
  

 

  

  
  

  يا حد فاصلي ميان آن دو؟زماني  همعليت به معناي قطعيت يا 
  

   ∗محمد بنياني
  

  چكيده

توجه و بررسي  ل زيربنايي فلسفه بوده كه از ديرباز موردعليت از مسائ

 با ضرورت و قطعيت ،عليت در نگاه برخي فيلسوفان. فيلسوفان قرار داشته است

 ي چه به دو گونهواهيم داد كه اگر نشان خ،ن نوشتاردر اي. گره خورده است

. اند ها ناكام مانده ، اين تالش سعي در اثبات عليت شده است،پيشيني و پسيني

 در طاقت بشر ،اصل ضرورت و قطعيت در زندگي و اثبات وجود آن در عالم خارج

عليت همان تفسير دقيق .  با ضرورت گره نخورده است، چون عالم وجود،نيست

تا زمان  ها آن قطعي، ميان دو امر متعاقب است كه تعاقبر غير و تأثتأثيرتحقق 

طعيت و  اما ق،ثر، بديهي است و تأتأثيرعليت به معناي .  هم نخورده است به،حال

  .دآي ضرورت از دل آن بيرون نمي

  .تعاقب - 5ضرورت و قطعيت،  - 4معلول،  - 3، علت - 2عليت،  - 1 : كليديواژگان
  

  مسألهطرح . 1
سائلي كه ذهن فيلسوفان را از ابتداي پيدايش فلسفه به خود مشغول مترين  مهماز 
است كه برخي غايت فلسفه را علم اي  گونه به اهميت اين اصل. ي عليت است مسألهداشته، 

 مستقيم يا تأثيردي از فلسفه مسائل زيا  بحث عليت در.)7:، ص18(اند به علل دانسته
 خود را تأثيربر مسائل ديگر فلسفي نيز ، نآ درباب مستقيم دارد و اتخاذ هر موضعغير

كه با  اي گونه به ؛علتي دارداي   هر حادثه و پديدهند برخي فيلسوفان معتقد. خواهد گذاشت
ها از  انسان. تحقق نخواهد يافت، صورت عدم وجود علت، تحقق يافته و دروجود علت خود

 كه ميان حوادث و اتفاقات اند شتهبوده و اعتقاد داها  دنبال كشف علل وقوع پديده هديرباز ب
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رسد هنوز  مي به نظر ،و مقاالتي در اين بابها  با وجود نوشته.  و تأثري استتأثيرعالم، 
هاي  در اين نوشتار، ابتدا معاني و برداشت.  عليت جاي تفكر و بازخواني داردي مسأله

شت بردا همچون ،محتمل از عليت را مطرح كرده و سپس نظرات مهم و اساسي
عليت را تقرير و در  درباب گرايانه و نگرش كانتي و نيز برداشت غالب حكماي مسلمان تجربه

      .تر را بيان خواهيم نمود دفاع ي برگزيده و قابل ، نظريهها آنادامه از رهگذر نقد و بررسي 
  

   تحليل و توصيف مفهوم عليت.2

، الزم است با ت و ابطال اثبا ازگونه بحث، پيش از هراز باب تقدم تصور بر تصديق
واكاوي قرار دهيم و مفاهيم دخيل در عليت را شناسانه، عليت را مورد نگاهي مفهوم

   .گرفتار نگرديم ها آن شناسايي نموده تا در ادامه به درآميختن معاني و خلط

 به بيش از يك ،است كه براي درك آناي  مفهوم نسبي و مقايسه» ارتباط«مفهوم 
است كه هرگونه  مفهوم اعمي» ارتباط«. ا حداقل دو شيء نياز داريمجهت در يك شيء ي

و ميان  تواند ميان اشياء خارج از ذهن مي» ارتباط «.گيرد نسبت و ربط و وابستگي را دربرمي
، يا ارتباط ميان اشياء در عالم خارج از ذهن» ارتباط«. مفاهيم موجود در ذهن رخ دهد

 مكان و ،بدين معنا كه چند شيء در كنار هم» باط مكانيارت«يا ارتباط زماني؛ مكاني است 
 ارتباط مكاني دارند و ، اشياء حاضر در يك اتاق و خانه،نمونه عنوان ؛ بهوضع خاصي را بسازند

تر يا بيشتري پيدا ، ارتباط تنوع و وسعت كمتر گردد تر و بزرگ به نسبتي كه مكان كوچك
 يعني در يك ؛صرف برقرار باشدزماني  همتواند  مي ميان دو شيء ،لحاظ زماني به. كند مي

 يا ي واليبال،  همراه با يك مسابقه، فوتبالي  مانند برگزاري يك مسابقه،زمان رخ دهند
. دنبال ديگري رخ دهد  يعني يكي به،اينكه داراي تقدم و تأخر زماني يعني تعاقب باشند

 ؛جايي هستند هجاب م و متأخر قابليا اينكه متقد: تعاقب و تقدم و تأخر نيز بر دو نوع است
يا ، يا بالعكس،  واليبال برگزار گرددي  قبل يا بعد از مسابقه، فوتبالي مانند اينكه مسابقه

 جايي نيست و اين نظم جابه نظم خاصي است كه متقدم قابلاينكه متقدم و متأخر داراي 
 ،هد و شيء در اثر حرارتد مي مانند اينكه ابتدا آتش شيء را گرما ،خورد ميبه هم ن آنها

هم بخورد  بهگردد و در اين مورد نيز نسبت ميان متقدم و متأخر يا احتمال دارد  ميمنبسط 
 .نحو باقي بمانند همين به يا اينكه براي هميشه و تعاقب درهم شكند،

  : ازاند توان مطرح نمود كه عبارت مي چهار معنا براي عليت ،با تحليل مفاهيم پيشين

   ناي اول عليتمع. 1. 2

بودن   صرف. حساب آوريم مكاني صرف به زماني و هم هم ميان علت و معلول را ي رابطه
  .بودن در يك موقعيت مكانيِ  در يك ظرف زماني و صرف
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   معناي دوم عليت .2. 2

