از بحث ن شد، ضـ  بنابراین اخذ قید وجوب مـ

ه تواند باشد کنمی مطلوب به شده دربحث حاضر، جز مصادره از تـــعریف ارائه کـــردن در تعریف علت تامه، و سپس استفاده )به فرع مورداختالف اصـل علیت است مـــربوط

 .پنهان مـانده اسـت فیلسوفان از متأسفانه از دید بسیاری

 لزوم تـغییر حال ممکن با وجود علت تامه .د

 :است ، چـنیناش کـردهسینا اقامهاستدالل که ابن این صورت منطقی

 امـکان عاماست؛ زیرا ارتفاع نقیضین محال است؛، و یا مـمکن بـه است محقق شود، یا وجود ممکن ممتنع تامه علت کههنگامی .۱

شود و ایـن بـه معنای عدم وسیله علت تامه خود موجود نـمی به گاه ممکنباشد، هیچ ، وجود ممکن ممتنعتامه پس از تـحقق عـلت از تالی محال است؛ زیرا اگر اول لکن شق .۲

 ؛بود امکان عام خواهد ، ممکن بهممکن علت تـامه، وجـود تحقق هنگام ابراینبن .علت تامه خود است برای ء ممکنشی معلولیت آن

 نیست؛ یا آن ممکن، یا واجب [بالغیر ]است وجود صورت وقتی هنگام تحقق علت تامه وجـود مـمکن، مـمکن به امکان عام باشد، در این .۳

 ن صورت مطلوب ثابت است؛، در ایمـمکن واجب [بالغیر ]باشد ایـن وجـود اگر .۴

 است؛ نکرده است و یـا تـغییر کرده تغییر تامه علت تحقق حاِل ممکن نسبت به قبل از تامه اما اگر واجب [بـالغیر ]نـباشد، یا با وجود علت .۵

 و وجود محال است؛ زیـرا مـستلزم آن است که )لکن شق دوم تالی (عدم تغییر حال ممکن .۶



4 
 

 ؛است علت بودن تام یـکسان بـاشد و ایـن خلف تامعلت  عدم

 .است و یـا نـه، بلکه هنوز ممکن بر حـال امـکان خود بـاقی اسـت حـال ممکن پس از تحقق علت تام تغییر کرده باشد، یا تحقق ممکن واجب شده اگـر اما .۷

 که خالف آن را فرض کرده بـودیم؛فرقی نکرده باشد، درحالی علت تام، حال ممکندوم تالی محالی است؛ زیرا مستلزم آن اسـت کـه پس از تحقق  شـق .۸

ق مـمکن واجب [بالغیر] شده است (ابن گوییم پسشود؛ یــعنی مـیمنفصله، شق اول آن بــرای مقدم ثابت می تالی بــا بطالن شق دوم از
ّ

، ۱۳۷۹ا، سیناز تحقق علت تام، تـحق

 .)۵۴۹ـ۵۴۸ص 

 بررسی

 به وسـیله عـلت ناقصه نقض می زیرا؛ الل تام نیستاین استد
ً
 توان درباره علت نـاقصه هـم گفت اگر پسعلت ناقصه هم جـاری اسـت و می همین اسـتدالل نـسبت بـه .شوداوال

 که هـیچ فیلسوفی چـنین ادعـایی نـکرده است؛رحـالید و به حال امکان باقی بـماند، وجـود و عدم علت ناقصه فرقی ندارد، نکند ناقصه حال ممکن تغییر تحقق علت از

کـه  تواند برطرف شدن امتناع بالغیری بـاشدآن نیست بلکه این تــغییر حـالت می واجب بالغیر شدن در تغییر حال ممکن منحصر ؛ زیراثانیا مقدمه هــشتم استدالل ممنوع است

 .تام، بر ممکن عـارض شـده بود قـبل از تـحقق عـلت

 لزوم خلف در تمامیت علت تامه .هـ

 :کرده و بیان منطقی آن بـدین شـرح اسـت اقامه )۳۳۸، ص ۱ق، ج ۱۴۳۰االشراق (شیرازی، الدین شیرازی در شرح حکمهدلیل را قطب این

 ؛ممکن ممتنع و یا است، ویـا هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود مـمکن بـه مـاهیت، یـا واجـب .۱

ــورت خلف الزم می متنعاما م .۲ ــت؛ زیرا در این ص ــد .نخواهد بود بودیم، دیگر تام آید و علتی که آن را تام فرض کردهنیس ـــمتنع باش ؛ همچنین اگر معلول با وجود علت تامه مـ

 معلول و ممکنی موجود نخواهد شد؛ هیچ گاههیچ

 .؛ زیرا دراین صورت جایز است با وجود علت تـامه، مـعلول موجود نشودبودخواهد همچنین هنگام وجود علت تامه، نسبت وجود به ماهیت، ممکن هم ن .۳

که علت تامه مشتمل بر همه اموری اســـت علت تامه است، درحالی در صورت تحقق علت تامه به این معناست که وجود معلول، نیازمندچیز دیگری غیر از معلول عدم جواز .۴

 .در تمامیت علت است خلف آنهاست، و اینمتوقف بر  کـه وجودمعلول

 .بنابراین هنگام وجود علت تامه، وجود معلول ضروری خواهد بود

 بررسی

 ، به چیز دیگری عالوه بر علت تامه محتاج باشد، بلکه این احتمالموجود شدن مقدمه چهارم اســتدالل مــمنوع است؛ زیرا موجود نشدن مـعلول مـنحصر در این نیست که برای

آن مستند به وجود علت تامه و سلطنت آن است و  ، وجودموجود شود در ایـن صـورت است که اگر معلول .موجود نشدن معلول مستند بـه سـلطنت ذاتی فاعل باشد نیز هست که

