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چكيده
مثالهايي شـــامل زنجيرههاي معلق بينهايت يا زنجيرههاي بينهايت ،گاه براي
دفاع از ضعفهاي برهانهاي جهانشناختي سنتي استفاده ميشوند .در اين مقاله
دو تقرير از برهان جهانشناختي بررسي ميشود ،با اين مدعا كه چنين مثالهايي
فقط در صــورتي در خور توجهاند كه فقط يكي از اين تقريرها را بپذيريم؛ ســپس
اســتفاده از چنين مثالهايي را در اين نوع مشــخص از برهان جهانشــناختي نقد
ميكنيم .نقد ما حول بحث از معناي سـيستم بسته ميچرخد و اينكه تبيين كامل
چه معنايي دارد .بحث ما هيچ چيزي را درباره هويت بينهايت مفروض نميگيرد
و بنابراين از بسياري از بحثهاي معاصر كه حول برهان جهانشناختي در جريان
است فاصله ميگيرد.
كليدواژهها :برهان جهانشــناختي ،تبيين ،ســيســتمهاي بســته ،عليت ،علت
نخستين ،علت فاعلي ،عليت در وجود.
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مقدمه
در این مقاله با فرقگذاشتن بین دو تقریر از برهان جهانشناختی

)(cosmological argument

شـــروع می کنیم کـه فکر می کنیم در آثـار موجود با دقت کافی این تمایز در نظر گرفته
نشـده اسـت )به جای برهان اسـتقرایی

)argument

 (inductiveبر برهان قیاسی

) deductive

 (argumentتمرکز میکنیم( .اولین تقریر از برهــان جهــانشـــنــاختی )تقریر اســـتقرایی(
می خواهـد نشـــان دهد که بدون خدا چیزهایی بدون تبیین ) ١(explanationباقی می ماند.
تقریر دوم این برهان )تقریر قیاسـی( می خواهد نشان دهد که بدون خدا همه چیز بدون
تبیین باقی میماند .در آثار موجود ،به تعدادی از مشکﻼت مرتبط با تقریر اول این برهان
)تقریر اسـتقرایی( اشـاره شـده اسـت .مثﻼً اغلب گفته می شود که در این برهان مغالطه
ترکیب مفصل

) of composition

 ٢(fallacyصورت گرفته است .این مسئله بسیار مبهم است

که در تقریر دوم )تقریر قیاســی( این برهان ،مغالطات نزدیک به مغالطه مذکور صــورت
گرفته اســـت یا نه ،و به همین علت فکر میکنیم بررســـیهای دقیقتری باید دربارهاش
انجـام شـــود .بنـابراین ،تمرکز این مقـالـه بر روی تقریر دوم )تقریر قیـاســـی( برهان
جهان شـناختی است .نکته اصلی ما این خواهد بود که حتی اگر تقریر دوم )قیاسی( این
برهان از اشـتباهاتِ تقریر اول به دور باشـد ،به دﻻیل دیگری با شکست مواجه میشود،
دﻻیلی که فیلســـوفان دین کمتر از آن بحث کردهاند؛ این دﻻیل به طور خاص شـــامل
ماهیت تبیین و سیستمهای بسته ) (closed systemsمیشود.
اجازه دهید تقریری ســـنتی از برهان جهانشـــناختی را مرور کنیم .با فرض شـــیء،
رخداد یا گزارهای که نامش را  X1میگذاریم ،میتوان پرســید که علت  X1کدام اســت؟
یقیناً وقتی درباره علتها سـخن می گوییم ممکن اسـت معانی بســیاری مراد شود )علل
مادی ) ،(material Causesعلل فاعلی ) (efficient causesو مانند آن وجود دارد( .چون هدف
ما به دســـت آوردن شـــکلی کلی از این برهان اســـت ،فعﻼً نوع علت را نامشـــخص
میگذاریم و در مراحل بعدی ،انواع مشـــخص علت را بررســـی میکنیم .اگر  X1علتی
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نامعلﱠل ) (uncaused causerنباشـــد ،با علتی مثل  X2به وجود آمده اســـت و اگر  X2علتی
نامعلﱠل نباشـد ،با علتی مثل  X3به وجود آمده است و همین طور الی آخر .اگر هیچ کدام
از Xnها علت نامعلﱠل نباشــند )یعنی همگی علتی داشــته باشــند( میتوان حتی مجموعه
}… ={X1, X2, X3,

 Xرا به عنوان شــیء ،رخداد یا گزاره در نظر گرفت و این پرســش

را مطرح کرد که کدام  Xعلت آن اســت .با فرض این مقدمات ،برهان جهانشــناختی
به صورت زیر مطرح میشود:
فرض كنيم }…  {X1, X2, X3,زنجيرهاي از اشـــيا ،رخدادها يا گزارهها باشـــد ،به
طوري كه هر عنصــر در اين زنجيره ،يا علت عنصــر قبلي خود باشــد يا علت

عناصـر قبل از خود .اجازه دهيد اين را هم فرض كنيم كه اين فهرست تا جايي
كـه ممكن اســـت ادامـه دارد ،بـه طوري كه تا هر جا كه علتها وجود دارند،

مشـمول اين زنجيره ميشـوند .اگر اين زنجيره يك عنصر نهايي داشته باشد ،يا
اين عنصر نهايي يك علت نامعلﱠل است يا هيچ علتي ندارد .از طرف ديگر ،اگر

اين زنجيره هيچ عنصر نهايي اي نداشته باشد آنگاه خودش هيچ علتي ندارد .در
هر دو حـالـت اگر علـتهاي نامعلﱠل وجود نداشـــته باشـــند چيزهايي در اين
فهرســت داريم كه بدون علتاند .چون هر چيزي علتي دارد ،اين مطلب نشــان

ميدهد كه زنجيره مذكور بايد با يك علت نامعلﱠل تمام شود.

این در واقع فقط بیـانی کلی از یک برهان اســـت وگرنه جزئیاتش را میتوان به هر
شکلی بیان کرد .صرف نظر از نحوه بیان جزئیات ،هسته اصلی ) (thrustاین برهان در این
نکته است که بدون خدا چیزی وجود دارد که تبییننشده باقی میماند.
یکی از مشکﻼت مشهور این برهان این است که فرض میکند اگر زنجیره
}…

{X1, X2,

 X3,بی نهـایت باشـــد ،برای اجتناب از امر بدون تبیین باید نوعی از علت را از این

زنجیره مشـخص کنیم که با خود این زنجیره )و با آنچه از پیوستگی عناصرش به دست
میآید( متفاوت باشــد .ســرراســتترین چیزی که میتواند معنای این مدعا باشــد که
مجموعه}…  {X1, X2, X3,یک علت دارد ،این اســت که عناصــرش یک علت مشــترک
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) (commonدارنـد .امـا دلیلی ندارد که فکر کنیم زنجیره های نامتناهی )یا حتی متناهی( از
رخدادها باید علتهای مشــترک داشــته باشــند و بنابراین این تقریر مفروض از برهان
جهانشــناختی که پیشتر آورده شــد ،بیش از اندازه افراطی اســت )این نوع اشــتباه گاه
نامیده میشـود .با این حال ،اینکه آیا این توصـیف مناسبی از این

