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  چكيده

تسلسل عبارت است از ترتب يك شىء بر شىء ديگر يا وابسـتگى يـك شـىء بـه 
اقامـه شـده كـه بـر اسـتحاله تسلسـل بـراهين متعـددی . نهايت شىء ديگر تا بى

ترين آنها چهار برهان طرف و وسط، اسد و اخصر، تطبيـق و وجـود، و رابـط و  مهم
ميرداماد مجرای براهين تسلسل را فقط سلسله صـعودی دانسـته، دو . مستقل است

ولــى . دانــد شــرط ترتــب و اجتمــاع در وجــود را بــرای تسلســل محــال شــرط مى
د و نزول جاری كرده، سه شـرط محمدحسين طباطبايى آن را در هر دو جانب صعو

در ايـن مقالـه . دانـد فعليت، ترتب و اجتماع در وجود را در تسلسل محال شرط مى
اثبات شده است كه براهين استحاله تسلسل فقط در جانب صعود جاری اسـت و در 
خصوص سلسله نزولى ساكت است؛ تسلسل محال دارای دو شرط ترتب و اجتمـاع 

  .در علل تامه محال است در وجود است و تسلسل فقط

  .تسلسل، صعود، نزول، ميرداماد، طباطبايى :ها كليدواژه
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  تعريف تسلسل

های ايـن  تسلسل در لغت به معنای آن است كه اموری به دنبال هم زنجيروار واقع شـوند؛ حلقـه
  .زنجير متناهى باشد يا نامتناهى، ميان آنها رابطه علّى و معلولى برقرار باشد، يا نباشد

تسلسل در اصطالح عبارت است از ترتب، توقف و وابسـتگى يـك شـىء موجـود بـر شـىء 
طور وابسـتگى موجـود دوم بـر شـىء سـوم و  همين. او بالفعل موجود استديگری كه همواره با 

كند كه اين سلسله به همـين ترتيـب در  نهايت؛ تفاوتى نمى وابستگى موجود سوم بر چهارم تا بى
نهايت ادامه يابد يا فقط در يك جهت علـت  ها تا بى ها و معلول هر دو طرف، يعنى در ناحيه علّت

  ).2/142: 1383مالصدرا، (يا معلول 

  اقسام تسلسل

  :تواند تحقق يابد با توجه به تعريف تسلسل، تسلسل به سه صورت مى

ای علّت آغـازين، يعنـى علّتـى  در چنين سلسله. ها ها و معلول تسلسل در ناحيه علّت. الف
. كه معلول نباشد، و معلول پايانى، يعنى معلولى كه علّت چيـزی نباشـد، وجـود نـدارد

  .يابد و آغاز يا پايانى ندارد نهايت ادامه مى ز هر دو جهت تا بىای ا چنين سلسله
ايـن سلسـله نقطـه پايـانى دارد امـا . ها ها و نه در ناحيه معلول تسلسل در ناحيه علت. ب

ای معلولى كه علّت چيـزی نباشـد، يافـت  به بيان ديگر، در چنين سلسله. آغازی ندارد
  . باشد، در آن وجود نداردشود اما علّتى كه معلول علّت ديگری ن مى

اين سلسله نقطه آغاز دارد اما پايانى . ها ها و نه در ناحيه علت تسلسل در ناحيه معلول. ج 
رسـد  شود ولى به معلـول پايـانى نمى ای از علّت نخستين آغاز مى چنين سلسله. ندارد

  ).2/217: 1424طباطبايى، (

  شروط تسلسل 

ای از  اگـر زنجيـره. شـود نها به شـروط تسلسـل تعبيـر مىتسلسل محال سه ويژگى دارد كه از آ
ها را فاقد باشد، تسلسل در آن زنجيره محال نيست و بـراهين امتنـاع  حوادث، يكى از اين ويژگى

  :اند از اين شروط عبارت. تسلسل شامل آن نخواهد شد
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اد تسلسـل با توجه به اين شرط در سلسله اعد. بايد اجزاء سلسله بالفعل موجود باشند. الف
لـذا بعـد از هـر عـدد، عـدد ديگـری . گرچه سلسله اعداد نامحدود است. محال نيست

زيرا . توان دست يافت ترين عدد نمى توان در نظر گرفت و هرگز به آخرين و بزرگ مى
همه اجزای سلسله بالفعل موجود نيستند و آنچه بالفعل موجود است، محدود و متناهى 

  .است
در نتيجه تسلسل در سلسـله اجـزای زمـان و . بايد اجزای سلسله با هم موجود باشند. ب 

زيرا اجزای آن به تدريج . اند، محال نيست نيز حوادث زمانى اگر نامحدود و غيرمتناهى
  .يابند و وجود برخى از اجزای آن، همراه با عدم برخى ديگر است تحقق مى

های  ای از پديـده بنابراين، تسلسـل در مجموعـه. شدبايد ميان اجزای سلسله ترتب با. ج 
مقصود از ترتب اجزای . نامحدود كه ترتب و وابستگى به يكديگر ندارند، محال نيست

  ).همان(سلسله، توقف و وابستگى برخى از آنها به برخى ديگر است 

  براهين ابطال تسلسل

طـرف و : اند از ترين آنها عبارت برای اثبات محال بودن تسلسل براهينى اقامه شده است كه مهم
  .وسط، اسد و اخصر، تطبيق و وجود رابط و مستقل