كه بتوان جايگاه متقدم و اي  گونه به اما ، تعاقب زماني باشد، علت و معلولي رابطه
اي، مسابقات فوتبال را قبل از مسابقات واليبال و در  ؛ مانند اينكه در برههدادمتأخر را تغيير 

  . عكس عمل نمودي گونه ، بهتاريخي ديگر

  :  معناي سوم عليت.3. 2

أخر  اما تعاقبي كه نظم ميان متقدم و مت، تعاقب زماني باشد، علت و معلولي رابطه
كند و ما  ميب را تا زمان حال تأييد معناكه مشاهدات ما دوام تعاق  بدين؛هم نخورد به
 ؛براي ما معقول نيست آنها جايي جابهو فرض  توانيم جاي متقدم و متأخر را تغيير دهيم مين

قطعي   نحو ؛ اگرچه به و تأثر بين متقدم و متأخر وجود داردتأثيراي  توالي، گونهبر  عالوهيعني 
   .و ضروري نيست

    معناي چهارم عليت.4. 2
نخورد و اين  هم به تعاقبي باشد كه نظم ميان متقدم و متأخر ،علت و معلول ي رابطه

  نحو ي علت و معلول به  رابطه،در اين معنا.  قطعي و كلي باشد،ضروري  نحو  و تأثر بهتأثير
 كلي ي اين حكم.بديا ميتبع آن وجود  ، معلول نيز بهعلت باشدهرگاه  يعني ؛قطعي است

  . گيرد ميده را دربر كه گذشته، حال و آيناست
  

  عليت درباب مهمهاي   ديدگاه.3
دنبال   پيشيني بهنحو ي پسيني يا به گونه  قائل به عليت، يا بهكه فيلسوفانِ اينبه  توجه  با

 ذيل ي گونه عليت را به درباب  و مواضع اصلينظرات توان مي ،اند اثبات و تبيين آن بوده
  :برشمرد

  يانهگرا تجربه ديدگاه .1. 3
ذهن .  مبنا و سنگ زيرين استي مثابه تجربه و ادراك حسي به، يانگرا تجربهراي ب

 در فراگيري ي و مفاهيم معرفتي است و دريچهمي علهاي  انسان در بدو تولد، تهي از داده
 ميان ، جان الك معتقد است در عالم خارج).27: ، ص29(عالم پيرامون، ادراك حسي است

. آورند ميگذارند و تصوراتي را در ما به وجود  مير يكديگر اثر است كه بهايي  جواهر، توان
 ي  اين امر جنبه،مشاهده نيست  در خارج قابل، چون امري به نام ضرورت،ييگرا تجربهدر 

 نسبتي ميان تصورات ذهني تببين گرددعنوان  بهشود  ميكند و سعي  ميسوبژكتيو پيدا 
 تصورات حسي بر ما ي گونه  و واقعيت خارجي به تجربه، حقايقبه  توجه  با .)307: ، ص29(

 شديدتر از ،وجودي  لحاظ ابتدا انطباعات حسي كه به ، در نگاه هيوم.گردند مينمايان 
: ، ص23(گيرد مي، تصورات شكل آنهاشود و سپس متأخر از  مي دريافت ،تصورات بوده
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ست كه منشأ و مبناي ا، بدان معن بنابراين اگر تصوري مسبوق به انطباع حسي نباشد.)409
 پس ، انطباعي حسي قرار ندارد،معادل عليت .سازد ميرا  آنها حسي ندارند و ذهن به دالئلي

پهلويي و   بلكه يك رابطه است؛ اين رابطه و نسبت را هيوم با هم،عليت ويژگي شيء نيست
ي كه از آن تواند در زمان يا مكان ميچيز ن پهلويي يعني هيچ هم. دهد ميتقدم زماني توضيح 

اساس  كند؛ بر مي به معناي خاص لفظ را انكار ، از دورتأثيررو  ، عمل كند و ازاينفاصله دارد
 .)128- 127: همان، صص(تقدم زماني نيز علت بايد از حيث زماني متقدم بر معلول باشد

بسا شيئي با شيء ديگر   چه؛افي نيست اين دو شرط ك، براي عليت،نظر هيومالبته در
 ضروري را هم در ي ا بايد رابطه. شمار رود  بدون اينكه علتش به،و و متقدم بر آن باشدپهل هم

 اقتران دائم بين دو ،در نگاه هيوم. نظر گرفت كه اهميتش از دو شرط قبلي بيشتر است
و انتظام را در تعدادي كافي از موارد مشاهده  كه همانندياي  گونه بهدسته از رخدادها 

پس اين  ؛دارد  وامين را به گذشتن از يك شيء به مالزم معمول آن درنگ ذه ، بيكنيم
از تداعي كه به اي  برد؛ يعني حلقه مي ضروري ي سمت ايجاد رابطه ، ما را بهعادت و تكرار

. گردد ميمنتقل مي  به تصور گر، شمعي  تصور شعلهطبيعي از مثالًطور ، ذهن بهياري آن

 .)286- 281: همان، صص(كند ميانه تبيين شناس روانهيوم ضرورت را با پاسخي  ،بنابراين
 در  كه همين تواليبر اساسما . كنند مي برخي فالسفه تحقق ضرورت را نفي ،مبنا برهمين

  . ، انتظار داريم در آينده نيز چنين رخ دهدايم گذشته مشاهده كرده
 :، ص31(عليت چيزي بيش از يك توالي يكنواخت نيست و ضرورتي در ميان نيست

  .)213: ، ص30( توان يافت مي ضرورتي ن، در عليت،چه جستجو كنيم، هررويهر به .)5

     ديدگاه كانت .2. 3

تأليفي و تركيبي هاي   گزارهي است كه دربردارنده  مي علو،علوم معتبر در نزد كانت
 شناخت واجد يقين ،در نگاه كانت. ضرورت و كليت برخوردار باشند  يعني از باشند،پيشين

كانت در دو .  يعني شناخت واجد ضرورت مطلق كه محصول عقل محض است،يقطع
تأليفي پيشين، عناصر و مقوالت هاي   در تبيين احكام گزاره،ساحت حسيات و فاهمه