مغالطه

اشتباه است ،پرسشی است که در اینجا از آن بحث نمیکنیم(.
برای دفاع از برهان جهانشــناختی در برابر این نقد گاه از تمثیل ) (analogyاســـتفاده
شده است .زنجیره ای بسیار دراز و معلق در هوا را تصور کنید که به طور عمودی بیشتر
از آنچه برای ما رؤیتپذیر اســت ادامه دارد .فرض کنید میپرســیم اتصــال آخر )آن را
اتصال  (Link1) ۱بنامید( با چه چیزی نگه داشته میشود ،و به ما گفته میشود با اتصال ۲
که بﻼفاصــله در باﻻی آن قرار دارد .فرض کنید میپرســیم این اتصــال با چه چیزی نگه
داشـته میشود ،و به ما گفته میشود با اتصال  ۳که بﻼفاصله باﻻی اتصال  ۲قرار دارد .به
طور کلی فرض کنید وقتی میپرسیم اتصال  nبا چه چیزی نگه داشته میشود به ما گفته
میشـود با اتصال

n+1

که بﻼفاصله باﻻی آن قرار دارد .پس از همه این اطﻼعات ،طبیعی

اســـت کـه فکر کنیم قســـمت مهمی از اطﻼعات ،یعنی آن بخش از اطﻼعات که به ما
می گویـد این زنجیره به »عنوان یک کل« با چه چیزی نگه داشـــته میشـــود ،هنوز در
دســـترس ما نیســـت .چون این زنجیره هیچ مرکزیتی ندارد ،می توان گفت این زنجیره
خودش نگه داشته شده است .اما چطور این زنجیره به عنوان یک کل در چنین موقعیتی
قرار گرفته اســت؟ این زنجیره »نگهداشــتهشــدگیاش« ) (supportednessرا از کجا تأمین
میکند؟ آیا تیمی از تعداد نامتناهی کارگر آن را ســاختهاند ،در حالی که قبﻼً از اســتقرار
مسـتقل زنجیره اطمینان حاصل کردهاند که هر اتصالی در حالت اولیه مناسبی قرار گرفته
اســـت؟ اگر چنین اســـت وقتی آنهـا این کـار را انجـام میدادند چه چیزی آنها را نگه
میداشـــت؟ تا وقتی این دســـته از پرســـشها وجود دارد حتی نمیتوانیم ادعا کنیم که
اتصال  ۱چطور نگه داشته شده است.
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مدافع برهان جهانشناختی سپس ادعا میکند که در این خصوص ،علیت

) (causation

مثل نگهداشــتن فیزیکی اســت .این اندیشــه که یک اتصــال به وســیله اتصــالی باﻻتر از
خودش نگه داشـته میشـود این پرسـش را بیپاسخ رها میکند که این نگهداشتهشدگی
کلی از کجا تأمین میشــود؛ به همین صــورت ،این مطلب که در مجموعه

{X1, X2, X3,

}… هر  Xnبه وسـیله  Xn+1ایجاد میشود ) (causedاین پرسش را بیپاسخ رها میکند که
»موجودشــدن« ) (causednessکل مجموعه چطور رخ داده اســت .در واقع ،شــیوه کارکرد
این تمثیل چندان واضح نیست .می کوشیم این مطلب را در بخش بعدی مقاله به بهترین
نحو ممکن توضیح دهیم .با این حال ،در حال حاضر صرفاً به این نکته اشاره میکنیم که
اگر این ایده درسـت کار کند ،آنگاه میتوان گفت مغالطه ترکیب مفصــل یا وجود فرض
نادرست علل مشترک رخ نداده است.
اگر قرار باشـد این تمثیل زنجیره ای کمک کند ،باید مراقب باشیم .ما تبیینی داریم از
اینکه چطور این زنجیره نگه داشـته می شود ،زیرا تبیینی داریم از اینکه چطور هر اتصال
نگه داشــته میشــود .چیزی که ما نداریم جریان تبیینی کاملی اســت از اینکه در نهایت
چطور هر اتصـال واحد نگه داشـته می شود .بنابراین ،اگر قرار باشد برهان جهانشناختی
کار کند این مدعای تمثیلی که درباره علیت به کار گرفته شد و عبارت است از اینکه در
مجموعه }…  {X1, X2, X3,هر  Xnبه وسیله  Xn+1ایجاد میشود ،نمیتواند در این باره که
چطور هر عنصر این مجموعه در نهایت ایجاد میشود ،تبیین کاملی به ما دهد.
اما اگر این مسـیری است که مدافع برهان جهانشناختی میخواهد دنبال کند ،او باید
برهانی جهانشناختی را مطرح کند که با برهانی که تا کنون آن را بررسی میکردی م کمی
متفاوت است .برهان جهانشناختی جدید باید به طور خاص به صورت چیزی شبیه این
بیان شود:
فرض كنيم مجموعـه }…  {X1, X2, X3,زنجيره اي از اشـــيا ،رخدادها يا گزاره ها

باشـد ،به طوري كه هر عنصر در اين زنجيره ،يا علت عنصر قبلي يا علت همه

/ ۱۰
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عناصــر قبل از خود اســت .اجازه دهيد فرض كنيم اين فهرســت تا جايي كه
امكان دارد )يعني تا جايي كه علتها وجود دارند( ادامه داشــته باشــد .اگر اين
زنجيره يك عنصــر نهايي داشــته باشــد ،و اگر اين عنصــر نهايي علت نامعلﱠل

نباشــد ،آنگاه نميتوانيم گزارش تبييني كاملي داشــته باشــيم از اينكه چطور در
نهايت  X1ايجاد شــده اســت .از طرف ديگر ،اگر اين زنجيره يك عنصــر نهايي
نداشـته باشد ،آنگاه باز هم از اينكه  X1در نهايت چطور ايجاد شده است ،تبيين

كاملي نداريم .بنابراين ،اگر علتهاي نامعلﱠل وجود نداشـــته باشـــند نميتوانيم
گزارش تبييني كاملي از نحوه ايجاد  X1داشته باشيم .در نتيجه ،علت هاي نامعلﱠل

وجود دارند.

این برهان جهان شـناختی با برهانی که در ابتدای بحث بررسی کردیم ،کامﻼً متفاوت
اسـت .هسـته اصـلی این برهان آن است که اگر بخواهیم تبیین کاملی از نحوه ایجاد هر
چیزی داشـته باشیم ،به یک علت نامعلﱠل نیاز داریم .با اندکی مسامحه میتوان گفت این
برهان نشان میدهد بدون خدا همه چیز بدون تبیین باقی میماند.
نکته مد نظر ما تا اینجا این است که اگر بخواهیم از مثالهای زنجیره های معلق برای
دفاع از برهان جهان شـناختی در برابر اتهام ارتکاب مغالطه ترکیب مفصــل استفاده کنیم،
باید صــورت پیشــرفتهتر این برهان )یعنی صــورتی با این قید که »بدون خدا همه چیز
بـدون تبیین بـاقی میمـاند«( جایگزین صـــورت قبل )با این قید که »بدون خدا چیزی
هست که تبییننشده باقی میماند«( شود.
اینکـه آیـا بـا این تغییر ،برهان جهانشـــناختی با اســـتفاده از مثال زنجیره معلق ،از
مشــکﻼت معمول )مثل مغالطه ترکیب مفصــل یا فرضگرفتن علل مشــترک( با موفقیت
عبور می کند یا خیر ،واضح نیست .اما حتی اگر واضح باشد باید برایش بهایی پرداخت،
چراکه برهان تغییریافته به دﻻیل دیگر ناکام اســت .این دﻻیل را در ادامه مقاله بررســی
میکنیم.
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مطالعه مجزاي خطا
برای مطالعه مجزای خطایی که از نظر ما در این نوع برهان جهانشناختی رخ داده است،
نخست باید توجه کنیم که این برهان به ترتیب زیر به دو اصل نیاز دارد:
اصل اول :اگر } {X1, X2, X3,…, Xnزنجيرهاي باشد به طوري كه:

 X1به وســيله  X2ايجاد ميشــود كه خودش به وســيله  X3ايجاد ميشــود  ...كه
خودش به وسيله  Xnايجاد ميشود،
سپس اين حقيقت كه:

 X1به وســيله  X2ايجاد ميشــود كه خودش به وســيله  X3ايجاد ميشــود  ...كه
خودش به وسيله  Xnايجاد ميشود،

از اينكـه  X1در نهـايت چطور ايجاد ميشـــود تبيين كاملي به ما نميدهد ،مگر

اينكه  Xnعلت نامعلﱠل باشد.

