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مفهوم عليت از مباحثي است که همواره مورد توجه حکمای مشاء قرار گرفته است" .
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مقدمه
توماس آکوئيني فيلسوف دومنيکن مسيحي قرون وسطي است .فرقة دومنيکن اهل بح و استدالل
بوده و به فلسفة "ارسطو" و پيروان او تمایالت زیادی داشتند .از اینرو ،پایههای اندیشة فلسفي
آکوئيني بر تفکرات ارسطو بنا نهاده شده و فلسفة او تثثيرات چشمگيری در الهيات مسيحيت پس از او
گذاشت .اگرچه او را بهعنوان فيلسوف قرونوسطي ميدانند اما او خود را هيچگاه فيلسوف ندانست و از
فلسفه نيز انتقاد مينمود .از دیدگاه او ،فالسفه عقل صحيح و کامل را که در پرتو وحي بهدست ميآید،
ناچيز درنظر ميگيرند .توماس به فلسفه بهعنوان خدمتکننده به وحي مينگریست ،از اینرو او را
ميتوان از بنيانگذاران «کالم فلسفي» دانست .کالم در نزد آکوئيني به دو معناست :اوال؛ کالم وحياني
که مستقيما برگرفته از کتاب مقدس است و دوم؛ کالم فلسفي که عقل انسان بيانگر آن است .به
بيانيدیگر عقل انسان در پارهای موارد قادر است هدف و غایت انسان را تحليل نماید ،اما در راه رسيدن
به نهایت این غایت که امری فرا طبيعي است ،دیگر انسان ناگزیر است به وحي پناه برد1.روش فلسفة
توماس آکوئيني از تجربة ملموس و محسوس انتزاع شده است .عالوهبر آن ،او اساسا واقعگرا و عيني
است .او از جهان موجود آغاز نموده و از چگونگي هستي سؤال مينماید .در استدالل از یکسو ذهن
را به خود موجود و علت وجود او مطعوف کرده و از سویدیگر سخن از علتالعلل وجود به ميان
ميآورد (کاپلستون ،1326 ،ج ،8ص .)300
توماس به قانون عليت اعتقاد داشته و این قانون را ساری و جاری بين اشياء و موجودات ميداند .او از
قانون عليت بهعنوان ابزاری برای اثبات وجود خداوند استفاده ميکند و از اینرو ،مبحثي مستقل را به
آن اختصاص نميدهد .این شيوه ،یعني خودداری از بح مستقل پيرامون عليت ،در بين متکلمان
اسالمي نيز معمول بوده و این خود ميتواند حاکي از ذوق کالمي کوئيني باشد .در مقابل ،عالمه
محمدحسين طباطبائي فيلسوف ،الهيدان ،مفسر و متکلم شيعه ،مبح عليت را به دید موضوعي فلسفي
نگریسته و به بح پيرامون موضوع عليت ،اقسام آن و نظرات سایرین پيرامون این مبح به طور
جامع پرداخته است .البته ناگفته نماند که ایشان نيز بهعنوان یکي از راههای اثبات وجود خدا ،بهطور
عمده اثبات ذات باری را بر اثبات علتالعلل ،علت فاعلي و غایي متفرع ميسازد .همچنين در آثار
ایشان نمایان است که برهان جهانشناسي برای اثبات وجود صانع به خدمت گمارده ميشود .مقالة
حاضر بر آن است تا با مالحظة براهين پنجگانة توماس آکوئيني نظریات او را در باب موضوع عليت
بررسي نموده و در ضمن مطالعة پارهای از نظریات عالمه طباطبائي پيرامون این موضوع تطبيق
صورت پذیرد.
برهان جهانشناختی يا عليت؛ راهی برای اثبات خدا
دو طریق مشهور برای اثبات وجود خدا که از قدیم بين فالسفه رواج داشته یکي برهان وجودشناختي
یا مبح وجود ) (Ontological Argumentو دیگری برهان جهانشناختي یا مبح عليت
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) (Cosmological Argumentميباشد .فرق این دو برهان در این است که در برهان وجود شناختي،
فيلسوف در آغاز مسثله را طرح نموده و بدون کمک گرفتن از تجربههای ملموس مادی بشر به اثبات
وجود خدا ميپردازد .به تعبيری دیگر برهان وجودشناختي پيشيني بوده و مقدمات آن غيرتجربي است.
حال آنکه براهين جهانشناختي از حقيقتي روشن و کلي در جهان خارج آغاز شده و با استفاده از اصول
فلسفي مانند اصل عليت و حرکت به اثبات وجود خدا ميپردازد .برهان جهان شناختي ،برهاني پسيني
است؛ چراکه الاقل یکي از مقدمات آن راجع به حقيقتي دربارة جهان خارج بوده که از طریق تجربه برای
فيلسوف مکشوف ميگردد .الگوی استنتاج در برهان جهانشناختي« ،قياس» است" .افالطون" و
"ارسطو" از نخستين فيلسوفاني بودند که تقریرهایي در باب برهان جهانشناختي ارائه نمودند (جوادی،
 ،1328صص  .)188-186از مشهورترین افرادی که مدافع برهان عليت محسوب ميشود ،توماس
آکوئيني است .او در کتاب جامع علم کالم ) 8(Summa atheologiaeپنج دليل و در کتاب جامع رد
کافران ) 3(Summa contra gentilesچهار دليل برای اثبات وجود خداوند ارائه ميدهد.
استداللهای مورد بح در کتاب اول بهصورت مابعدالطبيعي ،موجز و فشرده بيان گردیده و در کتاب
دوم بيشتر استداللها با مثالهای طبيعي ملموس ميگردد.
توماس آکوئيني ،اثبات وجود خداوند از طریق فطرت را کافي نميداند .آنچه بهطورکلي
از نوشتههایش برميآید این است که او براین باورست که دالئل وجود خدا که در درون ما بهصورتي
ذاتي کاشته شده است ،شفاف و واضح نيست .عالوهبر آن شناخت شهودی از خدا نيز او را
قانع نميکند .بر این نکته تثکيد دارد که شناخت طبيعي از خدا که در فطرت نهاده شده است ،امری
مبهم بوده و برای تبيين نياز به توضيح و صراحت در بيان دارد .از طرفي خدا را نميتوان از راه
مفهوم و ذاتش ثابت نمود؛ چراکه او شيء نيست و مبرا از تشریح و شرح دادن است ،از اینرو برای
اثبات خدا باید از آثار او کمک گرفت .از منظر آکوئيني ،از آنجایي که معلولها توسط علتهای خود
پدید ميآیند ،پرواضح است که شناخت علت قابل فهمتر از شناخت معلول است .اما در بسياری
از موارد ،به دليل جهل ما نسبت به علت ،معلول بهتر از علت شناخته ميشود ،چراکه دسترسي به
معلول و به تبع آن شناسائي آن سهلتر است .در مورد جهان خلقت هم به همينترتيب است ،ما دانایي
زیادی نسبت به جهان پيرامون خود داریم که ما را به سمت علت پيدایش آن رهنمون ميکند
(.)Aquinas, 1997 , 5.p

مشکل سير از محدود به نامحدود
در اینجا این سؤال مطرح است که با توجه به محدودیت و متناهي بودن آثار خدا ،چگونه ميتوان
وجود نامتناهي خدا را ثابت نمودط بهعبارتي چگونه ميتوان از شناخت محسوس که جهان طبيعت است
به شناخت نامحسوس که ذات نامتناهي باری است ،دست یافتط از دیدگاه آکوئيني اگرچه از راه بررسي
آثاری که در شثن علت نيستند ،ما قادر نخواهيم بود به شناخت دقيق و کاملي از علت نائل آیيم ،اما
ميتوان به این نکته پي برد که این آثار ،معلول علتي هستند .آثار ما را قادر خواهند ساخت تا از
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معلول و اثر ،به وجود علت و مؤثر پي بریم .او این پنج برهان را بهطور عمده از رسالة ارسطو در اثبات
وجود گرفته است .سه راه اول این پنج برهان تقریرهای مختلفي از برهان جهانشناختي بوده و برهان
چهارم «برهان غایت» و «کمال» ميباشد و در نهایت برهان پنجم برهان «غایتشناسي» یا «برهان
نظم» است .او این پنج برهان را بدینگونه به تصویر ميکشد:
برهان اول :برهان حرکت يا برهان محرک بالتحرک محرک اول يا برهان حرکت