كند و  مياحكام تأليفي پيشيني مطرح  هاي الزم براي صدور شرطعنوان  بهپيشيني ذهن را 
 بايد با ،قات بيرونيلشود كه اعيان و متع ميعتقد  با انقالب كپرنيكي م، كار خودي در ادامه

  . عكسي گونه ، نه به)13: ، ص27( مطابقت كنندذهن

ر فاهمه، دوازده مفهوم محض و در حساسيت دو عنصر پيشيني زمان و مكان و د
اگر چيزي خارج از اين مقوالت باشد و پذيراي عناصر . افكند مي غيرتجربي پيشيني را پي

احكام . ي معرفت بيرون است  از دايره،مكان و ديگر مقوالت پيشيني نگرددپيشيني زمان و 
شوند  مي به چهار وجه كميت، كيفيت، جهت و نسبت تقسيم ،حيث ساختار منطقي خوداز
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گانه را  ، مقوالت دوازدهمجموعگيرد كه در ميو در هر وجه نيز سه نوع حكم متفاوت جاي 
 سه گونه ،ذيل نسبت. دهد مينظر نسبت قرار  كانت عليت را ذيل وجه. دهند ميتشكيل 

است   ميكند حكم شرطي، حك ميكانت بيان . گيرد ميشرطي و انفصالي قرار  ،حكم حملي
در اينجا صدق يك حكم، مبناي .  خيابان تر است،؛ اگر باران ببارد» آنگاه ب،اگر الف«مانند 

ي   مفهوم و مقولهي طهواس بنابراين صدور حكم شرطي، به. شود ميصدق ديگري محسوب 
. فهم بود پيشيني نداشتيم، تنها تعاقب زماني قابل نحو اگر عليت را به. عليت ممكن است

علي با   صورت سازد تا امور تجربي را به هرروي، اين مفهوم محض فاهمه، ما را توانا مي به
 كه ي علت اين است ي مقوله شاكله. )55: ، ص26و 42-40: ، صص25(يكديگر درك كنيم

آيد؛ بنابراين عبارت  امر واقعي است كه هرگاه عرضه شود، هميشه چيز ديگري از پي آن مي
هرروي، اگر  هب. )142: ، ص27(اي باشند است از توالي كثرات تا آنجا كه اين توالي تابع قاعده

ي  ي شاكله واسطه تأمين نباشد، اما به تنهايي قابل  ي شهودات حسي به ضرورت در مرتبه
ي علي  گونه توان حوادث را به گيرند، مي ي آن، شهودات حسي سامان مي  كه در عرصهعليت

  .و معلولي فهميد

  )يانهگرا تجربهديدگاه غير ( ديدگاه فيلسوفان مسلمان.3. 3

 هي كل ذات يلزم منه ان يكون ان العلة«: اند حكماي مسلمان در تعريف علت گفته
ود هذا بالفعل و وجود هذا بالفعل ليس من وجود وجود ذات اخري انما هو بالفعل من وج

ء آخر  يحصل من وجوده وجود شي يء الذ يأحدهما هو الش «.)117: ، ص4(» ذلك بالفعل
متنع بعدمه و ال ي ف- ء يه وجود الشيتوقف عليهما هو ما يء آخر و ثان يو من عدمه عدم ش

 الموجود ي فالعلة ه؛ معلولنقسم إلى علة ويالوجود  «.)127: ، ص2: ، ج10(» جب بوجودهي
جب بوجودها وجود و ي ما ي فه،نعدم بعدمهيء آخر و  يحصل من وجوده وجود شي يالذ

متنع ذلك الوجود يء آخر و  يجب وجوده بوجود شيمتنع بعدمها ذلك الوجود و المعلول ما ي
 او،  موجودي است كه از وجود علتاساس، اين بر .)68: ، ص11 (»ء منه يبعدمه أو عدم ش

علت و . گردد مي علت نيز عدم معلول حاصل و از عدمِشود  ميحاصل ) معلول( وجود ديگري
مستقيم از خارج انتزاع طور به چهمعناكه اگر  بدين؛ فلسفي هستندي معلول از مفاهيم ثانيه

 آنچه .)178: ص، 1: ، ج10: نك( كند ميرا كسب  آنها ، ذهن با تحليل و سنجش،شوند مين
 در ، قطعيت و ضرورت است و در آثار فيلسوفان مسلماني مسأله ،نظر استمورددر بحث ما 

توان آن را يافت مي ، وجود معلول در ظرف وجود علت تامهمباحثي مانند بحث ضرورت. 
 دقيق ماهيت با وجود ي گردد به فهم رابطه مي، برعليت درباب فهم دقيق فيلسوفان مسلمان

 در تحقق خود نياز به وجود ،اساس، ماهيت ت نيست و براين، عين يا جزء ماهيو اينكه وجود
 در اثبات .)253: ، ص21 ؛37: ، ص3: ، ج16؛ 185 :، ص5؛ 33- 9: ص، ص14: نك( دارد
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ي عدم و نسبت ذاته نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضا حد شود كه ماهيت، في مي گفته ،عليت
 ماهيت نياز به عاملي غير از ذات پس براي ترجيح يكي از طرفين،به هر دو مساوي است؛ 

خارج از ذات،  و بدون عامل ، ترجيح يكي از طرفين، بدون مرجحصورت  درغيراين،خود دارد
 پس وجودي را كه تحقق ماهيت بدان وابسته است، علت و آن محال صريح عقلي است،

: ، ص17(  در وجود است،ناميم؛ احتياج معلول به علت ميوجود متوقف بر علت را معلول 
محال  ، مساوي است، نسبت به دو طرف وجود و عدماينكه ماهيت به توجه با بنابراين .)201

بزند  هم  را بدون دخالت هيچ امر ديگري به تساوي خود مساوياست كه شيءح ؛ زيرا ترج
ضروري و نحو  ، وجود معلول بهباشد ه موجودعلت تامهرگاه . ح محال استمرجبدون 
 درغير، )33: ص ،1:، ج9؛ 127: ، ص2: ، ج10 ؛302 :، ص12: نك( شود يم واجب ،قطعي