اصل دوم :اگر }…  {X1, X2, X3,زنجيرهاي نامتناهي باشد به طوري كه:

 X1ايجاد ميشود با  X2كه ايجاد ميشود با ... X3
و براي هر  nاين حقيقت كه:

 X1به وســيله  X2ايجاد ميشــود كه خودش به وســيله  X3ايجاد ميشــود  ...كه
خودش به وسيله  Xnايجاد ميشود،

از اينكه  X1در نهايت چطور ايجاد ميشــود تبيين كاملي به دســت نميدهد ،و

سپس اين حقيقت كه

 X1ايجاد ميشود به وسيله  X2كه خودش به وسيله  X3ايجاد ميشود ...

از اينكه  X1در نهايت چطور ايجاد ميشود تبيين كاملي نميدهد.

بدون اصل اول نمی توانیم امکان این را منتفی بدانیم که مثﻼً دانستن اینکه علت
چیسـت )مثﻼً دانسـتن اینکه

X2

X1

چیست( تبیین کاملی را از اینکه در نهایت  X1چطور

ایجاد می شـود در اختیار ما قرار دهد ،صرف نظر از اینکه آیا  X2علت نامعلﱠل باشد یا
خیر ]یعنی دانستن اینکه  X2علت  X1است تبیین کاملی از  X1به ما میدهد صرف نظر
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از اینکه  X2معلل باشد یا خیر( .و بدون اصل دوم نمی توانیم امکان این را منتفی بدانیم
که با وجود اینکه برای هر  nشـــناخت

}X 3, …, X n

 {X1, X2,از اینکه چطور

نهایت ایجاد می شـود تبیین کاملی به ما نمی دهد ،شناخت مجموعه

X1

در

نامتناهی {X1, X2,

}…  X3,میت واند تا حدی از اینکه چطور در نهایت  X1ایجاد می شــود تبیین کاملی را
در اختیـار ما بگذارد .بنابراین ،برای اینکه برهان جهان شـــناختی مبتنی بر این ایده که
» بدون خدا همه چیز بدون تبیین میماند« کارایی داشــته باشــد ،به هر دو اصــل نیاز
داریم.
بســیاری از بحثهایی که درباره برهان جهانشــناختی مطرح اســت بر مســائلی حول
محور بینهـایـت تمرکز کرده اســـت؛ مثﻼً اینکـه آیـا بینهایتهای بالفعل یا زنجیرههای
واپس رونـده علّی نـامتناهی ) (infinite causal regressesممکن اســـت ،و اینکه چطور نظریه
مجموعه کانتور ) (Cantor’s set theoryاین مسـائل را روشـن میکند .در برهان جهانشناختی
که در حال بررسـیاش هسـتیم ،همه مدعاهای بالقوه بحثانگیز درباره بینهایت ،در اصل
دوم جای گرفتهاند ،جایی که گفته میشود اگر هیچ زنجیره متناهی که با  X1شروع میشود
توضــیح نمیدهد که  X1در نهایت چطور ایجاد میشــود ،آنگاه هیچ زنجیره علّی نامتناهی
)از نوع  (ωهم نمیتوانـد این کـار را انجام دهد .از طرف دیگر ،اصـــل اول هیچ مدعایی
دربــاره زنجیره نــامتنــاهی نــدارد و بنــابراین می توانیم بگوییم در بیــان مــا از این برهــان

موضوعات مربوط به عدم تناهی منحصر به اصل دوم شده است.

وظیفه اصـلی این مقاله اسـتدﻻلکردن در این زمینه است که اصل اول نادرست است
و بنابراین برهان جهانشـناختی مبتنی بر این اندیشه که » بدون خدا همه چیز تبیین نشده
باقی میماند« با شــکســت مواجه میشــود آن هم به دﻻیلی که هیچ ارتباطی با بینهایت
ندارند.
روش مشـخصـی که خداناباور از طریقش میتواند درباره اصل اول بحث کند ،برای
نقد ما بیاهمیت خواهد بود .یک امکان این اســت که اســتدﻻل برای اصــل اول و دوم،
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اسـتدﻻلی شـامل مثال زنجیره نگهداشـته شـده باشـد .امکان دوم آن است که فرض شود
اصول اول و دوم مستقﻼً پذیرفتنی است و اینکه در عمل مثالی را از این اصول در اختیار
ما قرار میدهد .چون اصــول اول و دوم این موضــوع از زنجیره را مطرح میکنند امکان
محتملبودنشـان را بیشـتر میکنند .امکان سوم آن است که استدﻻلهایی برای اصول اول
و دوم وجود داشـته باشـند که به هیچ وجه شـامل زنجیره نگهداشـتهشده نباشد .در این
حالت ،زنجیره نگهداشته شده صرفاً تصویری است که هیچ وزن استدﻻلی ندارد .به جای
تحقیق جداگانه درباره مشکﻼت این سه رویکرد ،بار اثبات را خود به دوش میگیریم و
صرفاً اثبات میکنیم که اصل اول اشتباه است.
در بخش بعدی مقاله در این باره بحث میکنیم که چه چیزی باعث میشـــود تبیینی
کامل یا ناکامل باشـد .زنجیره نگهداشـتهشده را بررسی خواهیم کرد و میکوشیم بفهمیم
از چه روشهایی میتوانیم از اینکه اتصـال  ۱در نهایت نگهداشته شده است تبیین کاملی
داشـته باشیم و از چه روشهایی نمی توانیم چنین کنیم .این رویکرد به ما کمک خواهد
کرد تا معیاری داشــته باشــیم که با آن بتوانیم درباره کاملبودن یا نبودن تبیینی قضــاوت
کنیم .در بخشهای بعدی ،آن معیارهایی را به کار خواهیم برد که علیه اصــل اول ،که به
عنوان علیت کارآمد به کار برده شد ،استفاده شدند و سپس بحث را گسترش میدهیم تا
خود علیت را تحت پوشش قرار دهد.
سيستمهاي بسته و زنجيره نگهداشتهشده
تبيينهاي كامل ) ٣(complete explanationsو سيستمهاي بسته

