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  چكيده

در پاسـخ . ستا از منشأ تصور آن پرسشهای بسيار مهم در باب عليت  يكى از پرسش

پـس از ظهـور جريـان . مطـرح بـوده و هسـت ىهای گونـاگون به اين پرسـش نظريـه

ايـن مسـئله دوبـاره در  هبـارهيوم، بحـث درويژه در پرتو نقدهای  هبگرايى مدرن،  حس

در اين مقاله بـا چهـار . قرار گرفت ،يلسوفان مسلمانويژه ف هكانون توجه انديشمندان، ب

نخست مربوط به  هنظري: شويم توضيح و توجيه منشأ تصور عليت آشنا مى هبارنظريه در

ب را به عنوان توضيح و توجيه آنچه مـردم تعاق هاو نظري. است ،عليت انمنكراز  ،هيوم

اما فيلسوفانى چون طباطبـايى و مطهـری . شمارند، پيشنهاد كرد و فيلسوفان عليت مى

تعاقـب را نقـد و  هبا تكيه بر علم حضوری، منشأ تصور عليت را توجيه و نظري كوشيدند

ر اصـل با تكيـه بـ كوشيده استتالش ديگر مربوط به احمد احمدی است كه . رد كنند

حاضر  همقال هاما نويسند. اتحاد حاس و محسوس پاسخ جديدی برای مسئله عرضه كند

اتحاد حـاس و محسـوس  رتمسك ب يامعتقد است پاسخ هيوم با تكيه بر علم حضوری 

هايى چون  شخصيت هبخشى از نقد هيوم و توجيه اصل عليت را در نظري. شود داده نمى

هرچنـد . اند، بايد جست تقد به بداهت اصل عليتكه مع ،صدر و جوادی آملىمحمدباقر 

بداهت با توضيحاتى كه خواهد آمد بهترين نظريه در توضـيح و توجيـه اصـل عليـت و 

 هينظرحتى يا بداهت  هنظري زيرا .اما برای حل مسئله كافى نيست ،ستا منشأ تصور آن

در نهايـت، كليـت اصـل عليـت را توضـيح  ،علم حضوری و اتحاد حـاس و محسـوس

كنند نه مصاديق عليت را؛ در حالى كـه مشـكل اصـلى در بحـث  و توجيه مى هندد مى

در پايـان مقالـه بـا . »؟ ...از كجا بفهميم الف علت ب است نه ج يا «: ستا عليت اين

ايم  كوشـيدهگرايى و نيز با اسـتفاده از روش آزمـون و خطـا،  و حس گرايى تركيب عقل

  .بيابيمپرسش اخير  رایقبول بمپاسخى 

عليت، تعاقب، علم حضوری، اتحاد حاس و محسوس، بـداهت، حـدس و  :ها هواژكليد

 .احتمال، آزمون و خطا

                                                 
   ahoo.comkhakban34@y.استاديار گروه فلسفه و كالم دانشگاه قم .١
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  مقدمه

 هبـاركه از ديرباز مسائل گوناگونى در عليت يكى از مباحث بسيار مهم فلسفى و حتى علمى است

 كـم ، دستيم و هيچ گريزی از پذيرش آنور با آنكه همه در عليت غوطه. آن مطرح بوده و هست

در برابـر . انـد  شـدهآن  منكرپردازی  اما برخى، مانند هيوم، در مقام نظريه ،نيست ،عمل هدر صحن

 اند كوشيدهو  اند قليل، بسياری از انديشمندان در صدد نقد و رد ديدگاه امثال هيوم برآمده هاين عد

قـوت  تى، سـه نظريـههای اثبـا ن نظريـهدر ميا. وجود عليت و چگونگى ادراك آن را توجيه كنند

اثبـات عليـت بـا . 2؛ اثبات عليت با تكيه بر علم حضوری نفس به خود و آثارش. 1: داردبيشتری 

  .اثبات عليت با تكيه بر اصل بداهت. 3؛ تكيه بر اصل اتحاد حاس و محسوس

های  ، ديـدگاه)انتقـادی هترين نظري به عنوان شاخص(ديدگاه هيوم  تبييندر اين مقاله پس از 

 هنظريـ نيـز در نهايـت .كنيم مـىبررسى را و ابعاد مثبت و منفى هر يك را مطرح، اتى يادشده اثب

ست تصـوری شـفاف از ا ها الزم اما قبل از بررسى هر يك از ديدگاه. دكر يمتقديم خواهرا مختار 

  .بحث داشته باشيم حلم همسئل

لسـفى و حتـى علمـى عليت يكى از موضوعات اصلى و بسيار مهم ف ،طور كه اشاره شد همان

آن، در ميان انديشمندان شرق و غرب مطرح بوده  هبارهای گوناگونى در است كه از ديرباز پرسش

شـود؟  تصور عليت و معلوليت از كجا برای ذهن پيدا مى :ستا ها اين و هست؛ يكى از آن پرسش

  .)Locke: 1991: 423؛ 491: 1389: مطهری(

و » علـت«: كنيم كلى تقسيم مـى هودات را به دو دستشناسى، موج ما در هستى: توضيح اينكه

است كه آنهـا را موِجـد موجـودات ديگـر ) مانند آتش(وصف برخى موجودات » علت«. »معلول«