)(The Argument of Unmoved Mover
از منظر توماس آکوئيني ،اولين و آشکارترین 8راه اثبات وجود خدا« ،برهان حرکت» است .این امر
مسلم است که در جهان پيرامون ما حرکت وجود دارد ،هرچه به حرکت درآمده بهناچار باید چيزی او
را به حرکت درآورده باشد .حرکت عبارت است از :خروج شيء از حالت بالقوه به بالفعل .هيچ چيزی
نميتواند از حالت بالقوه به فعل درآید؛ مگر آنکه بهواسطة چيزی که اکنون بالفعل است به فعليت
رسيده باشد ،بنابراین آن چيزی که بالفعل گرم است؛ نظير آتش ،چوب را که بالقوه گرم است ،بالفعل
گرم ميکند و بدینترتيب آن را متحرک و متغير ميسازد .محال است که شيء واحدی بتواند در یک
زمان و از یک جهت و از یک لحاظ هم بالقوه و هم بالفعل باشد .بنابراین محال است که یک شيء از
یک جهت هم محرک و هم متحرک باشد ،از اینرو هرچه متحرک است باید توسط دیگری به حرکت
درآمده باشد .اگر محرک ،خود نيز متحرک باشد به محرک دیگری احتياج دارد و همينطور این سلسله
ادامه ميیابد ،اما این سلسله نميتواند تا بينهایت ادامه یابد ،زیرا اگر محرک اول وجود نداشته باشد،
در نتيجه هيچ محرک دیگری هم نخواهد بود؛ چون که حرکت محرکهای بعدی تنها به این علت
است که آن متحرکها بهوسيلة محرک نخستين به حرکت درآمدهاند ،بنابراین ضروری است که برای
تبيين حرکت به محرک نخستين برسيم که محرک دیگری آن را به حرکت در نياورده است ،این
محرک نامتحرک را «خدا» مينامند (اتين ژیلسون ،1328 ،ص .)166آکوئيني این برهان استداللي را
«برهان واضحتر» مينامد و نسبت به چهار برهان دیگر توضيح بيشتر و کاملتری را پيرامون آن ارائه
ميدهد ،از این برهان "ابنميمون" و "قدیس آلبرتوس" هم در اثبات خدا استفاده نمودهاند
(کاپلستون ،1326 ،ج ،8ص.)836
ارسطو در کتاب مابعدالطبيعه یا متافيزیک ،کتاب دوازدهم ،برای تبيين حرکت از نوعي برهان حرکت
سخن ميگوید .مفهوم «محرک نامتحرک» از این کتاب گرفته شده است .ارسطو اینگونه شرح
ميدهد که نخستين علت یا علت محرک موجودات ،وجودی کامل ،بدون عيب و نقص و تجزیهناپذیر
است .او موجودی دقيق ،عميق و باریکبين است ،از اینرو ارسطو او را «عقل فعال» مينامد .این
مفهوم برگرفته از اندیشههای ارسطو ریشه در کيهانشناسي و قوانين عليت داشته و بسيار مورد توجه
فالسفة قرون وسطي از جمله توماس آکوئيني واقع شد .آکوئيني این برهان را که بهعنوان نخستين و
مهمترین برهان خود ميداند از مبح تغيير یا حرکت در جهان آغاز مينماید .منظور او از تغيير یا
حرکت ،خروج از حالت قوه به فعل است .این تغييرات شامل تغيير در کيفيت ،کميت ،مکان و زمان نيز
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ميباشند .برای اثبات این برهان ،اثبات دو پيش فرف الزم و ضروری است :اول؛ آنکه باید ثابت گردد
که یک شيء توسط شيء دیگری به حرکت درآمده و دوم؛ آنکه محال است سلسلة اشياء محرک و
متحرک تا بينهایت پيشروند .شاید اینگونه بهنظر آید که توماس در این راستا حرف جدیدی نزده و
استداللهای او برگرفته از قسمتهایي از بخشهای هفتم و هشتم کتاب طبيعيات و کتاب دوازدهم
مابعدالطبيعه است ،اما نکتة حائز اهميت آنکه او برای استناد به این برهان ،عالوهبر براهين متافيزیکي
از براهين فيزیکي ارسطو نيز استفاده نموده است .این برهان به چند نکته اشاره دارد:
بر اساس این برهان ،تغيير یا حرکت در موجودات جهان برای ما بهطور کامل مشهود است .هيچ
چيزی در این جهان دارای حرکت نيست؛ مگر آنکه اوال بالقوه دارای خصوصيت حرکت باشد و
همچنين بهواسطة محرکي به حرکت درآمده باشد .عالمه طباطبایي ،حرکت را هستي ،پس از نيستي
ميداند و همة اجسام خارجي را دارای حرکت عمومي (وضعي ،مکاني و جوهری) ميداند .ایشان در
کتاب نهایهالحکمه از طریق حرکت و تغيير ،بر وجود خداوند تبارک و تعالي برهان اقامه مينماید .عالمه
این روش را روش علمای طبيعي برای اثبات خدا ناميده است .عالمه بر این باور است که این برهان
بهتنهایي وجود یک موجود مجرد غيرمادی را ثابت مينماید ،نه آنکه واجبالوجود بالذات را ثابت نماید .از
اینرو ،ایشان برای تتميم این برهان از برهان «وجوب» و «امکان» نيز بهره ميبرد .آنچه از مقدمات این
برهان برميآید آنکه در قسمت نخست برهان یعني اثبات محرک نامتحرک ،عالمه وجود حرکت در
خارج را بيان نموده و نيازمندی حرکت به محرک را -که آن محرک علت حقيقي و فاعلي است -تبيين
مينماید .در نهایت از بطالن تسلسل به محرک نامتحرک ميرسد .در بخش دوم این برهان،
او به تکميل برهان پرداخته و مبرابودن این موجود از قوه و ماده را خاطرنشان ميسازد؛ چراکه
هر آنچه وجودش با قوه و ماده همراه است ،متحرک است و بدینترتيب ثابت ميکند که
این موجود مجرد واجبالوجود است (طباطبائي ،1361 ،صص )868-861در (راسخي ،کالهدوزان،1320 ،
ص.)111
عالوهبر آن در کتاب اصول فلسفه وروش رئاليسم ،جلد چهارم ،در مبح قوه و فعل ،ایشان بدون
استفاده از امتناع تسلسل حوزة محرک نامتحرک را به عالمي خارج از عالم ماده ميکشاند .در مقدمات
برهان اینگونه بيان ميدارد که هر آنچه دارای قوه و فعل است دارای حرکت است ،از اینرو حرکت در
عالم ماده مطرح ميباشد؛ دوم آنکه وجود حرکت جوهری در عالم ماده است و در نهایت آنکه ارتباط
وجودی اجزاء جهان طبيعت در کل یک واحد پهناور را تشکيل ميدهند .نتيجهای که از مقدمات این
برهان بهدست ميآید ،نخست حرکت عمومي جهان و دوم متحرک بالذات بودن آن است .براساس نتيجة
حاصله از این مقدمات و اثبات حرکت عمومي و بالذات جهان دامنة محرکهای نامتحرک به خارج از
عالم ماده کشيده ميشود (راسخي ،کالهدوزان ،1320 ،صص.)113-118
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علت حرکت؛ از درون يا برون
حال این سؤال مطرح است که آیا این محرک یا به تعبيری عامل حرکت ،محرکي خارجي است و
یا اینکه محرک دروني استط بهعبارتي نيرویي از خارج باع حرکت از قوه به فعل ميشود و یا آنکه
چيزی از درون خود شيء مبدأ حرکت شيء خواهد شدط در کالم افالطون در کتاب قوانين (کتاب دهم)
دو نوع حرکت متمایز از هم نشان داده ميشود؛ یکي حرکتي که از موجودات دیگر به موجود منتقل
ميشود و دیگر حرکتي که در آن متحرک خود منشاء و عامل حرکت است .از منظر افالطون ،فقط
موجودات زنده ميتوانند منشاء حرکت خود واقع گردند و حرکت بالعرف باید در نهایت به حرکت بالذات
منتقل گردد .بنابراین ،همة حرکات سرانجام به نفس منتقل ميگردند .ارسطو ،معتقد بود که اجسام
متحرک و همچنين اجسام محرک واسطه بوده و برای به حرکت درآوردن آنها نياز به محرکي است که
خود دیگر متحرک نباشد .این محرک موجودی ازلي ،جوهر و فعليت است (محمدرضایي ،1362 ،صص
 ،)136در کالم آکوئيني تصریحي به این مطلب نشده است که منظور او از حرکت چه نوع حرکتي است.