در این بخش با مشــاهدات کلی درباره تبیین شــروع میکنیم و بعد آن را درباره زنجیره
نگهداشتهشده ) (supported chainبه کار میبریم.
ابتدا بر روی مثالی از کتابی درســـی درباره تبیین تمرکز میکنیم .طوفانها چطور به
وجود میآیند .پاسخ معمول این است که طوفانها در نتیجه تأثیر جاذبه ماه بر اقیانوسها
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بـه وجود می آینـد .این تبیین کامل اســـت ،زیرا برای هدف تبیین طوفانها ،زمین و ماه
سـیسـتمی بسته تشکیل میدهد .هیچ نیروی مؤثری بر اقیانوسها وجود ندارد که شامل
عواملی بیرون از سـیستم زمین-ماه باشد و بتواند با ایجاد طوفانها مرتبط باشد .بحث از
عوامـل و رخدادهای نامرتبط با تولید طوفانها نمیتواند تبیینی ناکامل از تولید طوفانها
را به تبیینی کامل تبدیل کند .بنابراین ،یا تبیین طوفانها در چارچوب ســیستم زمین-ماه
کامل است ،یا تبیین کاملی برای آنها وجود ندارد.
ممکن اسـت برای کسـی تعجبآور باشـد که آیا عوامل خارج از سـیستم زمین-ماه
واقعاً با ایجاد طوفانها بیارتباط اســت؟ مثﻼً ،ممکن اســت این پرســشها پیش بیاید:
چطور ماه وزن مخصـوصـش را که بر زمین تأثیر میگذارد ،به دسـت آورده است؟ چرا
ماه با خردهستاره های سرگردان از مدارش به بیرون پرتاب نشده است؟ به طور کلی چرا
ماهها وجود دارند؟ هر پاسـخ قانعکنندهای به این پرسـش ها قطعاً شامل ارجاع به عوامل
بیرون از سـیسـتم زمین-ماه می شـود .آیا به این معنا نیســت که عوامل بیرون از سیستم
زمین-ماه میتوانند با تبیینی کامل از چگونگی پدیدآمدن طوفانها مرتبط باشند؟
برای توجیه پاســـخی منفی به این پرســـش ،اجازه دهید بین پرســـشهای درونی و
بیرونی در سـیسـتمهای بسـته تفاوت قائل شویم .میتوان پرسشهایی را مطرح کرد در
این باره که سـازوکارهای درون سیستم زمین-ماه چطور به پیدایش طوفانها میانجامد.
اینها پرسـشهای درونی درباره سـیسـتم زمین-ماه است .همچنین ،میتوان پرسشهایی
مطرح کرد در این باره که سـیسـتم زمین-ماه چرا دارای اوضاع و احوال اولیه مشخصی
اســت یا اینکه چرا در این ســیســتم عوامل مختلف دخالت نکردهاند .اینها پرســشهای
بیرون از ســیســتم زمین-ماه اســت .پرســشهای درونی درباره ســیســتمهای بســته،
پرســـشهایی اســـت درباره اینکه ســـازوکارهای درونی ســـیســـتم چطور کار میکند.
پرســشهای بیرونی درباره ســیســتم بســته پرســشهایی اســت که درونی نیســت ،نوعاً
پرسشهایی است در این باره که چرا سیستم مد نظ ر اوضاع و احوال اولیه خاصی دارد،
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یا چرا عوامل بیرون از ســیســتم بســته در کنار هم جمع شــدند یا جمع نشــدند که این
سیستم را از طبیعت فعلیاش بهرهمند یا بیبهره سازند.
ما مدعی هسـتیم که میتوان به پرسشهای درونی بدون توجه به پرسشهای بیرونی
به طور کامل پاسـخ داد .برای فهم این مطلب که سازوکارهای درون سیستم بسته چطور
پدیده خاصـی را ایجاد میکند ،هیچ نیازی نیسـت که بدانیم این سـیسـتم چرا اوضاع و
احوال اولیه خاصی را دارد یا اینکه چرا برخی عوامل بیرون از این سیستم در آن دخالت
نکردهاند .پرسشهای بیرونی ممکن است برخی اوقات بسیا ر برانگیزاننده باشند ،اما این
نتیجه نمیدهد که پاســخ به این پرســشها پیش از پاســخ کامل به پرســشهای درونی
ضـروری اسـت .ما پرسشهای بیرونی را پرسشهایی واقعاً متفاوت در نظر میگیریم و
مدعی هسـتیم که قصـور در پاسـخدادن به چنین پرسشهایی ،زمینه را برای دفاع از این
نظر فراهم نمیکند که با این قصــور پاســخهای کامل به پرســشهای درونی داده نشــده
است.
ما استدﻻل کردیم که تبیینها در چارچوب سیستمهای بسته میتوانند کامل باشند .از
طرف دیگر ادعا میکنیم که )دســتکم در فیزیک( تبیینهای کامل پدیده ،شــامل هویت
ســیســتمهای بســته میشــود که عبارت اســت از اینکه ســازوکارهای مختلف درون
سـیسـتمهای بسـته چطور کار میکنند و اسـتدﻻل کردیم که این سازوکارها پدیده محل
بحث را ایجاد میکنند.
تبیین کاملی از طوفانها که شــامل بحث درباره ســازوکارهای موجود در ســیســتم
زمین-ماه میشـود ،و اینکه چطور آنها به ایجاد طوفانها میانجامند ،متناسب با این الگو
اسـت .تبیینی کامل از اینکه چرا ستارهای خاص با توده ای ناهموار در چارچوب عوامل
مرتبط با تشـکیل سـتارهها و عوامل مرتبط با فراوانی انواع خاصـی از ماده در کهکشانی
که شـامل این سـتاره است ،تشکیل میشود نیز متناسب با این الگو است )در این ن مونه
کهکشـان مد نظر سیستمی بسته است( .تبیینی کامل از اینکه چرا پیستون مشخصی فشار
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مشــخصــی را به گاز موجود در موتور وارد میکند و ســپس تحت قوانین ترمودینامیک
کار می کند نیز متناسـب با این الگو است ،البته اگر موتور مذکور سیستمی بسته باشد .به
طور قطع میتوان درباره این ســیســتمهای بســته پرســشهایی بیرونی مطرح کرد؛ مثﻼً
میتوان پرســید چرا زمین یک ماه دارد ،یا چرا اوضــاع و احوال اولیه کهکشــان به این
صـورت خاص است ،یا انرژی ﻻزم برای شروع به کار این موتور در ابتدا از کجا تأمین
میشـود .اینها پرسـشهای خوبی اسـت ،اما ما مجبور نیستیم برای مطرحکردن گزارش
تبیینی کاملی از پدیدههای موجود در مثالهای مذکور به آنها پاسخ دهیم.
برخي مﻼحظات درباره سيستمهاي بسته
در پاســـخ به این تحلیل درباره کاملبودن تبیین ممکن اســـت این نگرانی پیش بیاید که
هیچ سـیسـتم فیزیکی بهدرسـتی بسـته نیست ،و بنابراین هیچ کدام از تبیینها نمیتواند
کامل باشـــد ،مگر اینکه موضـــوع محل بحث ،جهان در کلیتش باشـــد .مثﻼً دورترین
کهکشان نیروی جاذبهای به اقیانوسها وارد میکند و بنابراین طبیعت خاص طوفانها به
عواملی بیرون از ســیســتم زمین-ماه وابســته خواهد بود .آیا این به این معنا نیســت که
سـیسـتم زمین-ماه بسـته نیست و اینکه تبیین ما از طوفانها کامل نیست تا زمانی که به
همه پرسشهایی که آنها را بیرونی نامیدهایم ،پاسخ دهیم؟
فکر می کنیم که پاسخ به این پرسش »خیر« است .اگر ما فقط به فهم کیفی طوفانها
عﻼقه مند باشـــیم نیروی جاذبه واردشـــده از طریق کهکشـــان های دور به اقیانوسها
نامرتبط با اهداف ما اسـت و سـیستم زمین-ماه می تواند به عنوان سیستمی بسته محل
بحث قرار گیرد .این حقیقت که سـیسـتم زمین -ماه بسته نیست به این معنا نیست که
تبیین ما از طوفان ها ناکامل اســت ،بلکه فقط به این معنا اســت که چیزهای غیرمرتبط
هنگام تبیین طوفان ها ،ممکن اســت در زمان تبیین دیگر چیزها درباره طوفانها مرتبط
باشند.
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نکته کلی در اینجا این اســـت که برای هدفی مفروض ،گاه نیروهایی که به وســـیله
عوامل بیرون از سـیسـتم اعمال میشوند در نظر گرفته نمیشوند و سیستم مد نظر بسته
تلقی میشـود .در این صورت تبیینهایی که در چارچوب این سیستمهای بسته صورت
میگیرند احتمال کاملبودن را دارند.
یک دلیل برای چنین امکانی آن اســـت که نیروهای خارجی که بر ســـیســـتمی اثر
میکنند ممکن اســت به اندازه کافی برای تأثیر بر ســازوکارهای درونســیســتمی قوی
نباشـــند .اما نمونه های دیگری وجود دارند که در آنها چنین نیروهایی میتوانند در نظر
گرفتـه نشـــونـد .مثﻼً نمونه هایی وجود دارند که در آنها این نیروهای بیرونی حتی اگر
بسیار قوی باشند نیز نمیتوانند بر پدیده محل بحث تأثیر مرتبطی بگذارند.
تصویر :۱