 كه خود ،»عدم معلول « اين امر آن است كهي  جايز است و الزمه عدم معلولْ،صورت اين
  چون فرض شده،تحقق يابد» عدم علت « يعني، بدون علت خود،است» عدم علت «معلول

 ، موجود باشدمعلولْهرگاه . فته است در ظرف وجود علت، عدم معلول تحقق يااست كه
 ، اگر معلول باشد و علت آن موجود نباشد،صورت  درغيراين،شود ميوجود علت آن واجب 

بنابراين وجود .  زيرا از عدم علت، عدم معلول الزم آيد؛آيد كه معلول نيز تحقق يابد ميالزم 
 لول خود انفكاك نيابدكه علت تامه نيز از مع  چنان،شود ميمعلول از علت خود تفكيك ن

   .)49: ، ص3: ، ج8و ؛ 460: ، ص1: ، ج7؛ 113-112 :ص، ص18(
جوب غيري  كه بحث و،» لم يوجد،الشيء ما لم يجب «ي  در قاعده،فيلسوفان مسلمان

 وجود معلول را ضروري و واجب نساخته،  تا وقتي علت كهستاست و دال بر اين معنا
؛ 548: ، ص1(  نياز به مرجح دارد،راي خروج از تساوي چون ماهيت ب،يابد ميمعلول تحقق ن

في وجوب وجود المعلول عند وجود العله التامه و  «ي و همچنين در قاعده) 15: ، ص13 و
كه بحث وجوب بالقياس علت و معلول نسبت به هم » وجوب وجود العله عند وجود المعلول

 نياز .)160 :، ص1: ، ج10( كنند مي علت و معلول تأكيد ي  بر ضرورت و قطعيت رابطه،است
  در نگاه اصالت وجود صدرايي و پس از،معلول به علت و بحث ضرورت و قطعيت در عليت

 امكان فقري يابد و از  زيرا آنجا كه معلولْ؛سازد ميخود را بيشتر نمايان  اثبات وجود رابط،
 متكي بر علت ،نحو ضروري و قطعي ، به )82-79: صصهمان، ( هويت رابط برخوردار گردد

كه امري  ،آنانگاري  ، يعني مستقلاست و هويتي ندارد جز ايجاد علت و انفكاك آن از علت
  . محال است

و ؛ 256-255: صص، 2: ، ج10(فيلسوفان مسلمان با نفي تصادف و اتفاق و رد اولويت 
كان و نفي ام) 180: ، ص2؛ 537 : ص، 6(اثبات غايت در افعال گزاف  و نيز) 426 :، ص20
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، )153: ، ص1: ، ج10(  ما نسبت به آيندهنداشتن  و علمجهلو ارجاع آن به استقبالي 
  .اند كردن ضرورت و وجوب و قطعيت در سراسر عالم هستي دنبال نفي اتفاق و حاكم به

  

     نقد و بررسي.4

 ،رو هستند كه در ذيل ه باال با انتقادات و اشكاالتي روبي رسد هر سه نظريه ميبه نظر 
  .شود مياشاره  آنها به

  يانگرا تجربه نقد .1. 4

 براي تبيين عليت ،و صرف تقدم زماني مكاني جواري زماني همرسد شروط  ميبه نظر 
بيند فراتر از اين دو امر،  ميكند و الزم  ميكند و هيوم نيز به اين امر توجه  ميكفايت ن

ي مكاني در جوار هم شرط ،نتمدر مكانيك كواها  بعد. سخن از ارتباط ضروري به ميان آورد
ي به ميان جوار همشرط   علت بر معلول، بدون پيشتأثير از عليت را نپذيرفتند و سخن

اما . سازد مي تحقق معلول را ضروري ي و تقدم زماني، علتجوار همپس فراتر از . آوردند
ود نشان ش مي بايد انطباعي حسي را كه منجر به تحقق ضرورت ،بر مبناي خود بنا كههيوم
پيش سؤال  بنابراين دوباره اين .گردد مي  مي در اينجا دست به دامن انتظام و تقارن دائدهد،

تواند به  ميداند كه ن ميآيد؟ هيوم  ميدست   از كدام انطباع به ضروريي آيد كه رابطه مي
.  مستقيم ندارد ضروري، انطباع حسيِي  چون رابطه،اين پرسش پاسخ مستقيم دهد

تواند  مي مستقيم ني گونه ، بهطرفياز ضروري نياز دارد و ي طرفي به رابطه، هيوم ازبنابراين
هاي  كند كه پرسش او اين نيست كه آيا نسبت مي كار هيوم معلوم ي ادامه. آن را تبيين كند

و يا اينكه روابط ) آن نيست قادر به پاسخ به ،چون با مباني خود( علّي، هستند يا خير
يا  عّلي چيست، هاي پرسش او آن است كه منظور از نسبت  بلكه، يا نهدتحقق دارن ضروري

 ).288:  ، صv:، ج22( چيست»ضروري هستند، روابط«مقصود از گفتن اينكه 

 ،اساس اين بري و تقدم زماني نيست و جوار هم شود كه عليت مي هيوم متوجه ،بنابراين
از سؤال  ،ماند و در عمل مي فرو اما در اثبات تحقق آن،كشد ميارتباط ضروري را پيش 

لحاظ   اينكه ضرورت را بهبه توجه با. گرداند مي از چيستي آن برسؤال تحقق ضرورت را به 
ي جوار هم به دو شرط ،ناگزير است در تبيين عليت  پس،پذيرد ميشناسي ن فلسفي و هستي

 ناكافي دانسته ليت اين دو ويژگي را براي تبيين ع،خودكه  ، درحاليو تقدم زماني روي آورد
 اول ي گونه: توان تفسير كرد ميعليت را به دو گونه  درباب  هيومي  نظريه،نهايتدر. است