  برهان طرف و وسط

  : گويد سينا در توضيح برهان طرف و وسط مى ابن

ای را متشكل از يك معلول و علّت آن و علّت علّتش فـرض كنـيم،  اگر مجموعه
بـه . هند بودهر يك از اعضای اين مجموعه دارای يك حكم مختص به خود خوا

اولين عضو مفروض، فقط معلول است و دومين عضـو، علـت جـزء : اين بيان كه
. بعدی و معلول جزء قبلى است؛ عضو سوم فقط علّت است و معلول چيزی نيست

بنابراين، عضوی كه فقط معلول است يك طرف سلسله و عضوی كه فقط علّـت 
است و هم علّت وسـط دهد و آنكه هم معلول  است طرف ديگر آن را تشكيل مى

نهايت ادامه  های مترتب كه تا بى ای از علّت حال اگر سلسله. ميان دو طرف است
آيد همه اعضای اين مجموعه به استثنای معلول اخير،  دارد، فرض كنيم، الزم مى

  ).343: 1385سينا،  ابن(وسطى باشند كه طرف ندارند و اين محال است 
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در اين تقرير حيثيـت مجمـوعى . دهد از اين برهان ارائه مىمحمدحسين طباطبايى تقرير جديدی 
اند، مجموع  بنابراين، چون افراد سلسله معلول. امری انتزاعى بوده، واقعيتى جدا از وجود افراد ندارد

لذا طباطبايى وسط بودِن سلسله نامتناهى را از اين جهت كه مجمـوع بـه وجـود . نيز معلول است
  ).145-144: 1383طباطبايى، (دهد  هم معلول هستند، توضيح مىافراد موجود است و افراد 

لـذا حيثيـت . انـد برخى از حكما حيثيت مجموعى را متعلق و عارض به وجود آحاد تفسـير كرده
زيـرا در . اين تقرير از ديدگاه طباطبايى موجب فساد برهان است. اند مجموعى را معلول افراد دانسته

هر كدام از افراد نيز معلول جزء سـابق اسـت و . مجموعى، افراد خواهند بوداين هنگام علِت حيثيت 
  ).همان(كند، بدون اينكه به يك علّت نخستين ختم شود  نهايت امتداد پيدا مى اين امر تا بى

نعم يبقى على البرهان منع و هو انّا ال نسلم صحة عروض الجملة لغيـر «: طباطبايى با عبارت
بـه . كنـد ديدگاه نهايى خويش را درباره اين برهان بيان مى» ضها المتناهىالمتناهى على حد عرو

شـود، ماننـد  گرچه عنوان جملگى و حيثيت مجموعى بر سلسله متناهى اطـالق مى: اين بيان كه
گونـه  اينكه يك سلسله ده فردی با يك عنوان و به عنوان يك مجموعـه لحـاظ شـود ولـى اين

  ).همان(امتناهى صحيح نيست اطالق حيثيت مجموعى بر سلسله ن
، »مجمـوع«، »جميـع«، »كـل«، »جملـه«عناوين . اين اشكال بر برهان مذكور وارد نيست 

الفاظى هستند كه تناهى يا عدم تناهى در معنای آنها اخذ نشده و تناهى يـا عـدم ... و » سلسله«
سين طباطبـايى بنابراين، برخالف آنچه در حاشيه محمدح. تناهى از خصوصيات مصاديق آنهاست

شـوند، و ايـن الفـاظ بـرای  گونه كه بر متناهى و غيرمتناهى اطـالق مى آمده، اين عناوين، همان
گونه الفـاظ و  به بيان ديگر، در اطالق اين). 7/27: 1382آملى،  جوادی(اند  معنای جامع وضع شده

الى از چنـين معانى تصور تفصيلى تمام اجزای سلسله نامتناهى شرط نيست و داشتن تصـور اجمـ
  .ای برای اطالق حيثيت مجموعى كافى است سلسله

  برهان اسد و اخصر 

ای را در نظـر بگيـريم كـه اجـزای آن تـا  اگـر سلسـله: كنـد فارابى اين برهان را چنين تقرير مى
رود و ترتب و اجتماع در وجود دارند، تمام حلقـات ايـن سلسـله در ايـن حكـم  نهايت پيش مى بى

لذا اين سلسله فقط در . شوند كه تا علّتى پيش از آنها تحقق نيابد، موجود نمى مشترك خواهند بود
صورتى به وجود خواهد آمد كه علّتى نخستين پيش از آن تحقق يافتـه باشـد كـه علّـت بـوده و 

  ).79و  78: 1381فارابى، (معلول نباشد 
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  برهان تطبيق 

نهايت ادامه  د و در طرف گذشته تا بىاگر حوادث گذشته يك بار از زمان حاضر در نظر گرفته شو
نهايت ادامه يابد، آنگاه  پيدا كند، بار ديگر از مثل اين زمان از سال گذشته در نظر گرفته شود و بى

اين دو سلسله در ظرف وهم بر يكديگر تطبيق داده شوند، محال بودن تساوی دو سلسله نتيجـه 
ساوی باشند، بين افـزايش و كاسـتى حـوادث زيرا اگر دو سلسله مفروض با هم م. شود گرفته مى