خارج  ای برای آن بوده باشد تانه اینکه امر ضمیمه است فاعل این عدم تحقق، مستند به سلطنت ذاتی علت تامه خواهد بود که ایـن سـلطنت نیز عین ذات اگر معلول موجود نشود،

 .از محدوده علت تامه قلمداد شود

 لزوم ترجیح بالمرجح .و

ررسی ب را در این قسمت نیز اصـل بحث لزوح ترجیح بال مرجخ موضـوع برخی دیگر از دوستان بود ولی برای اینکه این مقاله از اصل بحث خالی نباشد، به طور اختصار مباحث

 کنیم.می

ی، 
ّ
ی بیان کرده است (حل

ّ
مه حل

ّ
میراحمد عــلوی عـاملی نیز ازایـن برهان برای اثبات وجوب بالغیر و همچنین وجوب بالقیاس معلول نسبت به  .)۵۵ق، ص ۱۴۱۳این دلیل را عال

 :صورت منطقی استدالل چنین است .)۵۹۳، ص ۱۳۷۶استفاده کرده است (احمدی عـلوی،  علت تامه

 است و هم عدم صدورش؛ نـباشد، هم صدورش از علت تامه جایز بـالغیر ، واجـبپس از تحقق علت تامه معلول اگر .۱

 معلول از علت، ، صدوربـاشد  اگر هم صدور معلول از علت و هم عدم صدور آن جـایز .۲

 ؛ترجیح بدون مرجح خواهد بود
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 بدون مرجح محال اسـت؛ ترجیح .۳

 .ه: پس از تـحقق علت تامه، وجود ممکن واجب بالغیر خواهد بودنـتیج

 بررسی

ی واقع  ، مبتنی بـر بررسی قاعده استحاله ترجیح بدون مرجح است کهاستدالل و سقم بررسی صحت
ّ
دراستدالل به کار رفته و مـورد قبول و انکار موافقان و مـخالفان ضـرورت عل

تا حد فراوانی تکلیف بحث را در وجوب سابق و بلکه دیگر  قاعده سقم این در محل بحث همین دلیل است و روشن شدن صحت و ادله ترینمهم توان گفت یکی ازمی.شده است

ی روشن می اقسام ضـــرورت
ّ
ی ضرورت موافقان .کندعل

ّ
یت دانستهنت و در مرجح مستلزم ترجح بدون ترجیح بدون مرحج را به شدت انکار کرده و آن را عل

ّ
 .اندیجه انکار اصل عل

ی باید این مطلب را در نقطه مقابل منکران
ّ
ی به انکار ترّجح بدون کنند تبیین ضرورت عل

ّ
از ورود به  شپی بنابراین الزم است که .انجامدمرجح نمی کــه چـگونه انکار ضرورت عل

 .ترجیح بدون مرجح بحث کنیم بررسی این استدالل، درباره قاعده

 :زیر بیان شود قیاس داده، و به صورت شود کـه بـه قضیه ترجح بدون مرجح ارجاعمرجح در صورتی تصدیق می بدون ترجیح امتناع

 ترجیح بدون مرجح مستلزم ترجح بدون مرجح است؛ .۱

 ممتنع است؛ مرجح بدون لکن ترجح .۲

 .بنابراین ترجیح بدون مـرجح نـیز ممتنع است

رجیح امتناع ت«نیســت؛ زیرا قاعده  مئونهو بی ســهل رســد کاریکه درنگاه اولیه به نظر میآنچنان» ترجح بدون مرجح«به » مرجح بدون ترجیح«که بازگرداندن  حقیقت این اســت

ــرجح ــدون مـ ــرخی »بـ ــاع بـ ــصادیق و شئون پرشماری است که ارجـ ــها از دارای مـ جدی  مشکل یست بلکه اقامه استدالل بر آن بابدیهی ن تنها، نه»ترجح بدون مرجح«به  آنـ

 .روستروبه

 :شودترجیح بدون مرجح در معانی و شئون زیر بـه کـار بـرده می

یت که ترجیح معنا از این .بدون علت تامه محقق شود )متساوی با وجـــود و عـــدم دارد نسـبت اینکه ممکن (که .۱
ّ
یهی اولی است بد اصل یک بدون مرجح، به واسطه اصل عل

؛ بنابراین گیردنمی مرجح، مورد بحث و نزاع قرار بدون ترجح ، ترجیح بدون مرجح از مصادیق ترجح بدون مرجح خواهد بـود و امتناع آن همانندمعنا در ایــن .شودابــطال مــی

 و یـقینی است؛ بـدیهی مرجح، یک قضیه فـطری از ترجیح بدون معنا این امتناع

در ایـن  مـرجح به عبارت دیگر، ترجیح بدون .شود محقق )، نسبتی متساوی استندارد (و نسبت ممکن به آن و غیرآن مـمکن ناینکه ممکن به وسیله چیزی که نسبت ذاتی با آ .۲

، اتفاقا به آب زمین برای رسیدن به کندن شخصی که هنگام درباره اتفاق به النآن نیست؛ مـانند تـوهم قـائ قیقیح ء ممکن به دنبال چیزی که علتاست از تحقق شی مـعنا عبارت

صادیق م گردد و ازمعنای اول بازمی به حقیقت در است؛ زیرا محال این معنا نیز ترجیح بـدون مـرجح در .)از طریقی به جز علت حقیقی آن رسد (یـعنی رسیدن به گنجگـنج مـی

 ؛است نیاز از عملیات فکرینیز بدیهی و بی مرجح بدون مرجح به ترجح بدون بـازگشت ایـن مـعنا از ترجیح .بود ترجح بدون مرجح خواهد