دهد و تحقق آن را  ميپذيرد و آن را توهم فاعل شناسا قرار  مياينكه هيوم ضرورت را ن
 ،پذيرد مي دوم اين است كه هيوم ضرورت را ي كند و گونه ميانه تشريح شناس روان ي گونه به
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 اما به هر دو ؛دهد ميانه از آن شناس رواندنبال تفسير چيستي آن است كه تبييني  اما به
   . كامياب نيست، هيوم در تحليل و تبيين عليت، آنچه در باال گفته شدبه توجه با ،تقرير

   نقد كانت.2. 4

ه ؛ يكي نقدهايي است كه ناظر بشود مي با دو نقد مواجه ،كانتموردنظر  عليت
 ي درباره. شود ميجمله عليت وارد يشين است كه بر تمام مقوالت و ازتركيبي پهاي  گزاره

جمله عليت در ي تركيبي پيشين كه مقوالت و از  تحليلي و گزارههاي  تمايز ميان گزاره
زيادي صورت گرفته است كه براي ها و نقدهاي   بحث،نقش اساسي دارند آنها ساختن

 اين نوشتار، خوانندگان را ي مسألهمستقيم آن به بحث و تا حدودي ربط غيرنكشيدن  درازا به
تركيبي هاي   اگر گزاره.)150- 127: صص ،19: نك (دهيم ميارجاع موردنظر به منابع 

جمله عليت هم كه نقش اساسي در ، از مقوالت پيشيني كانت،بروندسؤال پيشين زير
  .خواهند رفتسؤال زير ،دارند آنها ساختن
جاي اينكه ضرورت و   كه كانت به بايد گفت، خاصي گونه ي نقد عليت، به ارهدرب

 به مقوالت پيشيني متوسل ، تبيين آنگيرد و براي مي آن را مفروض ،قطعيت را اثبات كند
 كانت ابتدا بايد بتواند وجود ضرورت و ،منطقي و فلسفيلحاظ  بهكه   درحالي.گردد مي

گيري و تبيين آن  ، به چگونگي شكلرض وجود ضرورتقطعيت را اثبات كند و سپس به ف
وجود  ضروري و قواعد قطعي و يقينيهاي  گيرد كه گزاره مي اما كانت مفروض ؛بپردازد

اين قضاياي  دادن اين مطلب است كه چگونه  نشان فيلسوفي وظيفهو  )41: ، ص27(دارند
 .گيرند ميضروري شكل 

 ي ع در زمان را يگانه خاصيت مشترك همهاستعاليي مقوالت، وضهاي  كانت در شاكله
نات زماني پيشيني چيزي جز تعيها  كند كه شاكله ميبيان   بنابراين،داند ميها  جلوه

 ي سازد و با برگه مي درك مقوالت را با زمان ممكن ،اساس اين برحسب قواعد نيست و بر
  ).143: همان، ص(كند ميرا تبيين  آنها ،زمان

رورت و قطعيت را با دوام و زند و ض ميانت فهم عليت را با زمان گره اينكه ك به  توجه با
اي  تفاوتي ميان قضاي،توان در فضاي فكر كانتي مي ن،كند ميدار   معنا،بودن در زمان هميشه

 ي رابطهاي  گونه به الزم است كه ،مباني كانت بر اساس اين، بر افزون. دائميه و ضروريه گذارد
ها   پديداري  اين است كه عليت نومن را درباره، آني گردد كه الزمهنومن با فنومن آشكار 

 .داند مينها   پديداري چه كانت اطالق مقوالت را خارج از حيطه؛ اگربپذيريم

    نقد فيلسوفان مسلمان.3. 4
امكان ماهوي يا امكان  بر اساس،  معرفتي فيلسوفان مسلماني اثبات عليت در هندسه

فيلسوفان مسلمان براي اثبات عليت به تجربه .  تأمل است از چند جهت محل،فقري
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  فرض  حتي اعتبار تجارب را نيز به پيشدانند و مي را تجربي نمسأله و اين اند نپرداخته
جاي اينكه قائل به مقوالت پيشيني  ، اما فيلسوفان مسلمان بهدانند ميدانستن اصل عليت 

. تجربه اثبات كنند و استداللي و پيشيني ماقبلنح  كه خود عليت را بهاند  سعي نموده،گردند
 در عالم خارج ، ضرورت و قطعيت،اشكالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در اين روند

 ي گردد و ضرورت و قطعيت با استدالل صرف و نگاه پيشيني به رابطه مياز ذهن اثبات ن
مطلوب را به دنبال  به  صادرهماي  گونه بهگردد كه  ميامكان و تحقق موجود ممكن تبيين 

 مسلمان قائل به اثبات پيشيني  حكماي،اگر كانت قائل به مقوالت پيشيني شد. دارد
 ماهيت در حد تساوي كنيم به چه دليلْسؤال  اگر ما ،اساس اين بر. تجربه شدند ماقبل

دهند چون ترجح  مي پاسخ ،دون مرجح خارجي از حد تساوي خارج گرددتواند ب مين
 ؛ چون مخالف با عليت است،مرجح محال استبال رجح محال است و اينكه چرا ترجحبالم

 حل اثبات ، راهاينبر افزون. متوقف بر قبول قبلي عليت استاي  گونه بهيعني اثبات عليت 
 ،امكان فقري ازطريق وجود صدرايي سازگار نيست و اثباتِ  با اصالت،امكان ماهويازطريق 

.  البته اشكال مصادره كماكان باقي است،وجود صدرايي دارد تسازگاري بيشتري با اصال
 با تعريف ماهيت به ،توان گفت ضرورت مي ، اگر بخواهيم اشكال را بيان كنيم،زبان كانتي به

تواند بدون  مي به وجود و عدم و اينكه اين تساوي چون تساوي است نةنسبال امر متساوي
 حالي  دراين. بحث تحليلي صرف استاي   گونه، پس نياز به علت دارد،هم بخورد رجح بهم

، جهت اثبات آن اما در،اند فيلسوفان مسلمان قائل به قطعيت در جهان خارجكه  است 
 ،كنيم مي پيشيني سعي در اثبات عليت ي گونه وقتي به. كنند مي تحليلي عمل ي گونه به