تر بودن يكى از اين دو سلسـله نسـبت بـه ديگـری بـه مقـدار  بزرگ. ساله نبايد تفاوتى باشد يك
  ).2/149: 1383صدرالدين شيرازی، (بنابراين، خود سلسله نيز متناهى خواهد بود . متناهى است

كـه سـابق نيسـت و سـپس ايـن  شود در اين برهان از الحقى سخن گفته مى: نقد طباطبايى
گيری  ايـن نتيجـه. شود كه در طرف ديگر نيز بايد سابقى باشد كه الحـق نباشـد نتيجه گرفته مى

اما اگر سلسله از طرف آينده نيز استمرار داشته باشد، . مبتنى بر توقف سلسله در طرف آينده است
  ).2/151: 1383طباطبايى، (شود  هرگز به الحقى كه سابق نباشد، ختم نمى

فرض مبتنى است كه ميان دو سلسله نامتناهى زياده و نقصان قابل  برهان تطبيق بر اين پيش
شود كه چون يكى از دو سلسله به مقدار متناهى از  تصور باشد و از همين مقدمه نتيجه گرفته مى

اهى های نامتنـ وجود زياده و نقصـان در سلسـله. تر است، لذا خود نيز متناهى است ديگری بزرگ
كوچـك و . شـوند نهايت امتداد دارند و به جايى خـتم نمى زيرا هر دو سلسله تا بى. صحيح نيست

  .های متناهى است نه نامتناهى بزرگ بودن از احكام سلسله
زيـرا هنگـامى كـه دو . خوانـد داند و آن را تدليس مغـالطى مى ميرداماد اين برهان را تام نمى

آيـد، بـر ديگـری  ن دو پس از نقصانى كه در آن پديـد مىسلسله مساوی فرض شوند و يكى از آ
شود، مـثًال اگـر از  تطبيق داده شود، اين تطبيق نسبت به مواردی كه كاسته شده، پياپى انجام مى

يك طرف سلسله ده واحد كم شود، به هنگام تطبيق آن بـر سلسـله كامـل، حلقـات يكـى از دو 
تقال تا هنگامى كه ذهن توان داشته و وهم از كـار شود و ان سلسله بر ديگری به تدريج منتقل مى

نهايـت ادامـه  پذيرد و تـا بى يابد و هر گاه ذهن منصرف شود، تطبيق پايان مى باز نماند، ادامه مى
  ).231و  233: 1374ميرداماد، (يابد  نمى
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  برهان وجود رابط و مستقل 

تعاليه سبب احتيـاج معلـول بـه در حكمت م: توضيح اينكه. اين برهان از ابداعات طباطبايى است
اگر ممكن عين ربط و احتياج به علّت است، هرگز بدون حضور غنـى و . علّت، امكان فقری است

چـون . شود؛ تا هنگامى كه وجود مستقل نباشد، وجـود رابـط محقـق نيسـت مستقل موجود نمى
طباطبـايى، (انـد م ای برای امكان تسلسـل بـاقى نمى گونه است، زمينه واقعيت رابط و مستقل اين

1424 :217.(  

  ديدگاه ميرداماد درباره شروط تسلسل محال 

مالك امتناع هر يك از براهينى كه برای اثبات محال بودن تسلسل اقامه شده اسـت، تحقـق دو 
هـا و بـه  با توجه به اين دو شرط، اين براهين، تسلسل در جهت علّت. ترتب و فعليت: شرط است

تفـاوت ميـان . ها و به صورت تنازلى كنند نه تسلسل در ناحيه معلول صورت صعودی را ابطال مى
ها اين است كه علّت در مرتبـه وجـود معلـول  ها و تسلسل در ناحيه معلول تسلسل در ناحيه علّت

زيرا معلـول در مرتبـه . گونه نيست هست و احاطه وجودی به معلول دارد؛ اما در ناحيه معلول اين
ها در ناحيه علل و به طور تصاعدی پـيش  ها و معلول ين، اگر سلسله علّتبنابرا. علّت حضور ندارد

های مترتب بر يكديگر با وجود بالفعل در مرتبه معلول جمع  اش آن خواهد بود كه علّت رود، الزمه
زيرا . ها به طور نزولى تداوم يابد ها در ناحيه معلول ها و معلول شوند؛ برخالف آنجا كه سلسله علّت

روند، در علت نخستين، كه سلسـله  ايى كه مترتب بر يكديگرند و به طور نزولى پيش مىه معلول
  ).234-233: 1374ميرداماد، (كنند  شود، اجتماع نمى از آن آغاز مى

شـود، متنـاهى بـودن  با توجه به ديدگاه ميرداماد، براهينى كه بر استحاله تسلسـل اقامـه مى
ميرداماد محال بودن تسلسل . اند به جهت نزولى ساكت كنند و نسبت سلسله صعودی را اثبات مى

از ديـدگاه او، ايـن دو شـرط در . ترتب و اجتمـاع در وجـود: داند را ناشى از استعمال دو شرط مى
در سلسله نزولى ترتب وجودی هست ولى اجتماع وجودی تحقق . يابند سلسله صعودی تحقق مى

  .ش دارد ولى معلول احاطه به علّت خويش نداردزيرا علّت، احاطه وجودی بر معلول خوي. ندارد