گرچه بعيد بهنظر نميرسد که او نيز مانند ارسطو معتقد باشد که حرکت هر جسمي علتي خارج از آن را
ميطلبد" .کي وارد"_) )Keith Wardمعتقد است او توضيحي کامل پيرامون این موضوع ارائه نداده،
ولي بهطورکلي برای تغيير و حرکت شيء ،هر دو عامل ميتواند تثثيرگذار باشد؛ چه آنکه عاملي از
خارج بر او تثثير نهاده و سبب شده از قوه به فعل درآید و چه آنکه عاملي در درون شيء سبب تغيير
شيء شود ،اما در مورد محرک نخستين ،با توجه به ساختار فکری توماس این امر مسلم است که او بر
این باور است که محرک اول در آغاز خلقت حرکتي را اعمال نموده و این اعمال حرکت هنوز هم پا
برجاست .به تعبيری رساتر محرک اول ،اکنون هم محرک اول است .قطعا رأی او برخالف این امر است
که محرک اول در آغاز خلقت حرکتي را از خارج اعمال کرده باشد و جهان را به حال خود واگذاشته باشد
و حرکت کنوني ناشي از آن اعمال حرکت نخست باشد .پس حرکاتي که اکنون در عالم وجود دارند به
دليل وجود اموری است که خود از درون دارای خصوصيت تغير یا حرکتاند و منشاء آن امور نيز ،به
نوبة خود اموری دیگر ميباشند ،اما در نهایت همة این حرکتها متکي به نيرویي هستند که آن نيرو
غير متغير است .در مقابل ،آنچه از فحوای کالم عالمه و از تقریر برهان بر ميآید؛ ایشان حرکت را
حرکت جوهری ميداند .عالمه حيطة حرکت را از امور مادی فراتر برده و حرکت عالم بهعنوان امری
ذاتي و در جوهر اجسام برشمرده و از این طریق دامنه حرکت متحرکها از گسترة مادی به عالم مجرات
کشيده شده است.
اشارهای به قانون سنخيت
آکوئيني در این برهان بهطور مستقيم نامي از قانون سنخيت نميبرد ،اما در کالم او این نکته
مشهود است که شيء واحدی نميتواند در یک زمان و از یک جهت و از یک لحاظ هم بالقوه دارای
خصوصيتي باشد و هم بالفعل دارای همان خصوصيت باشد .استفاده از عبارت «از یک جهت» یا «همان

عليت از منظر توماس آکوئينی و تطبيق آن با ديدگاه عالمهطباطبائی

921

)"("Causal Argument from two Perspectives: Thomas Aquinas . . .

خصوصيت» شاید حاکي از این باشد که آکوئييني به رابطة سنخيت بين علت و معلول معتقد است.
عالمهطباطبائي تحت عنوان یک علت واحد جز یک معلول واحد ندارد .بهطور کامل پيرامون مبح
ضرورت وجود سنخيت بين علت و معلول تثکيد مينماید .همچنين با بياني دیگر بر این مطلب اشاره
دارند که دو علت مستقل و جدای از هم در یک معلول نميتوانند ،جمع گردند.
محال بودن تسلسل علل
آکوئيني در این برهان و سه برهان دیگر بر اصل محال بودن تسلسل علل تثکيد دارد .گرچه او
درصدد اثبات این اصل نيست اما از نتایج آن بهره جسته است .از منظر او،سلسلة علل متحرک باید به
محرکي ختم شود که مبداء حرکت است؛آنچه نيروئي غيرمتحرک و غيرمتغير است.عالمهطباطبائي در
کتاب نهایهالحکمه،بهطور مفصل پيرامون موضوع محال بودن تسلسل صحبت نموده و دالیلي را برای
رد تسلسل ارائه ميدهد؛از جملة این دالیل برهان «طرف» و «وسط» "ابنسينا" است .عالمه تثکيد
دارد که سلسلة علل تامة یک معلول نميتواند تا بينهایت پيش رود؛بلکه باید در جایي متوقف شود.
شبهة حرکت توسط نامتحرک
آکوئيني تثکيد دارد که محرک اول نامتحرک است .این تثکيد بهصراحت در کالم و نوشتههای او
مشهود است .اما چگونه ممکن است که نامتحرک سبب حرکت باشدط همانطور که اشاره شد منظور از
حرکت در اینجا حرکت از حالت قوه به فعل است .ابن رشد به این سؤال اینگونه پاسخ داده که
محرک نخستين فعل محض است .او قوه نيست که برای فعليت یافتن نياز به حرکت داشته باشد .او
موجودی بالفعل و غيرقابل تغيير است .توماس نيز مانند ارسطو بر این اعتقاد است که غير قابل تغير
بودن مساوی با ماوراء طبيعيبودن است.
اتکا متحرک به محرک
توماس آکوئيني بر این باور است که محرک،غيرقابل انفکاک از متحرک بوده و اگر محرک نخستين
وجود نداشته باشد به تبع آن سایر متحرک ها نيز وجود نخواهد داشت ،چراکه متحرک ها متکي به
محرک هستند،اما چگونه رابطة علي و معلولي بين محرک نخستين و متحرک برقرار استطاین رابطه
به دو صورت تقریر ميشود :گاه علت از نظر زمان متقدم بر معلول است،اما دوام وجود معلول بر وجود
علت متوقف نيست .بهعبارتي برای تحقق معلول وجود علت الزم است ،اما برای تداوم وجود معلول وجود
علت الزم نيست.برای مثال رابطه وجود انسان و پدر و مادرش رابطة علي و معلولي از این قسم
است.برای بهوجود آمدن انسان وجود پدر و مادر الزم است،ولي ادامة حيات انسان متوقف بر ادامة
وجود پدر و مادرش نيست.ممکن است پدر و مادر از دنيا بروند و انسان تا سالياني طوالني بدون آنان
زندگي کند.
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اما نوعي دیگر از رابطة علت و معلولي وجود دارد که برای هميشه وجود معلول متوقف بر وجود
علت است .برای مثال مجسمهای را در نظر بگيرید که علت ایستادن و قوام آن بهدليل وجود پایة
مجسمه است .اگر ستون و پایه نباشد ،ایستادن مجسمه هم از بين ميرود و آن ميافتد .رابطة علي
که توماس بين خدا و اشياء تعریف ميکند از نوع دوم است .از منظر او ،خدا علتي نيست که در زمان
گذشته روندی ایجاد کرده باشد که تاکنون تاثيرات خاص آن بر جا مانده باشد .برای مثال این گونه
نيست که مانند اجداد ما ،روند تولد ما و فرزندان ما را ایجاد کرده باشند و آثار آنان باقيمانده بدون
آنکه خودشان وجود داشته باشند .در کالم آکوئيني ،خدا علت تثثيراتي است که این تثثيرات به او در هر
لحظه وابسته و متکي هستند ،مانند مجسمه که برای ایستادن هر لحظه به پایه متکي است .(Davies,
)1993, p.27در کالم حکمای اسالمي از جمله عالمهطباطبائي نيز مشابه این مثال آمده است .ایشان
تثکيد مينماید که رابطة علي و معلولي خداوند با موجودات مثل رابطة بنا و بنا نيست که پس از
تکميل بنا دیگر نيازی به وجود بنا نباشد؛ بلکه موجود همانطور که برای ایجاد نياز به علت دارد برای
دوام و بقا نيز نيازمند علت است (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،3ص)861
محرک نامتحرک يا خدا
در کالم ارسطو ،امکان وجود محرکهای نامتحرک بسياری وجود دارد ،حال آنکه آنگونه که در
نوشتههای آکوئيني بر ميآید ،منظور او از واژة خدا در برهانهای پنجگانه ،خدای بتپرستان و حتي
خدایان متعدد نميباشد ،او در صدد اثبات خدای واحد ،آنچه پيروان ادیان ابراهيمي ميپرستند ميباشد
( .)Davies,1993, p.35در کتاب جامع علم کالم در انتهای هر برهان ،او تثکيد دارد که این همان
چيزی است که هر کسي آن را خدا مينامد ) .(Aquinas, 2006, p.22-23همانطور که ذکر شد،
عالمه بر این باورست که برهان حرکت بهتنهایي وجود یک موجود مجرد و غيرمادی را ثابت مي کند و
نه آنکه واجبالوجود بالذات را اثبات نماید ،از اینرو او برای تتميم برهان حرکت ،برهان امکان و وجوب
را نيز اضافه مينماید.