ق بــدون مــمکن اینکه .۳
ّ

ل نیز معلو تامه ، علتمعلول بدون عــلت تــامه اسـت؛ زیرا با انتفای علت فاعلی این معنا ترجیح بدون مرجح، مستلزم تحقق .شود علت فاعلی محق

بازگشت ایـن مـعنا بـه ترجح بدون مرجح نیز  .مرجح است مانند معنای اول و دوم محال بوده، و از مصادیق ترجح بدون نیز معنا ایــن در مــرجح ترجیح بدون.منتفی خواهد شد

 نیاز از کسب و نظر است؛بدیهی و بی

این معنا از ترجیح بدون مرجح، کـانون نـزاع قایالن به علت غایی و منکران آن واقع  .مـصداق مرجح در این معنا، علت غایی است .بدون علت غایی ایـجاد شـود اینکه معلول .۴

یت و ترجح بدونانکار علت فاعلی و در نتیجه بـه انـکار اص به )محوری نزاع، این مطلب است که آیــا ایــن معنا از ترجیح بدون مرجح (انکار علت غایی نقطه .شده است
ّ
 ل عل

 در هایی که بر امتناع این مـــعنا از تـــرجیح بدون مرجح اقامه شده است،خارج از بحث این مقاله است و بایددرستی یـــا نادرستی استدالل خیر؟ بـــررسی یـــا انجامدمرجح می

 ؛مباحث عـلت غـایی انجام شود

رگزیند را ب یکی دو فعل ناسازگار، انجام از انـتخاب کند، و یا اینکه از میان یکی ِک فعل واحد، یکی از دو طرف را ترجیح دهـد وفاعل مــختار از مـیان جانب فـعل یـا تـر اینکه .۵

ته است که علت غائی داش این معنا اعم از معنای سابق است، زیرا ترجیح یک طرف توسط فاعل مختار اعم از این .انتخاب یـکی از دو طرف مرجح غایی داشته باشد بدون ایـنکه

تلزم دنبال آن مـس و بــه است که آیــا ایــن مــعنا از ترجیح بدون مرجح مستلزم انکار علت فــاعلی در معنای فعلی نیز همانند معنای پیشین،نقطه محوری نزاع این .باشد یا خیر

یت است یا خیر؟؛ اصـل انـکار
ّ
 عـل



6 
 

و ترجیح یکی از مصـادیق بر مصـادیق دیگر ترجیحی وجود ندارد؛ مانند شـــخص  از علت غایی برخوردار اسـت، لکن برای انتخاب اینکه فاعل مختار برای انجام اصـل فعل .۶

 ح غاییچنین شخصی اگرچه در اصل فعل خوردن دارای مرج .است که درمقابل دو قرص نان قرار دارد و تنها غرض او تناول یکی از آن دو برای نجات از رنج گرسـنگی ایگرسـنه

 نقطه محوری نزاع این است که آیا این معنا از ترجیح)در این معنا نیز (همانند دو معنای پیشین .یکی ازدو قرص نان به عمل خـــوردن بـــدون مرجح خواهد بود ، اختصاصاست

یت و ترجح بدون مرجح است مرجح مستلزم انکار علت فاعلی و به بدون
ّ
 یا خیر؟ دنبال آن مستلزم انکار اصـل عـل

 استدالل حکیم سبزواری

هادی سبزواری بر امتناع این معنا از ترجیح بدون مرجح
ّ

 :بـه صـورت منطقی، چنین تقریر کرد توان آن رااقامه کرده که می ، استداللیمال

ــسی کـــه یکی از دو ظرف آب را (برای مثال .۱ نوشیدن آب و دیگری گزینش و  : یکیاست حقیقت دو کار انجام داده در نوشدرامی کند و آن آببدون علت غایی انتخاب می )کـ

 از دو طرف؛ ترجیح یکی

 است؛ ممکن طرف دو تواند خـود اراده بـاشد؛ زیرا تعلق اراده به هرفـاعل ایـن گزینش و ترجیح نمی .۲

اشـــت تا د خـــواهد نیاز فعلی از افعال است و برای موجود شدن به ترجیح دیگری اراده به فعل تعلق گرفته باشد، آن ترجیح دیگر هم از مرجح دیگری غیراگر اراده به وسـیله  .۳

 ور دربارهها و مطرح شدن پرسش مزبرجیحاین ظرف آب را بر ترجیح نوشیدن ظرف آب دیگرترجیح داد؟ تعدد و تکثر ت پرسش باشد که چرا فاعل، ترجیح نوشیدن گوی اینپاسـخ

 ؛یافت نهایت ادامه خواهدشود کـه تا بـیای از ترجیح مـیتشکیل سلسله آنها، موجب از هریک

 .است شده انـجام علت اگر یکی از دو ترجیح بدون مرجح دیگر ترجیح داده شود، فعلی بدون فاعل و کاری بدون .۴

 .)۲۶۰و۱۳۴، ص ۲، ج ۱۹۸۱، مالصدراانجامد(تام می علت بدون به ترجح بدون مرجح و انـجام یـک فـعلنتیجه: ترجیح بدون مرجح، 

 بررسی استدالل حکیم سبزواری

پرســش و الزم آمـدن محذور تسلسل  به تــکرار تا شودای دیگر موجود نمیاراده هــمان تعلق اراده به مراد، به وسیله ترجیح و ترجیح یــا  ؛ زیرااست مقدمه سوم استدالل ممنوع

شود، بدون صحنه نفس می در نحو فاعل بالتجلی، موجب تحقق اراده جوانحی خود دارد، با قدرت فـاعلیت و خالقیت خود به افعال بر نفس با احاطه و سلطنتی که بینجامد؛ بلکه