  ديدگاه سبزواری 

: 1383سـبزواری، (پرداختـه اسـت  سبزواری با توجه به دو مبنا به بررسى و تحليل كالم ميرداماد
2/168-169:(  
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تشكيك در مظاهر يا همان وجود رابط و مستقل؛ با توجه به اين مبنا، همه مراتـب . الف 
الوجود  وجود نسبت به علت خويش وجود رابط خواهند بود و علت نخستين يـا واجـب

طبق اين ديدگاه، نظام طولى علّـت و معلـول . واسطه تمام مراتب است كننده بى افاضه
لـذا بحـث از . دهـد يـا همـان وجـود رابـط مى جای خويش را به بحث نشان و ظهور

سلسـلة ال «: سبزواری با عبـارت. تسلسل در اين صورت سالبه به انتفاء موضوع است
  .به اين مطلب اشاره كرده است» فى التنازل و ال فى التصاعد

تشكيك در مراتب يا همان نظام طولى علّت و معلول؛ با توجه به اين مبنا، سبزواری . ب 
الم ميرداماد سخن صحيحى است ولى چون كالم در علل حقيقى است نـه گويد ك مى

علل معّد و زمينه ساز، براهين ابطال تسلسـل در جانـب تنـازلى هـم جريـان دارنـد و 
  ).همان(كنند  تسلسل نزولى را هم ابطال مى

با توجه به اين نكته، اشكال سبزواری اين است كه براهين ابطال تسلسـل، تسلسـل صـعودی و  
گرديم و پاسخ  هنگام بحث درباره ديدگاه طباطبايى به اين اشكال باز مى. كنند ولى را ابطال مىنز

  .دهيم آن را مى
ليت شعری لم سكت المصـنف عـن «: سبزواری در پايان حاشيه خويش متذكر شده است كه

المتألهين نفيـًا و اينكه صدر). همان(» لعلّه سكت تأدبا واّهللاٰ تعالى اعم بمراد عباده. النفى واالثبات
ای را تذكر نداده است، شايد بـرای ادب بـه مقـام اسـتادش  اثباتًا درباره ديدگاه استاد خويش نكته

كنـد و نقـد ديـدگاه اسـتاد  های علمى اقتضای چنـين مبـاحثى را نمى حال آنكه بحث. بوده است
رازی در مـواردی از صـدرالدين شـي. منافات با رعايت ادب و احترام نسبت به مقام شامخ او ندارد

صـدرالدين (جمله در بحث مثل افالطونى و ارباب انواع به نقد ديـدگاه ميردامـاد پرداختـه اسـت 
  ).2/52: 1383شيرازی، 

  ديدگاه طباطبايى 

سينا و فـارابى در ابطـال تسلسـل، تسلسـل در علـل و بـه طـور تصـاعدی و  گويد برهان ابن طباطبايى مى
هـای  كنند؛ البته در صورتى كه افراد سلسـله را علّت طور نزولى را ابطال مى ها و به تسلسل در ناحيه معلول
های ناقصه تشكيل شده باشـد، دو برهـان يادشـده فقـط در  اما اگر سلسله از علت. تامه تشكيل داده باشند
گردد كه تسلسل در ناحيه علل و به طور صعودی باشد؛ چراكه وجود علـت ناقصـه  صورتى در آن جاری مى

  ).220-219: 1424طباطبايى، (ظرف وجود معلول و همراه با آن واجب و ضروری است در 
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بنابراين، نكته اساسى ديدگاه طباطبايى اين است كه برهان طرف و وسط و همچنين برهان  
لذا اين دو برهـان بـا ديـدگاه . كنند اسد و اخصر، تسلسل را در سلسله صعودی و نزولى ابطال مى

  .كنند يستند و آن را ابطال مىميرداماد سازگار ن
با توجه به اين ديدگاه و ديدگاه سبزواری، به بررسى و تطبيق ديـدگاه ميردامـاد بـا بـراهين  

پردازيم تا اينكه سازگاری يا ناسازگاری اين براهين با تحليل يادشده روشن  شده مى چهارگانه نقل
كننـد و در  ودی را ابطـال مىشود و مشخص شود كه آيا براهين ابطال تسلسل فقط تسلسل صع

  كنند؟ اند يا اينكه تسلسل صعودی و نزولى را ابطال مى خصوص تسلسل در جانب نزول ساكت
تذكر اين نكته ضروری است كه بر ابطال تسلسل براهين متعددی اقامه شده است كه بيشتر  

به ذكر سه برهـان وجـود  نهاية الحكمةلذا طباطبايى در ). 218: همان(آنها خالى از خدشه نيست 
اما از آنجايى كه طباطبايى ديـدگاه . رابط و مستقل، طرف و وسط و اسد و اخصر اكتفا كرده است
شـده، سـاير  به جز سه برهان نقل. خاصى درباره برهان تطبيق دارد، نگارنده ناگزير از ذكر آن شد

  .براهين اغلب از متكلمان و طبق مبانى آنهاست

زيـرا در فـرض . نفسه برهـان صـحيحى نيسـت سط؛ اين برهان، فىبرهان طرف و و. 1 
بـه ) وسـطيت افـراد نامتنـاهى(سلسله نامتناهى، برای توضيح علّيـت و معلوليـت آن 
در حالى كه بحث تسلسل و قوام . معلوليت كل مجموعى يا مفهومى استناد شده است

عـالوه بـر ايـن، . اين برهان به علّيت و معلوليت وجودی و خارجى، نه مفهومى اسـت
 نهاية الحكمـةبا  تعليقات اسفارداند و نظر وی در  طباطبايى اين برهان را صحيح نمى