زبان  ، بهدر اين نگاه. يمكن مي لحاظ ،متوالي در خارجهاي  عليت را فارغ از تكرار و تحقق
تجربه  آيد و ماقبل ميدست ن ر ضرورت و قطعيت از عالم خارج بهتوان گفت اگ ميكانتي 
 نه با تجربه و رجوع به جهان خارج، پس با چه مجوزي آن را بر جهان خارج ،شود ميكشف 

رض ف يند چون پيش كانتي بگوي گونه توانند به ميكنيم؟ آيا حكماي مسلمان  ميتحميل 
 ادعا اين است كه اثبات ،تعبيري ي پيشيني عليت گردند؟ به  و قائل به مقوله،ستفكري ما

با چه ،شود ميتجربه اثبات  ماقبلو پيشيني نحو  به، پس اگر  پسيني نيستاصل عليت 
 ،گردد؟ برخي فيلسوفان مسلمان ذيل مباحث علت و معلول ميتوجيهي بر امور پسيني بار 

 ، 15؛ 107 :، ص3( شود مي كه تا حدودي بداهت اين اصل فهميده اند تهسخن گفاي  گونه به

 به معناي ، اگر ادعا گردد اصل عليت با داشتن ضرورت و قطعيت، بديهي است.)235: ص
 پاك شده و بدون دليل، ،ضرورت و قطعيت  يعني تبيين و اثبات،مسألهآن است كه صورت 

  . فته شده است در عالم خارج از ذهن پذير،ضرورت و قطعيت
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    دفاع ديدگاه قابل. 5

 بايد به چند نكته و مطلب مهم توجه ،تر دفاع ي قابل براي رسيدن به مطلوب و نظريه
  : آيند ميدقيق نمود كه در ذيل 

 دقيقي ي اين نكته. بودن تفاوت قائل شد زمان بايد ميان تعاقب و هم رسد ميبه نظر 
شوند و  مي متقدم و متأخر لحاظ ي گونه علول بهعلت و م. از آن غفلت نموداست كه نبايد 

كنيم كه البته  ميقطعي را تعبير به عليت  و تأثر غيرتأثير، همراه با همين تقدم و تأخر
كشيدن از اين رابطه  سبب دست) نشدن آينده شامل (نداشتن آن ، اما قطعيتقطعيت ندارند

صرف متفاوت زماني  هم چون با ؛ددگر مي ن،ستآنها  ميانتأثيراي  شود و گونه ميكه تكرار 
 قابليت ، گاهي تعاقب دو امر: دو گونه استتعاقب. تقدم و تأخري نيست ،زماني هماست؛ در 

خورد؛ از  مين هم ير كند و گاهي تقدم و تأخر آن بهاين را دارد كه متقدم و متأخر در آن تغي
  و تأثري ميانتأثيرحوي ن گردد و به ميجا ن هخورد و جاب مين هم كه به تقدم و تأخري

 -چنين مشاهده و ديده شده است،  يعني تا زمان حال-ضرورينحو غير ، اگر چه بهستآنها
بار كه چند هر ،ستپس آتش كه سبب انبساط و گرما. مكني ميتعبير به عليت و معلوليت 

شود و در اين موارد آتش و حرارت تقدم بر گرم  مي گرم و منبسط ،چيزي را حرارت دهيم
خوردن آن براي ما معقول  هم و فرض بهنخورد  هم بهشدن و انبساط دارند و تا زماني كه 

فرض  وردن آن در آينده قابلخ هم به  اگرچه،)يعني اعتقاد ظني به آن داشته باشيم( نباشد
. آينده در طاقت بشر نيست. ترتب بر هم دارنداي  گردد و گونه مي تعبير به عليت ،است

زندگي و دنياي ما با .  نبود آينده، گذشته و حال را به كناري نهادي نهتوان به بها مين
ري از  بسيا، اگر زندگي و هستي را خوب تحليل كرده و بفهميم.ضرورت گره نخورده است

 زندگي ،مسألهدر اين . ها را به كناري خواهيم نهاد پروازيمشكالت حل شده و برخي بلند
و ضرورت منطقي  كنيم؟ زندگي ما خالف قطعيت ميما چگونه زندگي . چون آموزگار است

 عالم هستي با يقين و ،دقيق تعبير به. ي نداردضرورت منطقي در زندگي عملي ما نقش. است
 در ،نمايد ميانسان از بدو تولد كه شروع به فعاليت . ضرورت منطقي گره نخورده است

 دست به ،از شواهد معقولشواهد و اطمينان و ظن ناشي  بر اساس اجراي تمام رفتارهايش
دوستان و در گزينش رشته و محل كار، انتخاب  ،؛ مانند انتخاب مدرسهزند ميانجام كار 

؛ قادر به دستيابي به قطعيت و ضرورت فلسفي نيست... همسر و خريد خانه و وسايل ديگر و
؛ فعل ضروري و قطعي نيستهيچ  داراي ،طول زندگي خودديگر، انسان در تعبير به
هاي خود را   تصميمات و انتخاب،ظن و شواهد معقول بر اساس كند مي سعي ،حال ينباا

كه در  ميهنگا. نهد مي كارهاي خويش را بر زمين ن، اما از اينكه قطعيت ندارد،تحقق بخشد
 به ، به آن نيسترسيدنزندگي خود با چنين ضرورتي برخورد نداريم و در توانايي ما امكان 
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 نه مفاهيم ،است  وجود و تحولي  زندگي عرصهر آن پافشاري كنيم؟خواهيم ب ميچه دليل 
صرف، به ضرورت و  ميو روابط مفهو آنها  با تعريف، مفاهيمي پيشيني كه بتوان در عرصه

  . قطعيت دست يافت
در . توان شك را بر خود مسلط نمود مي ن،حصول نيست از اينكه ضرورت و قطعيت قابل

رفتن  ، پس در راهخود پرواز كندهاي  تواند با دست مي انسان ن مانند اين است كه چون،مثال
سخن از اين نوع شك و آن نوع يقين در زندگي، در عالم خيال ! خويش نيز بايد شك نمايد