بر اراده طرف  فعل در این صورت است که سلسله پرسش از علت فاعلی برای ترجیح اراده یک طرف .باشد دیگر جوانحی نفس، مـسبوق بـه اراده و ترجیح منزله فعلایـنکه اراده به

د؛ کن طلب دیگر افعال فاعل نیست تا خود مرجحی ترجیح یک طـــرف فعل بر طرف دیگر آن، فعلی از مرجح بنابراین .شودنسبت به اراده قطع می دیگر، با فاعلیت بالتجلی نفس

دیگری داشته  فاعلی اراده نیاز به مرجح کند بدون اینکه برای این ایجادیکی از دو طرف فعل است ایــجاد مـی به ای که متعلقبالتجلی، اراده بلکه نفس فاعل است که به نحو فاعل

 .باشد

که هر  گیردمی قرار )یـک طرف فعل و اراده طرف دیگر فعل (اراده جوانحی بر دو فعلبرا ؛ وقتی که فاعل مرید درنیست خود مرجحخودیممکن است اشکال شود که نفس فاعل به

، نباشد اگر سـبب و عـامل خارجی .ترجیح دهد دیگری بر اراده را دو یکی از تواندبدون سبب هرگز نمی ، فاعلمتساوی باشند و مرجحی برای ترجیح یکی از آنها موجود نباشد دو

و پیوند  ربط ترتیب راهی برای تحققایندارد و به حضور هم آن به طرف دیگر مفروض باشد، در خلق اراده و تعلق مساوی ءاراده و تعلق آن به یکی از دو شی هر امری که برای خلق

 .)۲۹۰، ص ، بخش چـهارم از جـلد دوم۱۳۷۶، ؛ جوادی آملی۲۶۱ ماند (همان، صباقی نـمی ضروری اراده به یـکی از دو طـرف

ــه فاعلیت بال پرسش یکی از دو طرف است، در این صورت علت فاعلی خلق اراده و تعلق آن به دنبال گوییم اگر مستشکل بهمی اشکال پاسخ به این در ــدن بـ ــنتهی شـ  تجلیبا مـ

 .پرسش الزم باشد این وجود مرجح غایی اثبات نشده تا پاسخ به انتخاب یکی از دو طرف است، هنوز ضرورت پی مرجح غـــایی بـــرای در مسـتشکل شـود و اگرمی قطع نفس

 .مصادره به مطلوب نیست مرجحیت اراده مطرح کرده است و این چـیزی جز بر منزله اشکالرا به خود اولیـه مـدعای همان حـقیقت بنابراین مستشکل در

بر امتناع ترجیح بدون مرجح، قاعده ضرورت سابق را  دلیل اقامه از ، پیـــشهـــستند مرجح کسانی که معتقد به امتناع ترجیح بـــدون و دیگر مالصدرا دهد کهاین مطلب نشان می

ــه ــراکهازدو طرف فعل بـــسنده نـــمی ده یکیاصل مسلم و مبرهن در ذهن دارند و به همین سبب، مرجح بودن نفس را برای ایجاد ارا منزله یـــکبـ نفس رابطه آنها،زعمبهدانند؛ چـ

 .حد ضرورت نرسیده استبه اراده،واین

 ساحت هفتم از ترجیح بدون مرجح

فعل نیازمند وجود مرجح فاعلی و آید این اسـت کـه تـحقق شخص دست می که به ای، نتیجههای پیشینبــا فــرض قــبول و تمامیت امتناع ترجیح بدون مرجح در همه ساحت

جانب تحقق فعل بر عدم تحقق آن ضـرورتا رجـحان پیـدا  و یابدمی مطلب که پس از تحقق تمام عــوامل و مــرجحات فاعلی و غایی، تحقق فعل ضرورت غایی است؛ لکن این

 .پیشین قابل استفاده نیست هایساحت ، ازمـــحقق نـــشـود و همچنان معدوم باشـد ءشـی مرجحات فاعلی و غایی تحقق دارند، ممکن اسـت کند، یا اینکه در عین حال کهمی
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یمقابل ما رخ می اینجاست که ساحت جدیدی از تــرجیح بــدون مــرجح در
ّ
امتناع  بـودن مستدل با فرض بداهت یــا .است گشاید که موضوع بحث ما در مبحث ضرورت عل

شود و برای اثبات امتناع آن باید استداللی اقامه کرد که این ساحت از ترجیح مرجح اثـــبات نـــمی شین، این ساحت از ترجیح بـــدونترجیح بدون مرجح در همه شش ساحت پی

رورت سابق را که بر ضاست به اصــل بـحث برگردیم و دلیل پنجمی  با توجه به این نکته الزم .های پیــشین کــه امتناعش اثبات شده بازگرداندبه یکی از ســاحت را مرجح بدون

 .کنیم اقامه شده بررسی

 از عـلت تـامه مستلزم امر محال یعنی ترجیح بدون مـرجح خـواهد باشد، صدور معلول این بود کـه اگـر هم صدور معلول از علت تامه و هم عدم صدور آن جایز حاصل استدالل

ا است و مـدعای قـائالن به ضرورت سابق ر مطلوبشده مصادره به  یاد شود که استداللح بدون مرجح بیان شد، روشن میبه مباحثی که درباره قاعده امـتناع تـرجی توجه با .بــود

 .کنداثبات نـمی

ــه جـز ادله بدون مرجح است ک صدورش، مستلزم ساحت هفتم ترجیح ممکن اگر هم صدورش از عــلت تــامه جایز باشد و هم عدم تحقق کــه تــوضیح مطلب ایــن اســت

ی اقامه شـده و آنها مخدوشی که بر ضرورت
ّ
بـازگشت این ساحت جدید، به ترجح بدون مرجح، همان بحثی است  .بر امتناعش اقامه نشده اسـت دیـگری را نقد کردیم، دلیـل عل

ی، موضوع بحث ماست که با عـنوان ضـرورت
ّ
 .به مطلوب نخواهد بـود ، چـیزی جـز مصادرهمسئلهمنزله اسـتدالل بر بنابراین اسـتفاده از آن بـه .عل

 ادله ضـرورت بالقیاس

 دلیل اولالف. 