صحت اين برهان را مفروض گرفتـه و طبـق آن  نهاية الحكمةزيرا در . سازگار نيست
ايـن برهـان را  تعليقات اسفاردر حالى كه در . ديدگاه ميرداماد را صحيح ندانسته است

  .داند صحيح نمى
كند كه اگر علت تامه موجود نباشـد، سلسـله  برهان اسد و اخصر؛ اين برهان بيان مى. 2 

لذا اين برهان، تسلسل در جانـب صـعودی را . گاه به وجود نخواهند آمد ها هيچ معلول
: 1405يـزدی،   مصباح(كند و نسبت به تسلسل در جانب نزولى ساكت است  ابطال مى

  .ؤيد ديدگاه ميرداماد است نه ديدگاه طباطبايىنتيجه آنكه اين برهان م). 249
برهان تطبيق؛ از ديدگاه طباطبايى اين برهان مبتنى بر اين است كه سلسـله علّـت و . 3 

معلول در آينده متوقف شده، به فردی از اجزای سلسله برسد كه الحق بـوده و سـابق 
گاه طباطبـايى، ايـن از ديـد. ها بيشـتر شـود ها از عدد الحق نباشد تا اينكه عدد سابق
نهايـت  زيرا سلسله علت و معلول نسبت به زمان آينـده تـا بى. مطلب صحيحى نيست
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شود كه فقط الحق باشد و سابق بر آن صـدق نكنـد  ادامه دارد و به فرد آخر ختم نمى
  ).2/151: 1383طباطبايى، (

سـله نزولـى الزمه اين ديدگاه آن است كه تسلسل فقط در جانب صعودی محـال اسـت و در سل
زيرا وقتـى سلسـله . اند به عبارت ديگر، اين براهين در اين خصوص ساكت. تسلسل محال نيست
اش عدم تسلسل در جانـب  نهايت ادامه داشته باشد و به فرد آخر نرسد، الزمه در زمان آينده تا بى

  .نددا در حالى كه طباطبايى تسلسل نزولى را هم به مقتضای براهين محال مى. نزولى است

كند كه وجـودات رابـط  برهان وجود رابط و مستقل؛ گفته شد كه اين برهان اثبات مى. 4
زيرا تحقق رابط بدون مسـتقل . دهنده آنهاست، بازگردند بايد به وجود مستقل، كه قوام

هـا در جانـب  هـا و معلول كنـد كـه سلسـله علّت لذا اين برهان ثابت مى. محال است
اما در جانب نزول، اين برهان در باب . شوند قل ختم مىصعودی ضرورتًا به وجود مست

  .اينكه اين وجودات رابط متناهى هستند يا نامتناهى ساكت است

با توجه به نكاتى كه درباره براهين چهارگانه در تطبيق با ديدگاه ميرداماد گفته شد، برهان اسد و 
ذا تسلسـل صـعودی را ابطـال لـ. اخصر و برهان وجود رابط و مستقل مؤيـد ديـدگاه ميردامادنـد

برهان طرف و وسـط و برهـان تطبيـق بـراهين . اند كنند و در خصوص تسلسل نزولى ساكت مى
نتيجه اينكه استفاده از اين دو برهان در . داند صحيحى نيستند و طباطبايى نيز آنها را صحيح نمى

  .ابطال ديدگاه ميرداماد صحيح نيست

  بررسى شروط تسلسل محال

طرح شد درباره براهين تسلسل بود؛ يعنى اينكه آيا فقـط تسلسـل صـعودی را ابطـال نكاتى كه م
كنند و درباره تسلسل نزولى ساكت هستند يا اينكه تسلسل را هم در جانـب صـعود و هـم در  مى

اما براهين استحاله تسلسل نيـز شـروطى دارد كـه بـه بررسـى آن از . كنند جانب نزول ابطال مى
  .پردازيم يرداماد مىديدگاه طباطبايى و م

  ديدگاه طباطبايى درباره شروط تسلسل محال 

از ديدگاه طباطبايى، تسلسل فقط در صورتى محال است كه اجزای سلسله بالفعل موجود باشـند؛ 
: 1424طباطبـايى، (اجتماع در وجود داشته باشند؛ ميان آنها ترتب بوده و متوقف بر يكديگر باشند 
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كه برخى اجزای نامتناهى آن بالقوه موجود باشـند، محـال نيسـت،  ای تسلسل در مجموعه). 220
يابد، محدود و متناهى  زيرا در اين موارد بخشى از سلسله كه تحقق مى. مانند برخى از مراتب عدد

  .است
اند اما اجتماع در وجـود ندارنـد،  ای كه اجزای نامتناهى آن، وجود بالفعل يافته تحقق مجموعه
يابند، به اين نحو كه بـه هنگـام وجـود يـافتن  موری كه به تدريج تحقق مىمحال نيست؛ مانند ا

زيـرا در ايـن مجموعـه آنچـه تحقـق دارد و موجـود اسـت، . شوند بعضى، بعضى ديگر معدوم مى
ای كه همـه اجـزای نامحـدود آن وجـود بالفعـل  تحقق مجموعه. هميشه محدود و متناهى است