مثﻼً فرض کنید توپهای بیلیارد بر روی ســـطحی با اصـــطکاک بســـیار کم به هم
برخورد کنند .برای تبیین روشـی که بر اساسش این توپها حرکت میکنند ،کافی است
به این توپ ها به عنوان ســیســتمی بســته فکر کنیم ،یعنی کافی اســت تأثیرات جاذبه و
نیروی معمولی را کـه از طرف میز بر توپها وارد میشـــود ،نادیده بگیریم .دلیل اینکه
میتوانیم این کـار را انجـام دهیم این اســـت کـه همه عوامل مربوط به مؤلفههای افقی
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نیروها ،وضـعیتها ،سرعت و شتاب توپها میتوانند در چارچوب عوامل دیگر مربوط
به مؤلفههای افقی نیروها ،وضـعیتها ،سـرعت و شتاب توپها تبیین شوند؛ و همه این
عوامـل در نهـایـت میتواننـد در چارچوب مؤلفه های افقی اوضـــاع و احوال اولیه این
سـیسـتم تبیین شـوند که فقط شامل توپها میشود .در نتیجه ،میتوانیم تبیی ن کاملی از
وضــعیت تقریبی همه توپهای بیلیارد در هر لحظه از زمان داشــته باشــیم ،بدون اینکه
چیزی درباره قدرت جاذبه بدانیم.
سيستمهاي بسته ،زنجيرههاي نگهداشتهشده و زنجيرههاي معلق
برای توســـیع علـت چیزی کـه تبیینی را کـامـل یـا نـاکـامل میکند ،بیایید برگردیم به
زنجیرههای نگهداشــتهشــده که در مقدمه دربارهاش ســخن گفتیم .درباره این زنجیره در
ذهن ،ما اصــل اول و دوم را به صــورت فرمول بیان کردیم .با فرض آنچه اکنون درباره
تبیینهـای کـامـل گفتـهایم ،تحلیل اولیه ما درباره این زنجیرهها چطور تغییر میکند؟ و
مهمتر اینکه چطور این اصــول تغییر میکنند؟ در اینجا زنجیره را بررســی میکنیم و به
اصل اول در بقیه قسمتهای مقاله توجه خواهیم کرد.
فیزیک زنجیرههای نگهداشــتهشــده را در نظر بگیرید .ســه نیرو بر هر اتصــال  nوارد
میشــود (i) :نیروی جاذبه )با بزرگی  mgN٤که در آن  mجرم اتصــال اســت و  gشــتاب
مربوط به گرانش( (ii) ،وزن  n-1اتصـــال زیر آن که آن را به طرف پایین میکشـــند )با
بزرگی

mg N

) ،(( n-1و ) (iiiنیروی جهتدار رو به باﻻ که به وسـیله اتصـال ) n+1اتصال

بﻼفاصله باﻻی آن( اعمال ،و مانع افتادنش میشود )با بزرگی ) (mng Nتصویر .(۱
با وجود اینکه اتصـال  ۲اتصال  ۱را نگه میدارد ،این حقیقت که اتصال  ۲اتصال  ۱را
نگه میدارد ،از اینکه چطور اتصـال  ۱در نهایت نگه داشته میشود تبیین کاملی به دست
نمیدهد .اتصـال  ۱و اتصـال  ۲سیستم بستهای را تشکیل نمیدهند ،زیرا اتصال  ۲تحت
تأثیر نیرویی اسـت که به وســیله اتصــال  ۳به آن وارد میشــود .بدون بحث از اتصــال ۳
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بهســختی میتوان از اینکه چرا اتصــال  ۱یا اتصــال  ۲نگه داشــته میشــوند تبیین کاملی
مطرح کرد .دقیقاً به همین دلیل هیچ مجموعهای از اتصـالهای }اتصـال  ،۱اتصال ،... ، ۲
اتصال  { nسیستمی بسته تشکیل نمیدهند و این حقیقت که:
اتصال  ۱با اتصال  ۲نگه داشته میشود  ...که با اتصال  nنگه داشته میشود
از اینکه چطور در نهایت اتصــال  ۱نگه داشــته میشــود ،تبیین کاملی به ما نمیدهد.
بنابراین ،این مدعا درباره زنجیرههای نگهداشـتهشـده که اصل اول را القا میکند ،درست
است .این خبر خوبی برای برهان جهانشناختی است که در حال بررسیاش هستیم.
بـا این حـال ،اگر مثالمان را کمی تغییر دهیم نتایج تغییر میکند .در این خصـــوص
مثالی از زنجیره معلق ) (falling chainرا مطرح میکنیم .زنجیر بسـیار بلندی را تصور کنید
که از جهت عمودی بیشتر از دید ما امتداد دارد و معلق است .فرض کنید پرسش ما این
باشد که چرا اتصال انتهایی این زنجیر ،یعنی اتصال  ، ۱معلق است .تصور کنید به ما گفته
میشـود اتصـال  ۱معلق است به این دلیل که تحت ت أثیر جاذبه زمین قرار دارد و افزون
بر آن ،چون اتصــال  ۲معلق اســت نمیتواند اتصــال  ۱را نگه دارد .وقتی میپرســیم چرا
اتصـال  ۲معلق اسـت ،به ما گفته میشـود به این دلیل که اتصال  ۲هم تحت تأثیر جاذبه
اســت و افزون بر آن ،چون اتصــال  ۳معلق اســت نمیتواند آن را نگه دارد .به طور کلی
بیایید فرض کنیم که به ما گفته میشــود اتصــال  nمعلق اســت ،زیرا تحت تأثیر جاذبه
است و چون اتصال  n+1نگهداشتهشده نیست نمیتواند اتصال  nرا نگه دارد.
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تصویر ۲

درباره زنجیره نگهداشتهشده استدﻻل کردیم که:
اتصال  ١نگهداشتهشدگياش را مرهون اتصال  ٢است ... ،كه نگهداشتهشدگياش
را مرهون اتصال  nاست

نميتواند تبيين كند كه در نهايت اتصال  ١چطور نگه داشته ميشود .آيا اين نيز
درسـت اسـت كه در زنجيره معلق ،اينكه اتصـال  ١عدم نگهداشتهشدگياش را

مرهون اتصـال  ٢است  ...كه خود آن عدم نگهداشتهشدگياش را مرهون اتصال

 nاست نميتواند تبيين كند كه اتصال  ١در نهايت چطور معلق است؟

براي پاسـخ به اين پرسـش بايد اوضاع فيزيكي زنجيره معلق را در نظر بگيريد.