تبیین کرده  )۱۵۶تا، ص ، بیمالصدرابـر الهـیات شفا ( حاشیه آن را در مالصدراارائه، و )۱۶۵ق، ص ۱۴۰۴سینا، سینا در فصل اول از مقاله چهارم الهیات شفا (ابناین دلیل را ابن

 :توان بـدین صـورت بیان کردایـن استدالل را مـی .اسـت

 مشروط به شرطی است که بـاید بـه ذات علت تامه، ضمیمه شود؛ است و یا )(لذاته سبب ذات خودشعلت بـودن ذات علت تامه و تأثیر آن در معلول یا به .۱

یت«ـه اسـت، عنواندر صورت اول کـه عـلت بـودن ذات عـلت تـامه و تأثیر آن در معلول لذات .۲
ّ
 شود؛از ذات علت تامه انتزاع می» عل

 پذیر نـباشد؛عنوان از ذات علت انفکاکشود تااینانتزاع عنوان علیت از ذات علت موجب می .۳

یت«مـتضایف بـودن عنوان  .۴
ّ
یت«صـدق عـنوان بـا تـا شودموجب مـی» معلولیت«با عنوان » عل

ّ
 نیز بر ذات معلول صادق باشد؛» معلولیت«عنوان ، تامه علت بر ذات» عـل

 .علت موجود باشند همراه ذات معلول است، بـه صورت وجود دیگری به ، کهآن وموضوع» معلولیت«شود تا عنوان از ذات علت موجب می» علیت«پذیر نبودن عنوان انفکاک .۵

 تخلف معلول از ذات علت، ممکن نخواهد بود؛ بنابراین

عـــلت بـــودن نیازمند انضـمام شــرط دیگری خواهد بود؛  صـورت ذات علت برای سـبب ذات علت نباشـد، در اینمعلول، به در آن اگر علت بودن ذات علت تامه و تأثیراما  .۶

 شده بود؛ فرض تامه منزله علتچیزی خلف تام بودن علتی است که به که چنیندرحالی

 .)۱۶۵ق، ص ۱۴۰۴سینا، شود (ابناثبات می که هـمان امـتناع تخلف معلول از علت است، اول خلف، شقبا بطالن شق دوم بر اثر لزوم  .۷

 بررسی استدالل

یت برای ذات علت تامه، این است که ذات علت از مراد اگر
ّ
ــرای تامه لذاته بودن عل ــودبخشی به معلول کفایت می بـ ــه ضمیمه کردن شیوجـ ــیاز بـ  نندارد، در ایء دیگر کند و نـ

ل اگر حـا .صفت از ذات عـلت مـنوط به تحقق معلول اسـت این ، انتزاعشودممنوع است؛ زیرا ازآنجاکه علیت از صفات فعل است و با مالحظه فعل انتزاع می سوم مقدمه صورت

  ، تحقق معلولتامه علت با تحقق
ّ
یتضـروری و غیرقابل انفکاک از علت باشـد، انتزاع عنوان عل

ّ
، و اگر با ناپذیر استعلت هم ضروری و انفکاک ذات برای یت یا ثبوت وصف عل

ــرای ــفایت آن بـ یت برای ذات علت هم ، معلولمعلول وجود تحقق علت تامه و کـ
ّ
یت یا ثبوت وصف عل

ّ
 مالحظه .ناپذیر نیستضروری و انفکاک ضروری نباشد، انتزاع عنوان عل

 منوطشود که در این صورت تممی
ً
مطلوب، استدالل را به  کـــه کانون نـــزاع است و استفاده از این مقدمه برای اثبات اســـت معلول به نظریه وجوب تحقق امیت استدالل کامال

 .کندمبتال می مطلوب به مغالطه مصادره

یت برای ذات
ّ
یت بـرای  علت اما اگر مــراد از لذاته بودِن وصف عل

ّ
یت از متن ذاتاین است که وصــف عــل

ّ
علت بدون لحاظ  ذات علت بدون لحاظ غیر، ثابت است و عنوان عل

در  علت حقیقیه قــرار گــیرد، ایـن است که تأثیر منفصله این تالی ممنوع است؛ زیرا آنچه حقیقتا باید در استدالل در ایــن صورت مقدمه اول شود، انتزاع مــی ء دیگریهیچ شی

یت، دو مصداق می گاه این لذاته نبودننباشد؛ آنمعلول لذاته 
ّ
گر اینکه برای داشته باشد، و دیـ نیاز چیزی به وجود معلول در : یکی اینکه علت برای تأثیرباشد تواند داشـتهوصف عل

یت برای ذات علت، وصف تأثعلت سبب سلطنت ذاتیحال به مـــعلول بـــه چیز دیگری نیاز نداشـته باشـد و با این در تأثیر
ّ
معلول آن هم  حققت از ثابت نباشد؛ بلکه پس یر و عل

ی صورت منکران ضرورت در این .این وصف بـرای علت ثابت باشد )(نه صفت ذات فعل منزله صفتبه
ّ
، درمعلول و بگویند تأثیر علت برگزینند را توانند شق دوم مقدمه اولمی عل
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یت برای ذات گونه که بیان شد، الزمه لذاتهاستدالل ممنوع است؛ زیرا همان شمش لذاته نیست، لکن مقدمه
ّ
 نیازمند ضّم  هتام تامه، این نیست که تأثیر علت علت نبودن وصـف عـل

ی و انفکاک کننده از آغازشخص استدالل .باشد ضمیمه
ّ
یت را در گرفته و سپس لذاته نبودن ناپذیری معلول از علت را مفروضضروت عل

ّ
ه ضمیمه عــلت تـامه ب احتیاج وصف عل

 .به مطلوب نیست مصادره چیزی جز مغالطه استدالل طریقه ، وایناست منحصر کرده

 دلیل دوم ب.