ارند، اما ميان آنها ترتب نبوده و وجود برخى متوقف بر وجود اند و حتى اجتماع در وجود هم د يافته
ديگری نيست، محال و ممتنع نخواهد بود؛ مانند تعداد نامتناهى از موجودات كـه رابطـه عليـت و 

  .معلوليت ميان آنها برقرار نيست
گانه، اساسـًا  گانه اين است كه در صورت فقدان هر يك از شـروط سـه دليل اعتبار شروط سه

له واحدی كه دارای اجزای موجود و نامحدود باشد، تحقق نخواهد داشت تـا بـراهين محـال سلس
حاصل اينكه به نظـر طباطبـايى، تسلسـل محـال سـه ). همان(بودن تسلسل در آنها جاری شود 

با توجه به ايـن شـرط تسلسـل در سلسـله . اجزای سلسله بالفعل موجود باشند. الف: ويژگى دارد
با توجه به اين شرط تسلسل در سلسله . اجزای سلسله با هم موجود باشند. باعداد محال نيست؛ 

ای  با توجه به اين شرط در سلسـله. ميان اجزای سلسله ترتب باشد. اجزای زمان محال نيست؛ ج
  .كند كه رابطه على و معلولى ميان اجزای آن نباشد تسلسل محال تحقق پيدا نمى

  ادشروط تسلسل محال از ديدگاه ميردام

ميان اجزای سلسـله ترتـب، يعنـى رابطـه علـى و  :به نظر ميرداماد، تسلسل محال دو شرط دارد 
). 234-233: 1374ميردامـاد، (معلولى، برقرار باشد؛ اجزای سلسله اجتماع در وجود داشته باشـند 

بـه خـالف . اجتماع طبق اين ديدگاه يعنى احاطه علّت به معلول و حضور علّت در مرتبـه معلـول
  .داند يدگاه طباطبايى، كه اجتماع را به معنای معيت و با هم بودن اجزای سلسله مىد

  داوری ميان ديدگاه طباطبايى و ميرداماد در خصوص شروط تسلسل محال 

اجـزای : شده، طباطبايى برای محال بودن تسلسل سه شرط قائـل اسـت با توجه به مطالب گفته 
ولـى بـه . سلسله بالفعل موجود بوده، اجتماع در وجود داشته و رابطه ترتب ميان اجزا برقرار باشـد
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شرط ترتب در هر دو ديـدگاه . ترتب و اجتماع در وجود: نظر ميرداماد تسلسل محال دو شرط دارد
به اين بيان كه طبق هر دو ديدگاه بايد ميان اجزای سلسله رابطه علّـى . كسان تفسير شده استي

هر كدام از ايـن دو ديـدگاه . اختالف اساسى در شرط اجتماع در وجود است. و معلولى برقرار باشد
بـه  اگر طبق ديدگاه ميردامـاد اجتمـاع در وجـود،. اند ای متفاوت تفسير كرده اين شرط را به گونه

  :به دو دليل. احاطه علّت به معلول تفسير شود، ديگر نيازی به افزودن شرط بالفعل بودن نيست

كننده وجود معلول باشد، مثـل  شود كه علت افاضه عليت حقيقى به مواردی اطالق مى. 1
از سوی ديگر، ماديات علّت حقيقـى . كند اينكه عقل اول وجود عقل دوم را افاضه مى

وقتـى علّيـت . وجود نيستند و شأن آنها صرفًا علت معّد بودن اسـتبه معنای مفيض 
منحصر در علّيت حقيقى شد، عليت و ترتب واجد شـرط فعليـت نيـز هسـت و ديگـر 

  .نيازی به احتراز از حالت بالقوه، با شرط بالفعل نيست
زيرا شىء مـادی احاطـه وجـودی . احاطه علّت به معلول واجد شرط فعليت نيز هست. 2 

  .به شىء ديگری ندارد نسبت

نياز از شـرط فعليـت  طبق ديدگاه طباطبايى، شرط اجتماع به معنای با هم بودن اجزای سلسله بى
اشيای مادی همگى بـا هـم موجودنـد؛ در . زيرا معيت در ماديات و مجردات متحقق است. نيست

های معـين زمـانى زيرا سلسله حوادث زمانى ابتدا و انت. عين حال تسلسل هم در آنها موجود است
بنابراين، طبق اين ديـدگاه، بـرای خـروج ايـن مـورد از جريـان . نهايت امتداد دارند نداشته، تا بى

  .براهين استحاله تسلسل، بايد شرط فعليت را نيز افزود
بـرای حـل . شده، اختالف اساسى بر سر شرط اجتماع در وجود اسـت با توجه به مطالب گفته 

  .ليل منشأ شروط تسلسل محال هستيماين اختالف ناگزير از تح

  منشأ شروط تسلسل محال 

والوجوه فى ذلك انّه لـيس هنـاك «: گويد گانه تسلسل محال مى طباطبايى بعد از بيان شروط سه
مع فقد شى من الشرائط الثالث سلسلة واحدة موجودة غير متناهيـة حتـى يجـری فيهـا بـراهين 

اعتبار شروط تسلسل محـال آن اسـت كـه در صـورت دليل ). 22: 1424طباطبايى، (» االستحالة
گانه، اصوًال سلسله واحدی كه دارای اجـزای موجـود و نامتنـاهى  فقدان هر يك از اين شروط سه