فرض كنيد كه اين زنجيره معلق هيچ كشـشي در خود ندارد و فقط يك نيرو بر
هر اتصـــال  nوارد ميشـــود ،و آن هم نيروي جاذبه )با بزرگي  (mg Nاســـت

)تصوير .(٢

توجه کنید که هر اتصـال منفرد )و بهخصـوص اتصـال  (۱سـیسـتمی بسته است .به
همین دلیل گفتن اینکه اتصـال  ۱تحت تأثیر جاذبه زمین معلق اسـت ،تبیینی کامل است
از اینکه چطور اتصـال  ۱در نهایت معلق است .پرسش از اینکه چرا اتصال  ۲قادر نیست
اتصـال  ۱را نگه دارد )به عبارت دیگر ،پرسش از اینکه چرا اتصال  ۲معلق است( همارز
اسـت با این پرسـش که چرا اتصـال  ۲بخشی از کوچکترین سیستم بستهای نیست که
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شـامل اتصـال  ۱میشود .این پرسشی بیرونی درباره سیستم بستهای است که فقط شامل
اتصـال  ۱اسـت .بنابراین ،این پرسش جدید درست است ،و نیاز نیست برای کاملشدنِ
تبیین عدم نیاز معلقبودن اتصـال  ۱به آن پاسـخ داده شود .بنابراین ،می توان بدون تبیین
معلقبودن اتصـال  ،۲تبیینی کامل داشت از اینکه چطور اتصال  ۱معلق است .این مطلب
را میتوان با زنجیره نگهداشـتهشده مقایسه کرد که در آن بدون تبیین اینکه چطور اتصال
 ۲نگه داشـته شده است ،نمیتوان تبیین کاملی داشت از اینکه چطور اتصال  ۱در نهایت
نگه داشته میشود.
بنـابراین ،اینکـه آیـا مثـال از زنجیرهها انگیزه ﻻزم برای اصـــل اول را ایجاد میکند،
وابسـته به این است که زنجیرههای نگهداشتهشده را در نظر بگیریم یا زنجیرههای معلق
را؛ و این مطلب اصـل اول را کمی خدشـهدار میکند .در اینجا باید درسـتی اصل اول را
بدون در نظرگرفتن زنجیرههای معلق یا نگهداشــتهشــده ،مســتقﻼً بررســی کنیم .در ادامه
مقاله این مطلب را بررسی میکنیم.
علیت فاعلی

٥

برهانهای جهانشــناختی که در مقدمه مطرح شــدند ،طرحی کلی از این براهین بودند.
برای خاصشدن این برهانها باید به نوع علیتی که در آنها مطرح است توجه کرد .برای
اصـل اول و دوم نیز نکته مشـابهی مطرح است .اینکه نتیجه برهانی جهانشناختی تا چه
حد خوب اســت ،و اینکه صــورتهای نتیجهبخش اصــل اول و اصــل دوم تا چه حد
پذیرفتنی است ،وابسته است به نوع علیتی که در نظر گرفته میشود.
تعدادی از نمونههای برهان جهانشـــناختی با این قید که »بدون خدا همه چیز بدون
تبیین میمـانـد« محـل توجه خاص قرار گرفتهاند .بیایید فرض کنیم وقتی که پرســـیده
میشود چه چیزی علت شیء  Xاست ،در واقع پرسش از این مطلب است که  Xچطور
به وجود آمده اسـت ،به همان ترتیبی که مجسـمهساز مجسمهای را به وجود میآورد ،یا
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به همان صورتی که یک الکترون و یک پوزیترون میتوانند با برخورد به هم یک فوتون
را ایجاد کنند )این مفهوم از علیت چیزی شـبیه به مفهوم ارسطویی علیت فاعلی است(.
در نتیجـه ،برهـان جهـانشـــنـاختی بـا قیـد »بـدون خدا همه چیز بدون تبیین میماند«
میخواهـد نشـــان دهـد کـه نمیتوانیم از اینکه هر چیزی چطور به وجود میآید تبیین
کاملی داشــته باشــیم ،مگر اینکه بتوانیم آن را به یک علت نامعلﱠل برگردانیم .این برهان
روش دوم آکوئیناس است.
آیا برهان جهانشــناختیای که قید »بدون خدا همه چیز بدون تبیین باقی میماند« در
آن لحاظ شـده اسـت و از علیت فاعلی ) (efficient causationاسـتفاده میکند ،اصﻼً برهان
خوبی به شـمار می رود؟ این موضوع بسته به این است که اصل اول و دوم که در علیت
فـاعلی بـه کـار گرفتـه میشـــوند ،خوب باشـــند .همان طور که گفتیم ،در تحلیلمان از
موضـوعاتی که شـامل نامتناهی باشـد ،پرهیز میکنیم و بنابراین فقط بر اصل اول تمرکز
میکنیم .اصل اول برای علیت فاعلی به کار میرود:
اصل فاعلي اول :اگر } {X1, X2, X3, …, Xnزنجيرهاي باشد مثل اين:

 X1به وسيله  X2ايجاد شده است  ...كه خود آن به وسيله  Xnايجاد شده است،
آنگاه اين حقيقت كه:

 X1به وسيله  X2ايجاد شده است  ...كه خود آن به وسيله  Xnايجاد شده است

از اينكـه  X1در نهايت چطور به وجود ميآيد تبيين كاملي به دســـت نميدهد،

مگر اينكه  Xnعلت نامعلﱠلي باشد.