حاصل کالم
هر دو اندیشمند قانون عليت را باور دارند ،اگرچه در کالم آکوئيني نامي از قانون سنخيت برده
نشده ،اما از فحوای کالم او اینگونه بر ميآید که او قائل به این قانون نيز ميباشد .هر دو متفکر
عامل حرکت را عاملي دروني ميدانند ،هر دو بر این اعتقادند که نه تنها ایجاد معلول ،نيازمند علت
است بلکه بقا آن نيز نيازمند علت ميباشد .دقت نظر عالمه در تبيين برهان حرکت حائز اهميت است،
چراکه ایشان عالوهبر اثبات محرک نامتحرک به اثبات مجرد بودن آن نيز ميپردازد ،چراکه ایشان براین
باورست که اثبات محرک نامتحرک بدون اثبات تجرد آن ناکافي بوده و ذات باریتعالي را ثابت نميکند،
ظاهرا ایشان محرک اول و علت فاعلي را یکي ميداند.
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برهان دوم :برهان علت اول )(The Argument of The First Cause
ما در جهان اشياء محسوس ،سلسلهای از علل فاعلي را ميبينيم ،نوعي ترتيب در علل فاعلي وجود
دارد .هيچ چيز نميتواند علت فاعلي خود باشد ،چراکه در آن صورت باید پيش از خودش وجود داشته
باشد و این امری محال است که چيزی خودش پيش از خود وجود داشته باشد .از طرف دیگر صعود
به سمت الیتناهي در سلسلة علل فاعلي بر مبنای تقدم و تاخر نيز محال است و سلسلة علل ممکن
نيست تا بينهایت پيش برود .در سلسلة علل فاعلي ،علت نخستين ،علت علت واسطه است و
همينطور تا به معلول برسيم ،خواه علت واسطه متعدد و یا یکي باشد .پس هرچند علتهای واسطه
وجود داشته باشند ،علت فاعلي نخستين ،علت فاعلي معلول هم خواهد بود .نتيجه آنکه اگر علت فاعلي
نخستين از بين برود ،معلول هم از بين خواهد رفت .به تعبيری دیگر علت اخير و علت واسطه وجود
نخواهد داشت؛ اما اگر ممکن باشد که سلسلة علل فاعلي تا بينهایت پيش رود .در آن صورت علت
فاعلي نخستيني در کار نخواهد بود که همة این فرفها آشکارا باطل است .بنابراین ،الزم است علت
فاعلي نخستيني را بپذیریم که همگان آن را خدا ميدانند (ژیلسون ،1328 ،ص.)116
بر اساس نظر خود توماس این برهان برگرفته از اندیشههای ارسطوست .توماس در کتاب در رد کافران
بهصراحت بيان ميدارد که این مطلب را از کتاب دوم ارسطو در مابعدالطبيعه گرفته است .حتي در آنجا
برهاني از ارسطو نقل ميکند که مبتنيبر آن است که سير قهقرائي در سلسلة علل فاعلي غيرممکن بوده
و باید به یک علت فاعلي واحد یعني یگانه علت نخستين برسيم ،اما اگر به همان منبعي که توماس
ارجاع داده مراجعه کنيم ،خواهيم یافت که ارسطو در این باب سخني از علت فاعلي به ميان نياورده؛ بلکه
او در آنجا ثابت ميکند که در هيچکدام از علل اربعة ارسطویي یعني علت محرکه ،غایي ،صوری و مادی
نميتوان به بينهایت رسيد .عالوهبر آن ارسطو از این مبح  ،وجود خدا را نتيجه نميگيرد .این برهان
بيشتر شبيه برهاني است که توسط ابنسينا و پس از او قدیس آلبرتوس برای اثبات وجود خدا ارائه
گردیده است (همان ،صص.)113-116
اثبات علت فاعلی نخستين به کمك برهان طرف و وسط ابنسينا
آکوئيني در این برهان ،سعي بر اثبات علت فاعلي نخستين دارد .آنچه ظاهرا مشهود است این
برهان مشابه برهان طرف و وسط ابنسينا بوده و به کمک بطالن تسلسل ،وجود علت فاعلي نخستين
را ثابت مينماید .او برای رد تسلسل برهاني اقامه نکرده و ظاهرا این موضوع را امری بدیهي ميداند،
اما اینکه چرا آکوئيني مانند ابنسينا بدون توسل به بطالن تسلسل و با استفاده از برهان وجوب و امکان،
وجود علت فاعلي نخستين را ثابت نکرده جای سؤال دارد ،شاید به دليل آنکه او این دو برهان را
مستقل از هم دریافته و از اینرو اوال؛ برهان طرف و وسط را برای اثبات علت اولي کافي دانسته و
همچنين ،برهان امکان و وجوب را مستقال راهي دیگر برای اثبات وجود خدا ميداند ،کما اینکه
همانطور که خواهد آمد از آن به عنوان برهان سوم یاد ميکند .شاید هم بنابر گفتة خود از ابن سينا
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کمک نگرفته است! در مقابل ،عالمهطباطبائي از برهان طرف و وسط ابنسينا برای رد تسلسل
استفاده نموده است .ایشان علت فاعلي را مستقال تعریف نموده ،نياز به وجود آن را ثابت کرده و اقسام
بسياری برای آن بيان کرده است .در راستای این تقسيمات بعضي از علل فاعلي منحصرا اختصاص به
ذات باریتعالي دارد (طباطبائي ،1326 ،ص.)886
بسيط بودن ذات باری و مشکل سه خدايی
عالمهطباطبائي بر این باورست شيء بسيط ممکن نيست هم فاعل بوده و هم قابل باشد .سؤال این
جاست که اگر توماس آکوئيني قائل به فاعل نخستين است؛ بهعبارتي آنچه فاعل بوده و قابل نيست آیا
او نيز بر این اعتقادست که ذات باری بسيط استط اگر چنين است ،او این موضوع را چگونه با مسثلة سه
خدایي حل ميکندط
آکوئيني وجود خداوند را بسيط ميداند ،او را مرکب ندانسته و تجزیهپذیر نميداند .در این
صورت ،خدا منحصرا یکي است ،بهعبارتي اگر «الف» و «ب» وجود داشته باشند« .الف» خدا
باشد و ذات او بسيط بوده و تجزیهناپذیر باشد ،بهناچار باید «ب» هم همان «الف» باشد ،اینجاست
که او به نوعي تناقض بر ميخورد .از طرفي او ميگوید که این ب همان الف بوده و همان خداست
که در یک ذات الهي مشترکاند و از این طریق ميخواهد امکان سه خدایي بودن را باز بگذارد .در
عين حال ،او اقرار ميکند که از نظر فلسفي نميتوان چنين چيزی ]سه خدایي[ را ثابت نمود
).(Eardley, Still, 2010, p.103

عالم؛ قديم يا حادث
ارسطو عالم را قدیم دانسته و از اینرو ،معتقدست که وجود علت فاعلي نخستين برای عالم
بيمعناست .این عقيده برخالف نظر ابنسينا است که او عالم را قدیم دانسته و وجود علت فاعلي
نخستين را ثابت ميکند .در مقابل ارسطو و ابنسينا ،آکوئيني معتقد است که براهين ابنسينا برای اثبات
قدیم بودن عالم کافي نيست ،بنابراین ،با توجه به شواهد موجود در کتاب مقدس ،آکوئيني عالم را حادث
ميداند .آکوئييني برخالف ارسطو معتقد به وجود علت فاعلي نخستين نيز ميباشد .از طرفي دیگر ،او به
آموزههای «خلق نخستين از عدم» اعتقاد دارد؛ آنچه در کالم ارسطو دیده نميشود ،بنابراین در این مورد
بيشتر شبيه" آگوستينوس" فکر ميکرده است (کاپلستون ،1326 ،ج ،8ص.)888
تفاوت برهان محرک نامتحرک و علت فاعلی نخستين
آنچه در کالم مفسرین آثار توماس بر ميآید نيز گاها تناقض دیده ميشود؛ برای مثال "برایان
دیویس" ،آن هنگام که برهان علت فاعلي را توضيح ميدهد ،مجددا از لفظ محرک و متحرک استفاده
ميکند .نظر "ژیلسون" بر این است که به طورکلي این پنج برهان ساختاری مشابه هم دارند و شاید
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بتوان گفت که حتي یک کل را تشکيل داده و مکمل یکدیگرند ،اما توجه به این نکته ضروری است
که هرکدام نيز بهتنهایي برای اثبات وجود خدا کافي است .هرکدام از سلسلة متفاوتي از معلولها آغاز
کرده و جنبة متفاوتي از عليت الهي را آشکار ميسازد .به تعبيری اولي ما را به خدا بهمنزلة علت
حرکت جهاني و آنچه همة حرکتها وابستة به اوست منتهي مينماید ،حال آنکه دومي به خدا بهعنوان
علت وجود همة اشياء مينگرد (ژیلسون ،1328 ،صص .)113-116اما این موضوع جای سؤال دارد که
اگرچه او نيز مانند ابنسينا قائل به محرک اول و علت اول است و این دو را یک علت ميداند ،چرا
تحت دو برهان برای اثبات وجود خدا استفاده ميکندط
کي وارد ،این موضوع را بدینصورت توضيح ميدهد که برهان اول داللت بر وجودی دارد که
اکنون موجود است و محرک سبب به حرکت درآوردن قوایي ميشود که در او وجود داشته است ،اما
برهان دوم داللت بر پدیدآورندة وجودی دارد که هنوز به وجود نيامده و این فاعل او را به وجود
ميآورد ،آنچه در کالم عالمه مشهود است؛ ایشان محرک نخستين را علت فاعلي ميداند .حتي در
بعضي از عبارات عالمه اینگونه دیده ميشود که ایشان علت فاعلي را همان محرک در نظر آورده
است .برای نمونه در علت فاعلي ممتنع است که محرک عين متحرک باشد ،بهعبارتي علت فاعلي
عين علت قابلي باشد (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج ،3ص )888یا در جایي دیگر
ميگوید...« :ناچارا فاعل و محرکي ماوراء ماده دارند که حرکت را از وی ميپذیرند» (همان ،ص.)836
حاصل کالم
طباطبائي و آکوئيني هر دو بر این اعتقادند که هر شيئي دارای علتي فاعلي است که لزوما باید قبل
از او و بهوجودآورندة او باشد .علت فاعلي نخستين شيئي بسيط است و شيء بسيط ممکن نيست هم
فاعل بوده و هم قابل باشد؛ بلکه او تنها فاعل است .در مقابل ،برای اثبات علت فاعلي نخستين روش
اتخاذ شده توسط دو متفکر یکسان نيست .همچنين از منظر عالمه علت محرک همان علت فاعلي
بوده و دليلي برای اثبات مجدد آن نميبيند ،ولي آکوئيني به این نکته توجه ميدهد که گرچه این دو
یکي هستند ،اما علت محرکه دال بر ایجاد حرکت در موجودی است که از قبل وجود داشته اما علت
فاعلي پدیدآورندة وجودی است که وجود نداشته است.