  .باشد، تحقق نخواهد يافت، تا اينكه براهين استحاله تسلسل در آنها جاری شود
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از سـوی ديگـر، . تاز يك سو براهينى بـر اسـتحاله تسلسـل اقامـه شـده اسـ: توضيح آنكه 
مصاديقى از تسلسل تحقق پيدا كرده است؛ مانند سلسله حوادث زمانى كه ابتدا و انتهای مشخص 

توان عدد فرض كرد كه به انتهای معينى  زمانى ندارند، مانند سلسله اعداد كه به طور نامتناهى مى
ها برقـرار نباشـد؛ ماننـد طور تعداد نامتناهى موجوداتى كه رابطه علّيت ميان آن ختم نشود و همين

لذا . گونه موارد نه تنها تسلسل محال نيست، بلكه محّقق و واقع نيز هست در اين. موجودات مادی
جاست كه طباطبايى با اعتبـار  از همين. اند گونه موارد از مجرای براهين استحاله تسلسل خارج اين

  .اند رد پرداختهگونه موا سه شرط و ميرداماد با اعتبار دو شرط به خروج اين
دهنده آن است كه فقط  شده از مجرای براهين محال بودن تسلسل، نشان تأمل در موارد خارج

زيرا نظام طولى علّـت و معلـول . ماند سلسله طولى علّت و معلول در مجرای اين براهين باقى مى
زيرا . قرار استرابطه ترتب هم بين آنها بر. فعليت محض است و قوه و استعدادی در آن راه ندارد
حـال شـرط اجتمـاع بايـد طبـق ديـدگاه . هر كدام از عقول طولى علّت عقل بعـد از خـود اسـت

طباطبايى به معنای با هم بودن اجزای سلسله يا طبق ديدگاه ميرداماد به احاطه علّت نسـبت بـه 
  .معلول تفسير شود

ول است، وجهى بـرای از آنجايى كه مجرای براهين استحاله تسلسل نظام طولى علّت و معل 
معيـت و اجتمـاع علّـت و . اعتبار شرط اجتماع به معنای با هم بودن اجزای سلسـله وجـود نـدارد

گردد كه علّت احاطه قيومى به معلول داشته، معلول هم مقـام فعـل و  معلول به اين حقيقت برمى
است، نه اينكه علّت و اجتماع در نظام طولى به اين معن. افاضه علت بوده، حقيقتى جدا از آن ندارد

بنابراين، خود سلسله نظام . گونه كه در سلسله عرضى است، داشته باشند معلول معيت وجودی، آن
گونـه كـه در  گردد، نـه آن طولى منادی اين است كه شرط اجتماع به احاطه علت به معلول برمى

  .سلسله عرضى است
تسلسل اعتبار دو شرط ترتب و اجتماع شده در مجرای براهين استحاله  با توجه به نكات گفته 

ضروری است و شرط فعليت هـم بـه شـروط ديگـر بـاز ) به معنای احاطه علت نسبت به معلول(
. زيرا در نظام طولى قوه و استعدادی وجود ندارد تا اينكه بـا شـرط فعليـت خـارج شـود. گردد مى

  :گويد غالمرضا فياضى مى

ای كه در كالم ميرداماد است، اشـاره  طهبهتر آن بود كه عالمه طباطبايى به مغال
احاطه علّت به معلول و عـدم احاطـه معلـول بـه علّـت، گرچـه مطلـب . كرد مى

صحيحى است، ولى شرط تسلسل محال اين نيست كه اجزای سلسـله در مرتبـه 
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جزء ديگر موجود باشند، بلكه شرط آن است كه اجزای سلسله اجتمـاع در وجـود 
جزای سلسله بالفعل موجود باشند، در مقابل اينكه بعضى داشته باشند؛ يعنى همه ا

حال كه وجه مغالطه و شرط تسلسل محال روشن . از اجزای سلسله معدوم باشند
شود كـه ايـن شـرط در سلسـله صـعودی و نزولـى تحقـق دارد  گرديد معلوم مى

  ).3/653: تا فياضى، بى(

بـه . به محل نزاع اشاره كـرده اسـت گذشته از درستى يا نادرستى اين كالم، فياضى بسيار خوب
يا با هم بـودن اجـزای ) طبق ديدگاه ميرداماد(اينكه شرط اجتماع را بايد به احاطه علّت به معلول 

ای در كـالم  شده، مغالطـه طبق تحليل و توضيح ارائه. تفسير كرد) طبق ديدگاه طباطبايى(سلسله 
حكـم . لسله عرضـى سـرايت داده اسـتميرداماد نيست، بلكه فياضى حكم سلسله طولى را به س

طور كه در ديدگاه ميرداماد آمـده، بـه احاطـه  سلسله طولى آن بود كه شرط اجتماع را بايد، همان
زيرا اجتماع در وجودی در سلسلهٴ طولى، مفاض و محاط بودن معلـول . علت به معلول تفسير كرد

عنای معيتى كه در سلسـله عرضـى به همان م(نسبت به علّت است نه اينكه علّت و معلول با هم 
 .موجود باشند) است

به نظر جوادی آملى، براهين ابطال تسلسل هم در سلسله علل و هم در سلسله معاليل جاری 
همچنين بـا خلـود در . طبق نظر وی، متناهى بودن سلسله علل منافاتى با دوام فيض ندارد. است