ما اسـتدﻻل خواهیم کرد که این اصل اشتباه است .بیایید برای سادگی بر روی حالت
 n=2تمرکز کنیم:
اصـل فاعلی اول ) :(n=2اگر  X1به وسـیله  X2به وجود آمده باشد ،آنگاه این حقیقت
که  X1به وســـیله  X2به وجود آمده اســـت ،از اینکه  X1در نهایت چطور به وجود آمده
است تبیین کاملی به دست نمیدهد ،مگر اینکه  X2علت نامعلﱠلی باشد.
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مثﻼً مجســمهســازی را تصــور کنید که در جزیرهای بیابانی در حال کندهکاری برای
ساختن مجسمه است .مجموعهای شامل مجسمهساز و منابعی که در جزیره در دسترس
اســت ،آن مجســمه را به وجود میآورد .فرض کنیم  X1مجســمه ،و  X2مجموعهای از
عوامل شــامل مجســمهســاز و همه منابع جزیره پیش از ایجاد مجســمه باشــد .آنگاه این
حقیقت که  X1 ،X2را به وجود میآورد ،از اینکه  X1چطور ایجاد میشود تبیین کاملی به
دسـت نمیدهد ،حتی اگر ندانیم که مراحل ایجاد  X2چیست .پرسش از اینکه  X2چطور
به وجود آمده اسـت ،پرسـشـی بیرونی درباره سیستم بسته جزیره بیابانی و مجسمهساز
اسـت .اینکه ما بدانیم چطور به این پرسش پاسخ دهیم به هیچ وجه بر جامعیت تبیین ما
از اینکه چطور مجسمه ایجاد شده است تأثیر نمیگذارد.
بنـابراین ،اصـــل اول کـه در علیـت فاعلی به کار میرود ،نادرســـت اســـت؛ یعنی
زنجیرههای شامل علتهای فاعلی ،کامﻼً متفاوت با اتصاﻻت موجود در زنجیرهای معلق
) (suspendedاسـت .مطالعه اوضـاع و احوال فیزیکی  nاتصال پایینی زنجیر نگهداشتهشده
نمی تواند از اینکه آخرین اتصال چطور نگاه داشته شده است تبیین کاملی به دست دهد،
مگر اینکه یکی از این  nاتصــال ،نگهدارندهای معلق ) (unsupported supporterباشــد .زیرا
اگر هیچ یک از این  nاتصـال ،اتصال نگهدارنده معلق نباشد ،آنگاه آنها نمیتوانند سیستم
بســتهای را تشــکیل دهند .در مقابل ،زنجیرهای متناهی از اشــیا که هر یک از آنها علت
فاعلی برای شیء بعدی است ،میتواند سیستم بسته ای را تشکیل دهد .بنابراین ،تحلیلی
از ویژگیهای  nشــیء نهایی از زنجیرهای متشــکل از علتهای فاعلی میتواند از اینکه
شـیء آخر چطور ایجاد شـده است تبیین کامل به دست دهد .به دلیل این تفاوت مبنایی
بین زنجیرههای تشــکیلشــده از علتهای فاعلی و اتصــاﻻت موجود در زنجیره معلق،
برهان جهانشـناختی با قید »بدون خدا همه چیز تبیین نشده میماند« که علیت فاعلی را
به کار گرفته است به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
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علیت در وجود
فرض کنید به جای این پرسـش که چه چیزی علت  Xاسـت ،این پرسش مطرح شود
کـه آنچـه  Xبرای ادامه وجودش به آن وابســـته اســـت چطور تبیین میشـــود ،مثل
مجسـمه ای که وجودش را به فلزی که آن را تشـکیل داده وابسته است یا مثل زندگی
انسان که وجود مستمرش

) (continued existence

از علیت ،اغلب علیت در وجود

به وجود اتمسفر وابسته است .این نوع

) (causation in esse

نامیده می شـــود .در نتیجه ،برهان

جهانشــناختی با قید » بدون خدا همه چیز تبییننشــده باقی میماند« میخواهد نشــان
دهد که ما نمی توانیم تبیین کاملی داشـته باشـیم از اینکه چطور وجود هر چیز خاصی
تداوم می یابد ،مگر اینکه نشـان دهیم چطور وجودش در نهایت به وسیله تداومبخشی
مســتقل ) (unsustained sustainerتداوم داده می شــود .این نوع برهان جهانشــناختی را
ابن ســینا ،اســکاتوس

)(Scotus

و دیگر اندیشــمندان قرون وســطا بســط دادند که با

برهان های جهان شـناختی مبتنی بر علیت فاعلی اقناع نشده بودند .به این برهان نیز در
دوره های جدید توجه شده است.
بـا این حـال ،دســـتکم دو نوع متفـاوت از علیت در وجود اســـت که باید از هم
تشـخیص داده شـوند .چیزی که شـیء  Xاز آن تشـکیل میشود ،علت وجود برای این
شیء است ،تا جایی که هیچ چیز نمیتواند بدون چیزی که آن را تشکیل میدهد وجود
داشـته باشـد .به این معنا ،چیزی که  Xرا تشکیل میدهد وجود  Xرا تداوم میبخشد و
بنابراین علت وجود برای  Xاســـت .ما آن را علت درونی وجود

)(internal cause in esse

برای  Xمینـامیم .بنابراین ،علت درونی وجود برای من ماده ارگانیکی اســـت که من را
تشـکیل میدهد؛ علت درونی وجود این ماده ارگانیک مجموعهای از مولکولهایی است
که آن را تشکیل میدهد و همینطور الی آخر.
هنگام سـخن گفتن از حالتی که در آن وجود من به هوا ،غذا و آب وابســته است ،به
طور کلی درباره نوع متفاوتی از تداوم بخشـــی ) (sustenanceســـخن می گوییم .در اینجا
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درباره چیزهایی متفاوت با من سـخن میگوییم که باید وجود داشته باشند تا وجود من
را حفظ کننـد .بیـاییـد اینهـا را علـت هـای بیرونی وجود ) (external cause in esseبنامیم.
بنابراین ،علت بیرونی وجود من غذا اســـت که مرا تغذیه می کند و علت بیرونی وجود
این غذا هر چیزی است که جلوی تجزیهشدنش را میگیرد ،و همینطور الی آخر.
دانســـتن این مطلـب کـه چرا هر چیزی بـاید یک علت در وجود ،اعم از درونی و
بیرونی ،داشته باشد مشکل است .دانستن این مطلب نیز مشکل است که چرا تداوم بخش
مســتقل وجود )اعم از اینکه این تداوم بخشــی درونی باشــد یا بیرونی( باید با خدا یکی
گرفته شــود ،همانطور که به طور ســنتی این تلقی وجود داشــته اســت .اما بیایید این
نگرانیها را کنار بگذاریم.
ممکن اسـت این طور تلقی شود که برهان جهانشناختی با قید »بدون خدا همه چیز
تبییننشده باقی میماند« که از علیت در وجود )اعم از درونی یا بیرونی( استفاده میکند،
بـایـد در برابر این نوع حمله علیه برهان متناظرش که از علیت فاعلی اســـتفاده میکند،
مقاوم باشـد .زیرا ممکن است اینطور به ذهن بیاید که با وجود اینکه چیزی که  Xرا به
وجود آورده نیاز ندارد به اینکه بخشـی از سـیسـتم بسـته شـامل  Xباشد ،هر چیزی که
وجود  Xرا تداوم ببخشـد ،باید بخشـی از سـیسـتم بســتهای باشــد که شــامل  Xاست.
بنابراین ،بسـیار شـبیه به زنجیره نگهداشـتهشده ،زنجیره متناهی شامل علتهای وجودی
تبیین نخواهد کرد که چطور وجود عنصـر نهایی این زنجیره وجودش را تداوم بخشیده
اسـت ،مگر اینکه یکی از عناصـر این زنجیره تداوم بخش مستقلِ وجود باشد .به عبارت
دیگر ،اصـل اول وقتی که برای علیت در وجود مطرح شود ،ممکن است بسیار جذابتر
به نظر برسد.
اما در حقیقت فکر نمی کنیم که اصل اول درست باشد ،اعم از اینکه علیت در وجود
درونی داشته باشد یا بیرونی .در اینجا ،اصل اول به این صورت درمیآید:
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اصل اول وجودي :اگر} {X1, X2, X3, …, Xnزنجيره باشد به طوري كه:

وجود  X1تداوم بخشــيده ميشــود به وســيله  ... X2كه وجودش تداوم بخشــيده
ميشود به وسيله ،Xn

آنگاه اين حقيقت كه:

وجود  X1تداوم بخشــيده ميشــود به وســيله  ... X2كه وجودش تداوم بخشــيده

ميشود به وسيله

Xn

از اينكه وجود  X1چطور تداوم بخشيده ميشود نميتواند تبيين كاملي به دست
دهد ،مگر اينكه  Xnتداومبخش مستقل وجود باشد.