مه طباطبائی مطرح ساخته و بیان منطقی آن بدین
ّ

 :است صورت برهان دوم را عال

 وجود علت تامه جایزخواهد بود؛ با معلول ، عدمنباشد واجب اگر در مقایسه بـا عـلت تامه، معلول .۱

 علت عدم مـعلول مـتحقق اسـت و یا متحقق نیست؛ اما تالی باطل است؛ زیرا اگر عدم معلول با وجود علت تامه جایز باشد، این فرض از دوحـال خـارج نـخواهد بود: یا .۲

 آید؛ زیرااشد، جمع نقیضین الزم میاگر علت عدم معلول در حال وجود علت تامه متحقق ب .۳

 است؛» تامه وجود عـلت عـدم«علت عدم معلول مـنحصر در  .۴

 علت جایز باشد؛ آید که معلول بدوناگر علت عدم معلول در حـال وجـود علت تامه متحقق نباشد، الزم می .۵

 آید و یا جواز معلول بدون علت؛می اجتماع نقیضین الزمبـالغیر نـباشد، یا  واجـب بنابراین اگر با تحقق علت تامه وجود معلول

 .امـا هر دو قسم تالی محال است .۶

 .)۲۰۵ق، فصل سوم از مرحله هشتم، ص ۱۳۲۰، وجود مـعلول واجـب خـواهدبود (طباطبائی، تامه بنابراین با تحقق علت .بود خواهد در نتیجه مقدم هم محال

 بررسی استدالل

ی می که است علت تامه وجود مطلبی عدم الل مــمنوع اســت؛ زیرا انحصار علت عدم درمقدمه چهارم استد
ّ
توان به آن مــعتقد شـد؛ وگـرنه فیلسوفاِن پس از اثبات ضرورت عل

ی به این مطلب اعتقاد دارند که علت تامه مـــختار بـــا اخـــتیاری که عین ذات اوست، هم منکر ضـرورت
ّ
 بنابراین .تواند آن را ایجاد نکندایجاد کند و هم میرا  فعل تواندمی عل

ی و متأخر از آن است استدالل بـه وسـیله ایـن مقدمه (که از
ّ
ی، مغالطه مصادره بـه )فروع ضرورت عل

ّ
 .)۶۱۶، ص ۳(همان، ج  است مـطلوب برای اثبات ضرورت عل

 دلیل سوم .ج

ه مصباح ضرورت معلول را، از اعراض تحلیلآیت
ّ
 بیینت .توان ضرورت وجود معلول را به دست آوردعلت تامه، می که ازتـحلیل مفهومایگونهداند؛ بــهی و ذاتی علت تامه مــیالل

 :است چنین استدالل منطقی

 نیست؛ آنلول متوقف بر چـیزدیگری جـز کند و وجود مععـلت تـامه، علتی است که برای تحقق معلول کفایت می .۱

 .اسـت دیگری نکه معلول تحقق نیابد، به این معناست که وجودش نیازمند چیزفرض ای .۲

 .)۵۷، ص ۲، ج ۱۳۷۸اسـت (مصباح،  بـنابراین فرض عدم تحقق معلول هنگام تحقق علت تامه، مستلزم خلف در تام بـودن عـلتتامه

 بررسی استدالل

که ممکن برای موجود شدن به چـیزی غـیر از آنها ایگونهمتوقف بر آنهاست؛ به هـمه امـوری اسـت که وجود معلول جامع کردیم که علت تامه تر این مطلب را به تفصیل بیانپیش

ی نکرده ادعایکننده محترم نیز چنین نشده است و استدالل منزله ذاتی بـــاب ایـــساغوجی اخذبه روشن است که قید ضرورت یافتن معلول در معنای علت تامه بسـیار .نیاز ندارد

به دست آورد؟ در این اسـتدالل ادعـا شده  است برهان منزله یک عـرضی الزم جـدانشدنی کـه ذاتی باب تعریف، ضرورت تحقق معلول را به توان از تـحلیل ایناست؛ اما آیا مـی

ی صورت معلول برا غـیر ایـن در از تحقق علت تـامه ضـروری باشد؛ چـراکه شود تــا تحقق معلول پستامه، موجب مــی است که قید احتیاج نداشتن معلول به چیزی جز علت

 .موجود شدن به چـیزی غـیر از علت تامه نیاز خواهد داشت

یز دیـگری عـالوه بر منحصر در این نیست کــه بــرای موجود شدن به چ معلول نــشدن با این حال این استنتاج صحیح نــیست و مــقدمه دوم استدالل ممنوع است؛ زیرا موجود

موجود شود،  مـعلول اگـر ؛ در ایــن صــورت است کهباشد فــاعل ذاتی است، بلکه جای این احتمال نیز هست که موجود نــشدن مــعلول، مستند به سلطنت علت تامه محتاج