برهان سوم :برهان امکان و وجوب )(The Argument of The Contingency
راه سوم از «امکان و وجوب» اخذ ميشود .ما در طبيعت اشيائي را ميیابيم که ممکن است وجود
داشته یا موجود نباشند ،چراکه آنان در معرف کون و فساداند .از سویدیگر ممکن نيست که
همة اشياء نسبت به وجود و عدم یکسان باشند ،چراکه درآن صورت ،در یک زمان نباید هيچ
چيزی وجود داشته باشد .پس در این صورت ،دیگر غيرممکن است که اصال چيزی بهوجود آید.
بنابراین حتي هماکنون هم هيچ چيزی موجود نميبود که این امری محال است .پس لزوما
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باید موجودی وجود داشته باشد که وجود آن ضروری باشد ،اما هر موجود ضروری یا ضرورت خود
را از دیگری کسب کرده یا از خود گرفته است .اکنون همانطور که در علل فاعلي اثبات شده ،محال
است که سلسلة موجودات ضروری که معلول موجودات دیگر هستند تا بينهایت تداوم داشته باشد.
بنابراین ،چارهای جز این نيست که موجودی بالذاته ضروریالوجود بوده و ضرورت را به دیگر
موجودات اعطا کند ،او علت وجوب وجود دیگران است .این وجود همان است که همه خدایش خوانند
(ژیلسون ،1328 ،ص.)118
سومين طریقي که آکوئيني برای اثبات وجود خدا استفاده نموده ،برهان وجوب و امکان است .در این
برهان دو مقدمه طرح ميگردد :نخست آنکه امر ممکن حادث است یعني آنکه ميتواند وجود داشته و
یا وجود نداشته باشد؛ دوم آنکه امر ممکن وجود بنفسه ندارد ،یعني وجود بالذات نداشته؛ بلکه وجود
خود را از علت فاعلي کسب کرده که او را پدید آورده و به او وجود عطا نموده است .بهعبارتي
آکوئيني در این برهان نوعي تمایز بين ذات و وجود پذیرد .مشابه این مطلب نزد فيلسوفان مسلمان
بهویژه " فارابي" مشهود است .همين تمایز مبنای استدالل ابنسينا بوده و با اندکي تغيير آن را نزد
ابن ميمون ميیابيم و در نهایت نزد توماس مشابه آن دیده ميشود (همان ،ص.)113
يکی بودن وجود و ماهيت در ذات باری
ارسطو بر این اعتقادست که تمام موجودات دارای وجود و ماهيت هستند ،اکنون این مسثله مطرح
است که اگر توماس آکوئيني نيز مانند ارسطو بر همين باور بوده و امکان را از لوازم ماهيت ميداند،
چگونه ميتوان واجبالوجود بودن خدا را ثابت نمودط آکوئيني معتقد است که هر موجود متناهي دارای
وجود و ماهيتي است .از منظر او ماهيت در واقع حالت بالقوة وجود است؛ پس یعني ضرورتا موجود
نيست و چون ذاتش غير از ماهيتش است ،برای وجود نيازمند علت است .بهعبارتي جدایي وجود از
ماهيت به معنای معلول بودن است ،اما ذات باریتعالي یعني وجودی که ضرورتا موجودست ،ذات و
ماهيتاش یکي است .به این معنا که وجودش عين ماهيتش است .از اینرو قدیم بوده و برای وجود
نيازمند وجود علتي نميباشد (کاپلستون ،1326 ،ج ،8ص  ،)881به همين دليل در این برهان ،آکوئيني
از خدا بهعنوان واجبالوجود یاد ميکند.
نکتة حائز اهميت آنکه در این راستا او از ارسطو عميقتر و دقيقتر مياندیشيد .ارسطوبا عدم
تفکيک بين وجود و ماهيت در اجسام متناهي نتوانست به این نقطه دست یابد که ذات خدا عين وجود
اوست (همان ،ص .)881آکوئيني ،این مفهوم را از کتاب مقدس برگرفته است .آنجاکه موسي از خدا
دربارة نامش سؤال کرد .خدا در جواب گفت« :من آنم که هستم» (سفر خروج.)18-13 :3 ،
در مقابل ،عالمهطباطبائي برهان وجوب و امکان به معنای عام را برای اثبات اصل عليت استفاده
ميکند .در کالم عالمه ،ماهيت در حد ذاتش نسبت به وجود و عدم یکسان است ،از اینرو برای
رجحان یکي از دو طرف یعني وجود یا عدم نيازمند عاملي است .آن عاملي که سبب وجود موجود
ميشود« ،علت» نام دارد ،بهعبارتي علت یکي از دو طرف را رجحان ميدهد .ایشان همچنين از این
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برهان برای اثبات واجبالوجود استفاده نموده است ،بدین ترتيب که هر پدیدة خارجي تا ضرورت پيدا
نکند ،موجود نخواهد شد و این ضرورت را علت به او عطا ميکند .پس هر معلول نسبت به علت یا
ضرورت بالقياس داشته و یا ضرورت بالغير دارد؛ البته باید توجه داشت که ضرورت بالقياس ميان معلول
و علت تامه ميباشد ،هر ضرورت بالغير منتهي به ضرورت بالذات است .بهعبارتي وجود ممکن به وجود
واجبالوجود منتهي ميشود ،به بياني دیگر ،سلسلة عللي که وجود معلول به آنها وابسته است ،به علتي
منتهي ميگردد که دیگر معلول نيست.
تفاوت سه برهان
دوباره در اینجا این سؤال مطرح است که اوال فرق این برهان با برهان اول چيستط و ثانيابا برهان
دوم چيستط طرح اشکال اول از اینجا ناشي ميشود که لفظ «امکان» در استعماالت فلسفي به دو
معنا ميآید؛ گاه ميگویيم« :انسان ممکن است» معنایش این است که نسبت ماهيت انسان به وجود و
عدم او یکسان است ،اما گاه به معنای دیگری استعمال ميشود و آنکه این لفظ به معنای قوه بوده و
در مقابل فعليت است و همچنين به معنای ضرورت به معني لزوم عدم ميآید (طباطبائي ،اصول فلسفه
و روش رئاليسم ،ج ،3ص .)168آنچه از عبارات توماس بر ميآید منظور او معنای اول ميباشد .طرح
اشکال دوم نيز بهواسطة آن است که ابنسينا از این برهان برای اثبات علت فاعلي استفاده نموده است
و ليکن اینگونه بهنظر ميآید که این برهان داللت بر وجود واجبالوجود مينماید ،حال این
واجبالوجود را علت فاعلي دانسته یا علت غایي بدانيم.