  ).8/126: 1382آملى،   جوادی(بهشت و جهنم نيز منافاتى ندارد 
در خالل اين پژوهش نشان داديم كه طبق ديدگاه ميرداماد براهين ابطال تسلسل با توجه به 

كنند و در خصوص تسلسـل در  شروط استحاله آن، تسلسل صعودی و در جانب علل را ابطال مى
بوق خواه حادث زمانى باشد يا مس -ديگر اينكه عالم ماده . اند جانب معاليل و جهت نزولى ساكت
يا اينكه بهشت و جهنم مادی باشـند يـا مجـرد، ) عقل فّعال(به ايجاد آخرين عقل سلسله طولى 
طور كـه متـذكر  همـان. ارتباطى به ديدگاه ميرداماد نـدارد -بهشتيان و دوزخيان خالد باشند يا نه

ى شديم براهين استحاله تسلسل با توجه به شروط استحاله آن فقط در سلسله صعودی و نه نزولـ
اما اينكه در سير نزولى ظهور حضرت حق در عالم ماده حادث زمانى است يا خير، يا . جاری است

اينكه در سير صعودی عالم ماده، به سوی مظاهر اسماء و صفات، جنت و دوزخ به چه نحو اسـت 
و چه مراتبى دارد و آيا خلود دارند يا نه، و سلسله نزولى متنـاهى اسـت يـا غيرمتنـاهى، مطالـب 

  . يگری است كه بايد با براهين ديگری اثبات شوندد
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  های چهارگانه تسلسل در علت

  :گويد طباطبايى مى

كننـد، اعـم از  براهينى كه بيان شد امتناع تسلسل در همه اقسام علل را ثابت مى
اين براهين امتناع تسلسـل در زنجيـره علـل . علت فاعلى، غايى، مادی و صوری

كه مالك در محال بودن تسلسل اين اسـت كـه توقـف زيرا . كند تام را ثابت مى
بـا . نهايت پيش برود و اين معيار در همه اقسـام علـل تحقـق دارد وجودی تا بى

توجه به اين نكته تسلسل در اجزای ماهيت نيز محال است؛ به اين صـورت كـه 
يا اينكه فصل، فصـل ديگـری تـا . نهايت جنس، جنس ديگری داشته باشد تا بى

. اند زيرا كه جنس و فصل همان مـاده و صـورت البشـرط. اشته باشدنهايت د بى
دليل ديگر بر امتناع تسلسل در اجزای ماهيت اين است كه ماهيت واحـد اگـر از 

حـال آنكـه . اجزاء نامحدودی تركيب يافته باشد تعقـل آن ممكـن نخواهـد بـود
  ).220: 1324طباطبايى، (كنيم  ماهيات بسياری را تعقل مى

. ل و توضيح طباطبايى طبق ديدگاهى است كه درباره تسلسل و شروط استحاله آن دارداين تحلي 
اما با توجه به تقرير و توضيحى كه از ديدگاه ميرداماد ارائه شد و پاسخ اشكاالت آن نيز داده شد، 
مقتضای براهين استحاله تسلسل با توجه به شروط آن، اين است كه تسلسل فقط در ناحيه علـل 

تسلسل در جنس و فصل هم از اين جهت محـال اسـت . فاعلى مفيض وجود محال استتامه و 
  .ای بايد به تعداد نامتناهى اجزا تعقل شود كه برای تعقل هر ماهيت نوعيه

  نتيجه 

ء موجود بر ديگری است؛ ترتب دومـى بـر شـىء  تسلسل در اصطالح ترتب و وابستگى يك شى
در ناحيه علل؛ در ناحيه علـل : تواند باشد تسلسل به سه صورت مى. نهايت طور تا بى سوم و همين

ع ترين براهين در اثبات امتنـا مهم. ها و نه در ناحيه علل ها؛ و در ناحيه معلول و نه در ناحيه معلول
از ديـدگاه ميردامـاد، . تسلسل طرف و وسط، اسد و اخصر، تطبيق و وجود رابط و مستقل هسـتند

كنـد و  براهينى كه بر استحاله تسلسل اقامه شـده متنـاهى بـودن سلسـله صـعودی را اثبـات مى
سبزواری ديدگاه ميرداماد را با توجه بـه دو . تسلسل محال دو شرط ترتب و اجتماع در وجود دارد

طباطبايى نيز براهين اسـتحاله . تشكيك در مظاهر و تشكيك در مراتب بررسى كرده است مبنای
برهان طـرف و وسـط و برهـان تطبيـق . داند تسلسل را در هر دو جانب صعود و نزول جاری مى
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اما برهان اسد و . كنند نه در جهت نزول لذا نه داللت بر امتناع در جهت صعود مى. صحيح نيستند
كننـد و در  و برهان وجود رابط و مستقل داللت بر امتناع تسلسل در جانب صعود مىاخصر فارابى 

اجتمـاع در : طباطبايى سه شرط برای تسلسل محال قائـل اسـت. اند خصوص جهت نزول ساكت
از آن جهت . ولى ميرداماد دو شرط ترتب و اجتماع را قائل است. وجود، ترتب، و موجوديت بالفعل

ماند، اعتبار دو شرط صحيح  سل فقط سلسله طولى علّت و معلول باقى مىدر مجرای براهين تسل
 .با توجه به اين دو شرط، تسلسل فقط در علل تامه محال است. است نه سه شرط
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