 تامه خواهدبود که این سـلطنت، عـین ذات علت علت ذاتـی تند به ســلطنتوجود آن مــستند بــه وجود علت تامه و سلطنت آن است و اگر موجود نشود، عدم تحقق معلول مس
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به ضرورت یـافتن مـعلول باشیم، در این صورت  قایل استدالل آری، اگر ما پیش از .ای باشد تـا در نتیجه خارج ازمحدوده علت تامه قلمداد شود؛ نــه ایــنکه امر ضمیمهاســت

 .شد مغالطه مصادره به مطلوب خواهد در تـمام نـبودن عـلت تـامه خواهد بود؛ امـا در ایـن صورت استدالل گرفتارمـنحصر  نشدن معلول موجود

ت تـــامه ایم، عــلمنزله علت تــامه فــرض کــردهخواستن، در حقیقت آنچه به و بدون این اســت : اختیار و اراده فاعل از مقدمات فعل اختیاری و از اجزای عــلت تــامهاشکال

 .نـخواهد بود

 ذا اینل .ای که فعلی از افعال اوستعین ذات فاعل خواهد بود، نه اراده که است گوناگونی است و در بحث کنونی مراد از اختیار و اراده، اختیار واراده ذاتی معانی دارای پاسخ: اراده

ی این است که پس از تحقق علت تامه و دارد به همراه ذات فاعل وجود ذاتی که نوعی سـلطنت فاعل بر فعل اسـت، همیشه اراده و اخـــتیار
ّ
 با ،مدعای فیلسوف منکر ضرورت عل

 .نبوده، بلکه ممکن خواهد بود ضروری ممکن سبب همین اختیار و اراده ذاتی، تحققاین عـلت بـرای تأمین همه نیازهای معلول، به کافی بودن وجود

ین  قاعده ادله منکر

 خود شیءبر  شیء تارتبی صف أخراول: ت دلیل

 صورت منطقی استدالل: .زیرا هر وصفی متأخر رتبی از موصوف خود است ،وجوبی معقول نیستوصف معلول در رتبه پیش از وجود اوست و چنین  سابق وجوب

 .، وصفی برای معلول استبر فرض تسالم بالغیر وجوب .۱

 .هر وصفی در رتبه پس از موصوف خود است .۲

 .موصوف تحقق پیدا میکندتحقق پس وجوب وصفی است که در رتبه پس از 

تنها ردی بر ضرورت سابق است و تنها  این دلیل .را بدین صورت پذیرفت آنتوان ادعا شـده، در رتبه پیش از معلول هسـتند و این خلف اسـت و لذا نمی حال آنکه وجوب بالغیر و

 شود.یر متعارف از ضرورت بالقیاس به صورت ضرورت سابق نیست و لذا این دلیل نفی آن محسوب نمیشود و ظاهرا تقرشامل ضرورت بالغیر می

 جمع ضرورت وجود با قسیم خوددلیل دوم: 

، زیرا معنای ضروری الوجود استال بیان منطقی استدالل به این صورت است که اگر قائل به ضرورت بالغیر معلول قبل از تحقق آن باشیم باید بگوییم که معلول قبل از تحقق او

شود. اما از طرفی در این رتبه معلول هنوز ایجاد نشده است و لذا معدوم است و این عدم برای کند و بعد محقق میقاعدة این است که معلول قبل از تحقق اول ضرورت پیدا می

 ینها قسیم یکدیگر هستند و تحقق دو قسم در یک معنا محال است. معلول چه ضروری و چه امکانی باشد، با ضرورت وجود سازگار نیست، زیرا ا این

 معلول قبل از تحقق درست نیست. سابقفرض ما باطل است و ضرورت پس 

یق تعلق اراده بهوم: دلیل س ی از طر
ّ
 ذهنی صورت انکار ضرورت عل

 :است بیان منطقی استدالل بدین شرح

 او جزءاخیر علت تامه است؛ ، ارادهانسان، پس از فراهم شدن شرایط الزمتحقق فعلی از افعال اختیاری  برای .۱

ء از تحقق شی ، پسآید تا ارادهبه وجود خارجی آن؛چراکه در این صورت الزم می نه گیردتـعلق مـی است، ءصـورت و مفهوم ذهنی شی معنا که محکی اراده زاید بر ذات، بــه .۲

 .محال است چیزی چنین که، درحالیبه آن تعلق بگیرد

 ذیر خواهد بود؛پشخص انطباق عوارض و قیود متعدد هـمراه بـاشد، بر بیش از یک با هر قدر است، ءصورت و مفهوم شیمعنا که محکی  .۳

 ذات است که در افعال اختیاری انسان (که فعل با اراده زایـــد بـــر آن دهندهپذیر اسـت،نشاناز یک شـخص انطباق بیش بر علت تامه تحقق که متعلق اراده پس از مطلب این .۴

 .نسبت به فـاعل انسانی، ترجیح بدون مرجح است طرف هر و ایجاد شخص معین ضروری نیست یک اخیر علت تامه، ایجاد ،پس از تحقق جزء)شودمـحقق می

 .استسابق معلول  باانکارضرورت، مالزمکـه هـمان صـورت ذهنی است بالذات نتیجه: تعلق اراده به مراد

است و اراده به همین  کثیرین الصدق برخارج، جزئی و ممتنعاســـت، ازجهت اتصال حسی با  صورت ذهنی است، مفهومی کـــلی  که ذهنی از این جهت صورت اشکال: اگرچه

 .گیردمی خارج تعلق بـا مرتبط مـفهوم حـسی
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ــورت : هنگام تعلق اراده بهپاسخ ــت بنابراین .باشد متصل شود و به این اعتبار جزئی آن ذهنی از طریق حس به متعلق آن، هنوز متعلق اراده در خارج موجود نشده تا صـ  اراده علقمـ