از ديدگاه کيث وارد ،برهان اول بر موجوداتي داللت دارد که اکنون موجود و در حال تغييرند،
بهعبارتي دارای عواملي بالقوه هستند که آن تغييردهنده آن عوامل را به فعليت ميرساند و برهان دوم
داللت بر چيزهایي دارد که هنوز به وجود نيامدهاند و فاعل آنها را بهوجود ميآورد .برهان سوم
اشاره به چيزهایي دارد که نسبت آنها به وجود و عدم یکسان بوده و هيچ اجباری برای وجود ندارند .از
دیدگاه کي وارد این سه برهان به همراه هم اشاره به ذاتي دارد که موجود و بالفعل است و تغيير
نميکند (برهان اول) ،هيچ چيزی وجود ندارد که او را بهوجود بياورد (برهان دوم) و او دروجود
ضروری است یعني باید وجود داشته باشد (برهان سوم) .این گونه بهنظر ميآید که فرق ظریفي ميان
سه برهان حرکت ،علت و معلول و امکان و وجوب محقق باشد؛ برهان حرکت برخالف دو برهان دیگر از
مصادیق عليت استفاده نموده ،حال آنکه برهان عليت از خود مفهوم عليت بهره ميجوید .از اینروست
که در برهان عليت ،خدا بهعنوان علتالعلل معرفي شده و در برهان حرکت او را محرک بالتحرک
ميخوانند.
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حاصل کالم
هر دو متفکر قائل به وجود ذات واجبالوجودند و برای اثبات ذات واجبالوجود از برهانوجوب و
امکان استفاده مينمایند .عالوهبر آن هر دو بر این اعتقادند که امکان از لوازم ماهيت است .از دیدگاه
توماس ،ماهيت حالت بالقوة وجود است؛ پس یعني ضرورتا موجود نيست .ممکنات چون ذاتشان غير از
ماهيتشان است ،از اینرو ،برای وجود نيازمند علت هستند ،اما ذات واجبالوجود با ماهيت او یکي بوده و
از اینرو ضروری بالذات است .از منظر عالمه ،وجوب وجود ممکن به وجوب واجبالوجود منتهي
ميگردد ..و در ذات واجبالوجود با ماهيت او یکي بوده و از اینرو ،او ضروری بالذات است .اما عالمه،
برای اثبات قانون عليت بهطور عام از این برهان استفاده مينماید ،ولي از نوشتههای آکوئيني بر ميآید
که برای اثبات واجبالوجود از این برهان بهره ميگيرد.
برهان چهارم :برهان درجات کمال در اشياء )(The Argument from Degree
راه چهارم از مراتب درجاتي گرفته مي شود که در اشياء وجود دارد .در ميان موجودات ،بعضي
از موجودات دارای خير ،حقيقت و شرف بيشتر و واالتر و بعضي دیگر دارای خير ،حقيقت و
شرف کمتری هستند ،اما کمتر یا بيشتر دارا بودن امور ،به دليل شباهتي است که این اشياء به
روشهای گوناگون ،به چيزی که در حد اعلي است ،دارند .مثال به شيئي گرمتر اطالق ميشود که
شباهت بيشتری با چيزی که گرمترین است ،دارد .بنابراین ،چيزی وجود دارد که در برترین درجة
حقيقي و نيکو و شرف است .پس در مرتبة اعالی وجود است ،همانطو که در مابعدالطبيعه ارسطو آمده
است« :آنچه برترین درجة حقيقت را داراست ،برترین مرتبة وجود را نيز داراست .همچنين آنچه
بهعنوان برترین در هر چيزی ذکر ميشود ،علت  ،ميزان و معيار هر چيز دیگری نيز هست.
مثال آتش که حد اعلي گرمي است علت همة اشياء گرم ميباشد .بنابراین ،باید موجودی باشد که
علت هستي و خير هر کمال دیگر در بقيه ی موجودات باشد و این را همگان خدا ميخوانند»
(ژیلسون ،1328 ،ص.)116
طریق چهارم به درجات نقص و کمال در اشياء اشاره دارد .این برهان تا حد زیادی از نظرات
ارسطو در مابعدالطبيعه الهام گرفته و مشابهت زیادی نيز با نظرات" آنسلم" و "آگوستين" و همچنين
شباهت زیادی با نظرات افالطون دارد .از منظر آکوئيني وجود درجات کمال یک حقيقت بالضروره
است ،اما آنچه در نيکي برترین و کاملترین است ،باید علت نيکي در هر چيزی هم باشد ،بهعبارتي
موجودات ممکنالوجود همانطورکه حقيقت وجودیشان ذاتي نيست ،کماالتشان نيز ذاتي
نبوده و بهناچار باید از کمال مطلق دریافت دارند ،اما آنچه واجبالوجود بالذات است ،همانطور که
وجودش چيزی جز حقيقت ذاتي او نيست و او عله غایي است ،باید کماالتش هم در کاملترین وجه و
ذاتي او باشند (کاپلستون ،1326 ،ج  ،8ص ،)836از آنجایيکه این بح ارتباط چنداني به مبح عليت
ندارد ،به همين مقدار بسنده ميکنيم.
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برهان پنجم :برهان غايتشناختی )(The Teleological Argument
راه پنجم از تدبير جهان اخذ ميشود .ما مشاهده ميکنيم اشيائي که فاقد علم هستند،
همچون اجسام طبيعي برای رسيدن به هدفي ،عمل و فعاليت ميکنند .در جهان ،اشياء دارای
طبيعت گوناگون در نظم واحدی با هم -آن هم نه گهگاه و نه برحسب تصادف ،بلکه هميشه و
اکثرا -سازگار ميگردند .بنابراین باید وجود عاقلي باشد تا در پرتو درایت او این جهان به نظم درآید،
همچون تيری که توسط تيراندازی هدایت ميشود .بنابراین ،موجود هوشمندی وجود دارد که همة
موجودات طبيعي را به سمت غایتشان هدایت ميکند .این وجود همان است که ما آن را «خدا»
ميناميم (ژیلسون ،1328 ،ص.)116
مفهوم بنيادی دیگری که در اندیشة ارسطو و به تبع آن آکوئيني مشهود است ،مفهوم «غایت»
ميباشد .این مفهوم را ميتوان در دو راستا نگریست :اوال؛ آنچه تحت این برهان آمده و داللت بر
هدایت اشياء غيرآلي دارد و دوم در رابطه با خداوند و انسان بهطور خاص .بر اساس این برهان ،اشياء
غيرآلي مدام در حال حرکت به سمت غایت و هدفي هستند .این امر بهطور مداوم اتفاق ميافتد ،از
اینرو نميتوان آن را تصادفي دانست ،از سویدیگر چون اشياء غيرآلي دارای شناخت و بينش نسبت به
انتخاب مسير حرکت خود نيستند ،از اینرو ،نميتوان گرایش و تمایل خاصي را برای آنان در نظر گرفت.
پس ميتوان نتيجه گرفت که موجود عاقلي باید این اشياء را هدایت نماید (کاپلستون ،1326 ،ج،8
ص .)836عالوهبر این هدایت عامه ،خداوند ،انسان یعني موجود صاحب عقل را برای غایتي خلق کرده
است .آکوئيني برای آدمي غایتي فرا طبيعي تعریف مينماید که آن رسيدن به خداست .در کالم او
شناخت خدا هدف غایي هرگونه شناخت و فعاليت آدمي است .این نوع نگرش تحتتثثير آموزههای
مسيحي او قرار گرفته است (همان ،ص .)861از ديدگاه ژيلسون ،این برهان بيش از همه به
«متکلمين» نزدیکتر بوده و اندیشة خدای نظمدهندة عالم ،ویژگي عام کالم مسيحي است
(ژیلسون ،1328 ،ص.)116
نکتة حایز اهميت در این برهان آن است که خدایي که ارسطو در مابعدالطبيعه اثبات کرده گرچه علت
غایي است ،اما علت فاعلي نيست .برخالف ارسطو ،خدایي که توماس آکویيني به آن معتقد است عالوهبر
آن که علت غایي است ،نخستين علت فاعلي هم ميباشد (کاپلستون،1326 ،ج ،8ص  .)883از منظر
عالمهطباطبائي ،ذات باریتعالي ،فاعلي است که در فاعليت تام بوده و علت اولي و علتالعلل است که
تمامي علتها به او منتهي ميگردد .او مستقل بوده و همة علل متکي به اوست ،در حقيقت هر
جویندهای به سمت او در حرکت است و غایت اصلي و نهایي ذات اوست .از دیدگاه عالمه ،حقيقت
غایت عبارت است از« :صورت کاملتر وجود هرچيزی که در راه تکامل افتاده ،صورت ناقصتر موجود
خود را به وی تبدیل نماید» (طباطبائي ،اصول فلسفه و روش رئاليسم ،ج  ،3ص  .)830موجودات
جهان از اینرو که فعل خداوند هستند ،هر کدام از آنها غایتي دارند ،پس فعل خدابيغایت نيست .این
غایت برای فعل غایت شمرده ميشود؛ بهعبارتي غایت ،آفرینش است نه غایت ،آفریدگار.