شك زماني جايز است كه ابتدا معلوم شود . و توهمات است كه نبايد به آن توجه نمود
 اما ، پس شك را برگزينيم،رسيم مي نچنين يقيني در زندگي تحقق دارد و چون ما بدان

 كه به تعبير ي وجود اگر چنين امري واقعيت خارجي ندارد و نهايت توانايي انسان در عرصه
 . رسيدن به ظن و شواهد معقول استي شدن و تحول و تغييرات دائم است، مالصدرا عرصه

طميناني به چه اصراري بر وجود ضرورت و قطعيت در عليت داريم؟ همين ظن معقول، ا
هاي  البته ظن هم مراتبي دارد كه ظن. كرده است دهد كه او را قانع به انجام كار ميفرد 

 در وسط روز كه نور خورشيد به  مثالًي قرار داد؛شناس روانتوان معادل يقين  ميقوي را 
 كه االن روز است و مشكلي هم شناختي روان من ظن قوي دارم و يقين ،تابد ميصورت من 

دهم و از آن به يقين  قدر قوي هست كه احتمال خالف را نمي آيد و ظن من آن مينپيش 
 آيا احتمال : اگر كسي از منظر منطقي بگويد،حال ، اما درعينكنم مي تعبير شناختي روان

 آن تراشه تصور كنيد كه تأثير   شما باشد و شما به اشتباه و تحتدر ذهناي  ندارد تراشه
 ،انم به قطعيت اين احتمال را رد كنم و باالخره هرچند ضعيف و ناچيزتو  نمي،االن روز است

 من نيازي ،رويهر  به.رسد ميمنطقي و رياضي به صفر نلحاظ  بهاما احتمال چنين چيزي 
 به ، بلكه چون ظن قوي دارم،ندارم كه احتمال وجود تراشه در ذهن خود را به صفر برسانم

 ظن قوي، احتمال خالف آن به ذهن من خطور هم به هتوج باكنم و  ميطرف ديگر اعتنايي ن
 متفطن به احتمال ،پرسد ميجانب مخاطبي كه از احتمال خالف آن كند و با پرسش از نمي

  .كنم ميشوم كه در عمل به آن اعتنايي ن ميناچيز خالف آن 
 ، تقرير دقيق از عليت است؛ بنابراين معناي سوم كه در ابتداي اين نوشتار بحث شد

 هم به اما تعاقبي كه نظم ميان متقدم و متأخر ، علت و معلول تعاقبي استي ني رابطهيع
توانيم  ميكند و ما ن ميمعناكه مشاهدات ما دوام تعاقب را تا زمان حال تأييد  بدين ؛نخورد 

 يعني ؛براي ما معقول نيست آنها جايي جابهو فرض  جاي متقدم و متأخر را تغيير دهيم
نحو قطعيت و  چه به اگر، و تأثر بين متقدم و متأخر وجود داردتأثيراي  ، گونهتواليبر  عالوه

 كند؛ مي باال را تقويت ي  انگاره،شود ميهايي كه از عليت زده  مثال. ضروري نيست
 ،نشدنبريم كه باز مي پي ،اينكه فشاري بر در وارد كنيم و در باز نگردداز  ،نمونه عنوان به



14 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

تأثير و تأثر پردازيم و اين يعني اعتقاد به  مي به جستجوي آن ،اساس اين برعلتي دارد و 
  . قطعي و ظني در عالم هستيغير

محض رسيدن به مقطعي از  اه در اختيار ما قرار ندارد و بهگ آينده هيچ آشكار است كه
شدت نسبت  بريم و آينده به مي گويي ما در آينده به سر ن،شود ميآن، تبديل به زمان حال 

، نسبت به خواهيم صادر كنيم ميرا كه   ميتوان قضيه و حك ميچگونه .  گريزان استبه ما
باشد؟ به نظر  مينياز از آمدن آينده  ، بيي قضيهشرايط در چه ،تعبيري اثر كرد؟ به آينده بي

  يعني براي صدق؛رسد اين امر تنها در قضايايي ممكن است كه پيشيني محض باشند مي
.  مانند مسائل رياضي؛ يعني عالم خارج از ذهن رجوع كرد،راتر از قضيهنياز نباشد به ف آنها

اگر . رض نباشدف ، قابلآمدن متوالي هم عنا در مواضعي است كه تكرار و درپياين م بنابراين،
گاه ضرورت و قطعيت   هيچ،دسترسي به آينده دليل عدم ، بهفرض باشد تكرار بخواهد قابل
.  دائم از ما گريزان است،  ابدي ما است و آيندهي حال، خانه چون زمان ؛تحقق نخواهد يافت

ضروري غيرو   ميدائتأثير و تأثر غير ي  نوعي رابطه، معلول آني بنابراين ميان علت و حادثه
ظن زندگي  بر اساس  چون ما،نخورده است هم ن مشاهده نمود كه تا زمان حال بهتوا مي
 ي همان ظن، ممكن است رابطه بر اساس ده همتوانيم فرض كنيم كه در آين مي ،كنيم مي

 تر است، چه قطعي نيست و احتمال خالف آن، گر چه ضعيفاگر ،نخورد هم بهعلت و معلول 
هاي علوم   چه ساحت،هاي مختلف فاعل شناسا  از ساحت،در اين نگاه. اما منتفي نيست

ص داد كه آيا خيتوان كمك گرفت تا در مقام مصداق تش ميعقلي هاي  تجربي و چه تحليل
اگر . قطعي هست يا خير و تأثر غيرتأثيراي  گونهآيند،  ميهم  بين شب و روز كه درپي

از آن تعبير به عليت  ،نخورد هم بهنيز  آنها  و تأثر باشد و تقدم و تأخرتأثيردوام، بر  عالوه
  .گردد مي

جود و مطلب پاياني اين است كه خود اين حكم به نفي ضرورت و قطعيت در عالم و
 ظن ،دهيم و چون مبناي عمل و تفكر ما در اين حيطه ظن قوي مي بر اساس زندگي را