 ببسبه» لیوان این«در مقابل انسان قرار دارد، مفهوم  لیوان یک هنگامی که برای مثال .آید، در هـر حال کلی است و ترجیح بدون مرجح در هر حال الزم میآنـ تعلق اراده به هنگام

 .تواند مصادیق پرشماری داشته باشدکلی است که می که هنوز در خارج محقق نشده، مفهومی »برداشتن ایـن لیوان«خارجی جزئی است؛ لکن مفهوم  لیوان با حس اتصال

 فعل و ترک قدرت برم حضوری به اختیار به معنای : علچهارمدلیل 

اند، فرموده اند مراد از اینکه انسان مختار است، این است که انسان به کارش را انکار کرده» فعل و ترکبر  تقدر«برخی از فالسـفه که اختیار به معنای  .اختیار معانی متعددی دارد

مگر جبریون این معنا را انکار  .) اما به نظر میرسد، این بحث خروج از معنای وجدانی و مسلم اختیار است۱۸علم دارد و به آن راضـی اسـت!(تعلیقة بر نهایه اسـتاد مصـباح، ص 

گاه نیسـتیم و به آن رضـایت نداریم!جبِّ کردند؟! مگر مُ می علم حضوری و وجدان ما حاکم بر این است که ما اختیار به معنای قدرت بر فعل و  رة میگفتند که ما به آب خوردِن خود آ

ر چند که ، ه»قادر هســتیم بر اینکه آن فعل را ترک کنیم«یعنی می یابیم که حتی در جایی که همه دواعی بیرونی و درونی بر فعل چیزی اســت، در همان لحظه  .ترک را دارا هســتیم

 .دهیمناین رفتار را عاقالنه ندانیم و به دلیل التزام به عقل آن را انجام 

کنند. همچنین دلیل اخیر عدم ضرورت ادله ضـرورت سـابق بر وجود را مطلقا در تمامی فواعل اعم از مختار و غیر مختار نفی می در مقام جمع بندی ادله باید بگوییم که اوال این

ی در اینکند. اما در فواعل غیر مختار، میبالقیاس را در فواعل مختار ثابت می
ّ
ست به فواعل، حاکم ا توان از تحلیل عدم اختیار در این فواعل به این حقیقت رسـید که ضرورت عل

 بالضرورة معلول از او صادر خواهد شد.این صورت که معلول به نسبت به علت تامه خود ضرورت بالقیاس دارد به این صورت که وقتی علت تامه باشد به دلیل عدم اختیار، 

ی که منکر ضرورتکسـی 
ّ
دارد  کند که امکانی فاعل مختار نیست و موجب است و از طرفی قائل ادعا می، زیرا از طرفمنکر شوداصل علیت را نیز  در چنین موردی باشد، باید عل

 بدون هیچ علتی، معلول صادر نشود و این معنایش انکار اصل علیت است.

 منابع

ه، بنحسین سینا،ابن
ّ
 .نابی ،قـم زائد، سـعید تصحیح اإللهیات، ـ الشفاء ق،۱۴۰۴ عبدالل

 .دارالقلم بیروت، دوم، چ بدوی، عبدالرحمن تحقیق و مقدمه الحکمة، عیون ،۱۹۸۰ ، ـــــ

 .تهران ،دانشگاهتهران ،دوم چ پژوه،دانش محمدتقی تصحیح و مقدمه الضالالت، بحر فی الغرق من النجاة ،۱۳۷۹ ، ـــــ

ه ،آملی جوادی
ّ
 .اسراء قم، ،)مـتعالیه حـکمت شـرح( مختوم رحیق ،۱۳۷۶ ،عبدالل

ی،
ّ
 مؤسسة قم، چهارم، چ آملی، زادهحسن حسن وتعلیقات تحقیق مقدمه، تصحیح، تجریداالعتقاد، شرح فی المرادکـشف ق،۱۴۱۳ مـطّهر، بنیـوسف بنحسن حل

 .النشراالسالمی

 . ۷۲-۵۱، ص۳، معرفت فلسفی، سال دوازدهم، شماره۱۳۹۴زاده، محمد، فیاضی، غالمرضا، حسین

 .حکمت تـهران، صـدرالمتألهین، تـعلیقات انضمام به االشراق،حکمه شرح ق،۱۴۳۰ ،الدینقطب شیرازی،

 .العربیالتراث احیاء دار بـیروت، االربـعة، العقلیة االسفار فی المتعالیة الحکمة ،۱۹۸۰ صدرالمتألهین،

 .بیدار قم، الشفاء، الهیات علی الحاشیة تا،بی ، ـــــ

 .مدرسین جـامعه پانـزدهم،قـم، چ سبزواری، زارعی عباسعلی تعلیق و تحصیح ،الحکمة نهایة ق،۱۳۲۰ ،سیدمحمدحسین طباطبائی،

 .مدرسین جامعه قـم، هفدهم، چ سبزواری، زارعی عباسعلی تعلیق و تحقیق الحکمة، بدایة ق،۱۴۲۰ ، ـــــ

 .مطالعاتاسالمی مؤسسه تهران، اصفهانی، ناجی حامد تحقیق ،القبسات کتاب شرح ،۱۳۷۶ میراحمد، عاملی، علوی

 .اسالمی تبلیغات سازمان تـهران، فـلسفه، آمـوزش ،۱۳۷۸ محمدتقی، مصباح،

 .نراقی مـحققان بـزرگداشت کنگره قم، الشفاء، الهیات شرح ،۱۳۸۰ ،محمدمهدی نراقی،

 سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سالم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین
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