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برهان غايتشناختی يا برهان نظم
اگر چه برهان پنجم ،تثکيد بر غایت و هدف اشياء دارد ،اما در سایر نوشتههای توماس مشابه این
برهان به بياني دیگر دیده شده که از نظم جهان به هدفمندی آن رسيده و در نهایت آنکه این جهان
ناظم و طراحي دارد .توماس بر این اعتقاد است که پيچيدگي و نظموترتيب در جهان فقط در گرو
وجود طراحي بزرگ ممکن است .از منظر توماس اوال؛ تمام چيزهایي که در این عالم وجود دارند
دارای نظموترتيب بوده و برای رسيدن به هدفي در تالشاند .البته باید توجه داشت که این برهان با
استفاده از «روش استقرایي» این موضوع را ثابت نموده و از امور تجربي جهان کمک ميگيرد .دوما؛
بنابر این برهان ،نظموترتيب جهان نميتواند تصادفي بوجود آمده باشد؛ بلکه هدف و فردی طراح
برای این هدف الزم است .سوما؛ طراحي و هدفمندی این جهان حاصل فردی عاقل است .پس نتيجه
آنکه جهان و هرچه در اوست اشاره به عقلي کامل نموده که آن واالترین عقل و کاملترین طراح
است.
عالمهطباطبائي ،در تفسير الميزان ،در سه منزل و در ذیل سه آیة مبارکه بهطور مفصل
پيرامون برهان غایتشناختي و برهان نظم ،توضيح ميدهد .ایشان در تفسير آیة  88سورة نجم و
ک ا ِملنتِهی» ،اشاره به این مطلب دارند که نهتنها انتها و پایان هرچيز به خداوند باز ميگردد؛
«اِ ِِن اِلی ِربِ ِ ِ
بلکه تدابير عالم نيز بهسوی ذات حق انتها ميیابد .عالمه در این برهان عالوهبر آنکه به اثبات ناظم و
پدیدآورندة این ارتباطها ميپردازد ،از طریق برهان عليت به موجد و علت هستيبخش آن نيز عنایت
احلق ِِو اِِن ِه ُِییی املوتی ِِو اِنِه ِعلی
دارد .در تفسير الميزان در ذیل آیة شش سورة حج «ذلک بِ ِا ِِن اّللِ ِه ِِو ِ ِ
ِل ِشی ء ِقدیر» ،عالمه ،اشاره به این مطلب دارد که خداوند حق است و بهواسطة حق بودنش نظام
ک ِِ
حقه را بين موجودات عالم جاری مينماید .بنابراین ،از طریق شناخت ذات حق و آگاهي به صفت
حقبودن او به وجود نظم در جهان -که سزاوار حق بودن است -اشاره ميکند.
ِ
لو
اختالف اللی ِِ
ِ
موات ِِو االرض ِِو
الس ِ ِ
سومين منزل در تفسير آیة  168سورة بقره «اِ ِِن فی ِخ ِ ِ
لق ِ
النِهار »....است .آیه اشاره به وجود نظم در جهان آفرینش داشته و عالمهطباطبائي در تفسير این

آیه ،با استفاده از نظم حاکم بين اشياء غيرآلي و آلي به اثبات ناظم و مدبر و وحدانيت آن ميپردازد.
حاصل کالم
براساس نظرات دو اندیشمند ،با نظر به هدفمندی و نظم در مخلوقات جهان و اشياء غيرآلي ،انسان
را به این سمت سوق ميدهد که جهان و هرچه در اوست ،تحت تدبير موجودی اندیشمند و طراحي
منظم هدایت ميشود ،از سویدیگر موجودی که علت اولي است ،علت غایي نيز بوده و هدفي
فراطبيعي را که غایت کمال انسان است ،برای او تبيين نموده است.
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اختيار انسان و اراد خداوند
قدیس آکوئيني بر این اعتقاد است که انسانها اختيار ندارند؛ بلکه آنها آزادی انتخاب دارند .از دیدگاه
آکوئيني قوة درک و عاقلة بشر با قدرت اختيار او بهنحوی جدائيناپذیر با هم مخلوطاند .آکوئيني برای
اثبات سخن خود از دالئل نقلي و عقلي کمک ميگيرد .از نظر او ،بشر بر طبق آموزههای کتاب مقدس
دارای آزادی است .خدا از آغاز ،بشر را آفرید و او را بدانچه مایل است انجام دهد ،مختار ساخت ،با
توجه به این متن ،برداشت او «آزادی انسان» است .همچنين او بر این اعتقادست که اگر آزادی نباشد
دیگر فلسفة اخالق بيمعناست .دیگر نميتوان انتظار داشت که مردم با تعليماتاخالقي به سمت نيکيها
گرایش یابند ،از سویدیگر تشویقها ،تنبيهها ،تحذیرها و مجازاتها بيفایده خواهد بود.
عالوه برآن ،اعمال بشر بر پایة عقل و دليل است و از اینرو نميتواند تحت تعبير اجتنابناپذیر یا
بالضروره قرار گيرد .فرق انسان با حيوان در همين قوة استدالل و استتنتاج انسان است .با وجود همة
این مطالب ،او معتقد است که وقتي انسان عملي را از روی اختيار و آزادانه انجام ميدهد ،علت انجام
آن خداست .آکوئيني ميگوید« :این موضوع غيرقابل تصور است که افعالي را انسان از روی انتخاب،
بدون آنکه خدا بخواهد انجام دهد .از دیدگاه او ،خدا علت همه چيز است .همانطورکه به موجود اجازة
وجود ميدهد ،به او قدرت عمل هم ميدهد ،بهواسطة قدرت اوست که هر قدرت دیگری عمل
ميکند.
حال این سؤال پيش ميآید که اگر اعمال ما معلول خداست ،پس دیگر عمل اختيارینيستط
آکوئيني معتقد است اعمال ما از روی اختيار هست تا وقتي چيزی در این دنيا ما را مجبور به انجام آن
نکند ،نه آنکه خدا بر من اعمال نکند .ب اساس نظر او آنچه با اختيار منافاتدارد« ،ضرورت اجبار»
)(necessity of Coercionاست .به این معنا که فردی از خارج مرا مجبور کند که این کار را انجام
دهم .بهعبارتي دیگر این که انسان مختار است به این معناستکه تحت فشار یا اجبار موجود دیگری از
خارج نباشد ،نه آنکه عمل او مستقل از خدا باشد .او بر این باور است که خدا خالق انسان بوده و آنها را
آزاد آفریده است .از اینرو ،منافي ذات او ست که بشری را که آزاد آفریده مجبور به کاری نماید که
برخالف اختيار و آزادی اوست .به تعبيری رساتر ،خدایي که انسان را آزاد آفریده ،کاری انجام نميدهد که
مخل آزادی انسان باشد ،گرچه قادرست که انجام دهد.