  .كند مي اشكالي را متوجه اين ديدگاه ن،است
   

 بندي  جمع.6

فرض  ورت و قطعيت را در عالم هستي پيشتوان عليت همراه با ضر ميرسد ن ميبه نظر 
درستي  نت و فيلسوفان مسلمان بهيوم و كاامثال ه. گرفت و سپس به تبيين آن پرداخت

 ؛توان ضرورت و قطعيت در عالم خارج را با مشاهده به دست آورد مي كه ناند تشخيص داده
انه و ديگري با مقوالت پيشيني و فيلسوفان مسلمان با شناس روانبنابراين يكي به تبيين 

 ،مجموعاما در، اند  سعي در اثبات قطعيت و ضرورت در عليت را داشته،استدالل پيشيني
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 و اند  آن دچار اشكالي كننده اثباتاصل تحقق ضرورت اثبات نشده است و استدالالت 
ظني نحو پذيرش و بديهي است كه به ، قابلضروري و تأثر غيرتأثيرنهايت عليت به معناي در

  .ناپذير است ، امكانتعبيري ه قطعيت رياضي و منطقي نيست و بهشود و نيازي ب ميشناخته 
  

  عمناب

ح از ي و تصح، مقدمه  من الغرق فى بحر الضالالتهالنجا ،حسين بن عبداهللا ،)1379(، نايس ابن. 1
  . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهرانمحمد تقى دانش پژوه

ي، د زايح سعي، به تصح)اتياالله ( الشفاء، )1404(، __________________________. 2
 . اهللا المرعشىهي آه مكتب:قم

  .ه نشر البالغ:قم،  هاتياالشارات و التنب، )1375( ،__________________________ . 3

 انتشارات :جلد، قم1، نايس ابنرسائل  ،)ق1400( ،__________________________. 4
  .داريب

، ق عبد الرحمن بدوييتحق، قاتيالتعل ،)1404( ،__________________________. 5
  .ى االعالم االسالمه مكتب:روتيب

 . انتشارات دانشگاه تهران:، تهران ق مرتضى مطهرىيح و تعلي، تصح ليالتحص ،)1375( ار،يبهمن. 6

 انتشارات :قم،  اتيعيات و الطبية فى علم االلهيالمباحث المشرق، )ق1411(فخر الدين،  ، رازي،. 7
  .داريب

ى احمد على  محمد حجازق ازيمقدمه و تحق، هون الحكميشرح ع ،)1373(،___________. 8
  .صادق مؤسسه :سقا، تهران

د ي هانرى كربن و سي ح و مقدمهي، به تصح خ اشراقيمجموعه مصنفات ش، )1375( سهروردي،. 9
 .قات فرهنگىيسسه مطالعات و تحق مؤ:بي، تهرانيحبن نصر و نجفقلى يحس

دار  :روتيب،  هألربع اهي األسفار العقلي فهي المتعالهالحكم، )  م1981( ،ن محمديرازى، صدرالديش. 10
  .ياء التراث العربيإح

حاج  ي با حاشيه ،هي المناهج السلوكي فهيالشواهد الربوب، )1360( ،_________________. 11
  .مركز نشر دانشگاهى :، تهران هادي سبزوارىمال

  .يخ العربيمؤسسة التار :روتيب،  هيري األثهيشرح الهدا، )1422( ،_________________. 12

  .راني ا  انجمن حكمت و فلسفه:، تهران المبدأ و المعاد، )1354( ،_________________. 13

  . كتابخانه طهورى:تهران، ، اهتمام هانرى كربنالمشاعر، )1363(، _________________. 14

  . دار االضواء:بيروت،  ص المحصليتلخ ،)1405(طوسي، خواجه نصير، . 15



16 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 

 نشر :قم،  هات مع المحاكماتيشرح االشارات و التنب ،)1375(، _________________ . 16
 .البالغه

، سبزواري تحقيق عباس علي زارعي ،ه الحكمهنهاي ،)ق1422( سيد محمد حسين، طباطبايي،. 17
  .سسه نشر اسالمي مؤ:قم

، سبزواري ، تحقيق عباس علي زارعيه الحكمهبداي، )ق1420( ،_________________. 18
  .الميسسه نشر اس مؤ:قم

 . انتشارات حكمت:تهران، بررسي مبادي فلسفه نقادي، )1386(  غفاري، حسين،.19

 انتشارات دانشگاه :، تهران مام مهدى محقق و همكاران، به اهتالقبسات ،)1367( ر داماد،يم. 20
  .تهران

، ائقمان و شرحه كشف الحقيم االيتقو، )1376( د احمد،ي الس- العلوى، محمد باقر- ر داماديم. 21
  .سسه مطالعات اسالمى مؤ:تهران، ق از على اوجبييمقدمه و تحق

22. Copleston, Frederick, (1994) A History of Philosophy, Vol. V, The 

Newman Press and Burns & Oates, Ltd . 

23. Hume, David, (2009) A Treatise of Human Nature, Floating Press . 

24. Hume, David, (2007) An Enquiry concerning Human Understanding, 

Edited with an Introduction and Notes by Peter Millican, Oxford: Oxford 

University Press. 

25. Hartnack, Justus, (2001) Kant 's Theory of Knowledge, Translated by 

M. Holmes Hartshorne, Inc Indianapolis/Cambridg: Hackett Publishing 

Company. 

26. Kant, Immanuel, (2004) Prolegomena to Any Future Metaphysics, 

Translated and edited by Gary Hatfield, Cambridge University Press. 

27. Kant, Immanuel,  (2010) The Critique of Pure Reason, Translated by 

J. M. D. Meiklejohn, The Pennsylvania State University. 

28. Locke, John, (1999) An Essay Concerning Human Understanding, 

The Pennsylvania State University. 

29. Mill, J. S., (1911), A System of Logic: Ratiocinative and Inductive, 

London: Longmans, Green & Co. 

30. Quine, W. V., (1974), The Roots of Reference, La Salle, Illinois: 

Open Court. 