مثل قبل ،بر روي حالت  n=2تمركز ميكنيم:

اصـل اول وجودي ) :(n=2اگر وجود  X1به وسـيله  X2تداوم بخشيده شود ،آنگاه

اين حقيقت كه وجود  X1به وسـيله  X2تداوم بخشـيده ميشــود ،از اينكه چطور

وجود  X1تداوم بخشـيده ميشـود تبيين كاملي به دست نميدهد ،مگر اينكه

X2

تداومبخش مستقل وجود باشد.

اگر بر علیت بیرونی وجود تمرکز کنیم ،اصـل اول نادرســت می شود .زیرا چیزی که
به طور بیرونی وجود  Xرا تداوم میبخشـد ممکن اسـت بیرون از سـیستم بستهای قرار
گیرد که  X1و  X2برای هر قصــد و هدفی میســازند .مثﻼً بار دیگر مجســمهســاز را در
جزیرهای بیابانی در نظر بگیرید که مجسـمهای را ساخته است .بیایید فرض کنیم حال او
باید به طور مسـتمر این مجسمه را نگهداری کند تا از فرسایش شدیدش جلوگیری کند.
ترکیبی از مجسـمه سـاز و منابعی که در جزیره در دسـترس است به طور بیرونی وجود
این مجسمه را تداوم میبخشد .اکنون فرض کنید  X1آن مجسمه است و فرض کنید

X2

مجموعهای شـامل مجسمهساز و همه منابع جزیره باشد .آنگاه این حقیقت که  X2وجود
 X1را تداوم میبخشـد ،از اینکه وجود  X1چطور تداوم بخشـیده میشود تبیین کاملی به
دســت نمیدهد ،در حالی که ممکن اســت ما ندانیم وجود  X2چطور تداوم بخشـــیده
میشــود .پرســش از اینکه  X2چطور تداوم بخشــیده میشــود ،پرســشــی بیرونی درباره
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سـیستم بسته شامل جزیره بیابانی و مجسمهساز است .دانستن پاسخ این پرسش بیرونی
بـه هیچ وجه بر جامعیت تبیین ما از چگونگی تداوم بخشـــی به وجود مجســـمه ،تأثیر
نمیگذارد.
بنابراین ،اصل اولی که برای علیت بیرونی وجود به کار برده میشود ،نادرست است.
این مطلب باز هم به این معنا اسـت که زنجیرههای شامل علت های بیرونی وجود کامﻼً
بـا اتصـــاﻻت موجود در زنجیرهای معلق متفاوتاند .زنجیرهای متناهی از اشـــیا که هر
کدامشـان به طور بیرونی وجود بعدی را تداوم میبخشـد ،میتواند ســیســتم بستهای را
تشــکیل دهد ،برخﻼف امتدادی متناهی از اتصــاﻻت در یک زنجیره ،که هیچ یک از آنها
نگهدارنده غیرنگهداشـتهشـده نیست .در نتیجه ،برهان جهانشناختیای با قید »بدون خدا
همه چیز تبییننشــده میماند« که از علیت وجودی بیرونی اســتفاده میکند ،به هیچ وجه
کارآمد نیست.
بیـایید به ســـراغ علیت درونی وجود برویم .چیزی که به دنبالش بودهایم تبیین های
کـاملی بود از اینکـه چطور  X1تحت تأثیر علتی قرار می گیرد .در علیت درونی وجود تا
چه حد این اتفاق رخ میدهد؟ ما باید به دنبال تبیین کاملی باشــیم از اینکه چطور  X1به
طور درونی می توانـد تـداوم یافته باشـــد .اما علم به اینکه تا چه حد این اتفاق میافتد،
دشـوار است .اینکه  X1معلق است ،یا به وجود آورده شده است یا به طور بیرونی تداوم
بخشـیده میشـود ،نتیجه نیروها و کنشهایی است که میتوانیم دربارهشان پرسش کنیم.
اما اینکه  Xبه طور درونی تداوم بخشــیده میشــود نتیجه مســتقیم هیچ نیرو یا کنشــی
نیســت .بنابراین ،مشــکل اســت معنای دقیقی برای این مطلب پیدا کنیم که چطور  X1به
طور درونی تداوم بخشـیده میشـود .تا زمانی که برهان جهانشناختی با قید »بدون خدا
همه چیز تبییننشــده میماند« که از علیت درونی وجود اســتفاده میکند فرض میگیرد
که این پرســش باید پاســخی داشــته باشــد ،ما نمیدانیم چطور چنین برهانی در میان
خداباوران فراوان استفاده میشود.
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جمعبندي
به طور خﻼصـه ،از نظر ما ،مﻼحظاتی که شـامل زنجیرههای نگهداشــتهشــده میشود به
برهانهای جهانشــناختی ســنتی هیچ کمکی نمیکند .در عوض ،پیچیدگیهای جدیدی
ایجاد میکند که ضــررشــان بیش از ســودشــان اســت .این ارزشــی ندارد که برهانهای
جهانشـناختی که میکوشند از زنجیرههای نگهداشتهشده استفاده کنند ،شکست بخورند،
حتی اگر ما بپذیریم که هر چیزی یک علتی دارد ،حتی اگر تصــدیق کنیم که علتی بدون
علت ،شــبیه خدا وجود دارد ،و حتی اگر به خداباور اجازه دهیم که هر چه را میبیند و
میخواهـد بـا عدم تناهی تطبیق دهد .این برهانها به دﻻیلی کامﻼً متفاوت با برهانهای
سنتی ،که در مقابل برهانهای جهانشناختیاند ،شکست میخورند.
پينوشتها

 .١از میان معادلهای فارسی موجود برای این کلمه ،انتخاب معنای »تبیین« نسبت به دیگر معادلها مثل

»شرح ،توجیه ،تعبیر ،تفسیر و توضیح« مناسبتر به نظر میرسد .علت این انتخاب ابتنای این مقاله بر
استدﻻل و اثبات است )م.(.
 .٢اولین بار کانت و هیوم این اشکال را درباره برهان جهانشناختی مطرح کردند و خﻼصهاش به این صورت
است که از اینکه اشیا در این جهان بدون علت نمیتوانند وجود داشته باشند ،نمیتوان نتیجه گرفت کل
جهان هم بدون علت نمیتواند وجود داشته باشد )م.(.
 .٣تبیین کامل در سیستم بسته فیزیکی ،تبیینی است که برای توجیه پدیدههای آن سیستم ،فقط از عوامل
درون آن سیستم استفاده میکند و به سراغ عوامل بیرون از سیستم نمیرود )م.(.
 N .٤واحد اندازهگیری نیرو ،یعنی نیوتن ،است )م.(.
 .٥علت فاعلی تقریباً همان علت متداول نزد همگان است .علت فاعلی ،علت سازنده شیء است .این نوع
علت برای ما تبیین میکند که :درخت اینگونه میروید ،چون چیزهای مختلفی که مربوط به محیط
است )مثل هوا یا خاک و غیر آن( از خارجْ درخت را به این صورت هدایت کرده و میرویانند .در مثال
مجسمه ،مجسمهساز علت فاعلی مجسمه است .یا اینکه میگوییم کارگر و بنا ،علت فاعلی ساختمان
هستند ،یعنی آنها هستند که ساختمان را میسازند .برای اطﻼعات بیشتر درباره انواع علیت ،نک:.
 ،ج ،۱بخش مربوط به ارسطو )م.(.
فریدریک کاپلستون،

۲۹ /  و برهان جهانشناختی، تبیینها،سیستمهای بسته
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