چگونگی تأثير اراد خدا بر عمل اختياری انسان
حال این سؤال مطرح است که چطور اراده خدا تثثير مي گذاردط در کالم آکوئيني خدا علت وجود
است و قوام وجود به این علت بستگي دارد .پس درون موجودست .از اینرو عليت خدا به معنای
نيروی خارجي مجبورکننده نيست ،بهعبارتي وجود جهان« ،عمل خداست» ،وجود ما و عمل ما همان
«عمل خداست» ) .(Brian Davies, 2002, p.129-138در مقابل ،عالمه این موضوع را به این
صورت طرح ميکند که بعضي متفکران اینگونه پنداشتهاند که فاعل مختار مثل انسان نسبت به افعال
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اختياری انسان در حکم علت است که با فعل و ترک نسبت مساوی دارد ،اما عالمه بر این اعتقادست
که انسان بهعنوان فاعل مختار علت تامة افعال خود نيست؛ بلکه علت ناقصه است .بهعبارتي برای
تحقق فعل ،وجود و ارادة انسان کافي نيست ،باید یکسری امور در کنار هم باشند تا این فعل محقق
شود .از دیدگاه عالمه تنها چيزی که بهتنهایي علت تامه بوده و همة افعال را ایجاب مينماید ذات
باریتعالي است.
به بيان دیگر ،عالمه معتقد است انسان نسبت به کارهایي که از روی علم و اراده انجام ميدهد،
اختيار تکویني دارد ،البته این اختيار مطلق نيست .انسان از اجزاء سلسلة علت است .عالمه به این تذکر
ميشود که خداوند بهعنوان علت تامه و علت فاعلي در راس این سلسلة علل قرار گرفته است .او
انسان را موجودی مختار خلق کرده و هم انسان و هم اختيارش را او خلق کرده است .بهواسطة همين
اختيار تکویني ،او برای خود اختيار تشریعي نيز خلق نموده است .از اینرو ،آنکه کار نيک ميکند مستحق
«پاداش» و آنکه کار بد ميکند ،مستحق «عقاب» است.
نتيجهگيری
همانطورکه در این نوشتار به خوبي مشهود است ،مهمترین وجه افتراق این دو فيلسوف الهيدان در
نحوة استفاده و بهرهگيری از قانون عليت است .اهتمام توماس آکوئيني بهسان یک فيلسوف متکلم بر
این است که از قانون عليت -که ملموس ذهن بشری است -برای اثبات وجود خداوند استفاده نماید،
ولي در عوف عالمهطباطبائي بهعنوان یک فيلسوف ،درصدد اثبات قانون به عنوان یک اصل فلسفي
بوده و بهعنوان متکلم از قانون برای اثبات باریتعالي استفاده مينماید .نتيجهگيری درصدد است تا با
استفاده از خاتمة بخش عليت در کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم ،جلد سوم ،تحت عنوان «مسائلي
که در این مقاله اثبات گردید» به نقاط مشترک و یا افتراقات بين دو فيلسوف نزدیک گردد .بدیهي
است که در این قسمت سعي بر آن است که گفتار مشابه بخش پایاني هر فصل نباشد.
الف) نقطهنظرهای مشترک بين دو متفکر که بهصراحت به آن اشاره شده است:
 هر حادث زماني ،هر آنچه قبال موجود نبوده و اکنون به وجود آمده ،نيازمند به علت است و با
تعبيری دیگر ،هر ممکن محتاج به علت ميباشد (برهان سوم آکوئيني)؛
 چنانکه وجود علت ،علت وجود معلول است ،عدم علت نيز علت عدم معلول است
(برهان اول آکوئيني)؛
 علت بر دو قسم است :علت تامه و علت ناقصه؛
 دور و تسلسل محال است (البته دربارة محال بودن دور تصریحي بهچشم نميخورد)
(سه برهان اول کامال تثکيد بر این مطلب دارد)؛
 علت بر معلول خود متقدم و معلول از آن متثخر است (این اصل در سه برهان اول مشهود
است)؛

عليت از منظر توماس آکوئينی و تطبيق آن با ديدگاه عالمهطباطبائی

937

)"("Causal Argument from two Perspectives: Thomas Aquinas . . .

 علت چهار قسم دارد؛ علت مادی ،علت صوری (برهان اول آکوئيني بهطور غيرمستقيم به آن
اشاره دارد) ،علت فاعلي (برهان دوم آکوئيني) )علت غایي :برهان پنجم)؛
 هيچ معلولي بدون علت فاعلي نخواهد بود؛
 هيچ معلولي بدون علت غایي نخواهد بود.
ب) دیدگاههایي که بهصراحت بيان نشده ،اما چنين بهنظر ميرسد که دو اندیشمند همنظرند:
 وجود معلول با علت خود رابطهای دارد که با هيچ چيز غير او ندارد (برهان اول ظاهرا بر
سنخيت ميتواند داللت کند).
 دو علت مستقل نميتواند یک معلول داشته باشد ،چنانکه یک علت از یکجهت ،دو معلول
مستقل را ایجاد نخواهد کرد .این همان قاعدهالواحد نزد حکمای اسالمي بهشمار ميرود؛
 هر معلول مادی علت صوری ميخواهد.
ج) نقطهنظرهایي که بهنظر ميرسد اختالف عقيده وجود دارد:
اثبات اصل "اختيار" برای انسان ،ازجمله مواردی چون معنا پيداکردن فلسفة اخالق و همچنين اهميت
یافتن پاداشوجزا در تفکرات دو فيلسوف مشابه بهنظر مي آید ،اما در تعریف ارائهشده گویي اختالفنظر
به چشم ميخورد .گرچه اینگونه بهنظر ميرسد که هر دو متفکر اختيار انسان را علت ناقصه ميدانند ،اما
عالمه دایرة اختيار را وسيعتر از آکوئيني قلمداد مينمایند .از منظر عالمه ،خداوند انسان را موجودی
مختار خلق کرده است .خدا هم انسان و هم اختيار او را خلق کرده است .از نگاه آکوئيني ،اعمال ما در
این دنيا از روی اختيار بوده تا آن زمان که چيزی ما را مجبور به انجام آن نکند ،این بدین معنا نيست که
خدا بر من اعمال نکند .نهایت امر آنکه ازقانون عليت و قانون سنخيت ميتوان نتيجه گرفت)1 :
موجودات جهان دارای ارتباط و پيوستگي هستند؛  )8در بين موجودات نظم معيني حاکم است؛  )3این
نظام منظم ،وجوب وجود خالق منظمي را اثبات ميکند.
پینوشتها
1. http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=4074

 .8معروفترین اثر آکوئيني کتابي ناتمام به نام «جامع علم کالم» است که از مهمترین آثار کالم
فلسفي غرب و پایهگذار کالم طبيعي بهشمار ميرود .او قسمت اعظم این کتاب را در مدت اقامت دومش
در ایتاليا نوشت .این کتاب بسيار حجيم و در سه بخش نوشته شده است .هر بخش به سؤاالت متعددی
تقسيم شده و هر سؤال شامل چند مقاله است .در ابتدای هر مقاله آراء گوناگون راجع به موضوع مقاله
ذکر شده است .توماس پس از بيان این آراء نظر خود را راجع به موضوع مقاله ابراز مي کند و به انتقاد از
این آراء ميپردازد .بخش نخست کتاب در باب خداشناسي ،خلقت ،طبيعت انسان و حيات عقالني اوست.
بخش دوم کتاب در دو قسمت است :در قسمت اول مفهوم غایت انسان و در قسمت دوم موضوعات عام
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دربارة انسان مطرح شده است .در بخش سوم که ناتمام است ،دربارة مسيح و شعائر هفتگانه بح شده
است (برگرفته ازدایرهالمعارف طهور) .بنگرید به:
http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11456

 .3جامع در رد کافران ) (Summa contra gentilesکه برای مبلغان مسيحي در سرزمينهای
اسالمي و نزد یهودیان نوشت .مسائل بح شده (Quaestiones disputatae) :در باب قدرت الهي
) ،(De potentia Deiدر باب حقيقت ) ،(De veritateدر باب شر ) .(De maloمسائل بح شدة عام
)(quodlibetales Qaestionesرسالة در باب موجود و ماهيت ) ،(De ente et essentiaشرح بر کتاب در
باب تثلي بوئتيوس) ، (In Boethium de Trinitateشرح کتاب العلل ) ،(causis In Liber deدر
باب اساس حکومت ) ،(De regimine principiumدر باب قدمت زماني عالم (De aeternitate
) ،mundiخالصه یا فشردة علم کالم ) .(theologiae Compendiumاو همچنين بر کتاب جمل
پطرس لومباردوس ،آثار ارسطو و برخي از رساالت کتاب مقدس تفاسيری دارد (برگرفته از دایرهالمعارف
طهور) ،بنگرید به:
http://www.tahoordanesh.com/pageprint.php?pid=11456

 .8چراکه این واقعيت یعني حرکت که این برهان از آن آغاز ميشود ،بهوضوح برای حواس روشن و
بدیهي است (محمدرضایي ،1362 ،ص.)188
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