است كه آنها را موَجد موجودات ) مانند حرارت(وصف برخى موجودات ديگر » معلول«دانيم؛ و  مى

  :اريمكار د و پس در عليت با سه چيز سر. شماريم ديگر مى

  دانيم؛ آتش كه آن را علِت حرارت مى چيزی همچون .1

  دانيم؛ حرارت كه آن را معلوِل آتش مىهمچون  چيزی .2

  ١.ناميم نسبت وجودی ميان آتش و حرارت كه آن را عليت و معلوليت مى .3

هيچ بحثى نيست؛ زيرا آنها را بـا حـواس خـود كـامًال ) مثًال آتش و حرارت(نخست مقوله در دو 

اسـت؛ يعنـى همـان مقوله نخست سوم يا نسبت وجودی ميان دو مقوله بحث در  .كنيم درك مى

  .ناميم را معلول مىدومى و  ،را علت ىچيزی كه به اعتبار آن، اول
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سـه پرسـش ) يعنى نسبت وجودی ميان دو امر نخست يـا عليـت و معلوليـت( ىسوم هدربار

  :كردطرح م توان مىاساسى 

  دو هست؟آيا اساسًا چنين نسبتى ميان اين  .1

  ؟)مىئغيردا(است يا غيرضروری ) ىئمدا(اگر هست، اين نسبت، ضروری  .2

هست، مـا ايـن نسـبت را چگونـه ) مىئدامى يا غيرئاعم از دا(به هر حال، اگر نسبتى  .3

  ؟…كنيم؟ از طريق حواس ظاهری يا حواس باطنى يا عقل يا  درك مى

كر وجود و ضرورت عليت نيست؛ عمل، من هويژه در صحن هظاهرًا هيچ كس، در حاق ذهن خود، ب

در فقـط حاضـر  همقال .توجيه ضرورت آن؛ و توجيه منشأ تصور عليت :بلكه بحث در دو چيز است

عه و بررسى منشأ تصور عليت است؛ اما در عين حال، ضرورت آن نيز به صـورت يـك لمقام مطا

  .خود توجيه خواهد شد  هالزم الينفك، خود ب

شود منظور نسـبت وجـودی  عليت مىنند وقتى صحبت از ممكن است برخى گمان ك: تذكر

جـزء  »دواِم نسـبت وجـودی ميـان علـت و معلـول«يا » ضرورت« ،به عبارت ديگر. مى استئدا

منشأ تصور عليت، بايد عالوه بر توجيه منشأ تصـور عليـت،  هبارذاتيات عليت است؛ پس بحث در

مـى ئشود، منظور نسبت وجـودی دا ليت مىبله، هرچند وقتى بحث از ع. ناظر به دوام آن نيز باشد

فعـًال در مقـام تبيـين و توجيـِه كـه كنـد  است؛ اما دقت و ظرافت بحـث اقتضـا مى چيزميان دو 

  .ها باشيم تا بحث به صورت كامًال شفاف و روان پيش رود حداقل

 زچيـاصلى، فعًال، تبيين و توجيه منشأ تصوِر نسبِت وجودی ميـان دو  همسئل ،به عبارت ديگر

  .مى باشدئمى يا غيردائاست؛ اعم از اينكه آن نسبت، دا

 جوی پاسخو در جست .2

  عليت هبارديدگاه انتقادی هيوم در. 1 .2

تنها عليت را در امور محسوس و عينى منكـر شـد،  او نه. ترين منتقد اصل عليت است جدی هيوم

صـل عليـت خـط بطـالن بلكه نسبت ميان نفس و افعال آن را نيز نپذيرفت؛ و حتى بر بـداهت ا

شناختى است؛ و  كل ادعاهای انتقادی هيوم مبتنى بر يك اصل معرفت اما با چه توجيهى؟. كشيد

تمام باورهای راجع به جهان، از تجربـه « :است) empiricism(گرايى محض  آن، تأكيد بر حس

 .(Beauchamp: 1991: 22)» اخذ شده است
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وار است كه كل معارف ما يا پيشـينى و تحليلـى شناختى هيوم بر اين اصل است مبنای معرفت

پيش از » پيشينى«منظور هيوم از ). مانند علوم طبيعى(يا پسينى و تركيبى ) مانند رياضيات(است 

بيـانگر  فقـطمعارف پيشينى به هيچ وجه ناظر به حقايق جهان خارج نيسـت؛ بلكـه . تجربه است

اما، معـارف پسـينى . ها هم عدم تناقض استنسبت ميان اعتبارات ذهنى است؛ و مالك اعتبار آن

 :.Ibid( ست نه عدم تنـاقضا ناظر به حقايق جهان خارج است و اعتبار آنها تابع تجربه و استقرا

زيـرا  .كامًال درست اسـت» تواند دارای چهار ضلع باشد گاه نمى هيچ مثلثى هيچ« هگزارمثًال . )23

امـا . ذهـن ناسـازگار اسـت هردادهای خودسـاختها و قرا فرض يعنى با پيش. مستلزم تناقض است

زيرا اين گزاره و نظـاير آن نـاظر  .تواند درست نباشد مى» كند آتش همواره توليد گرما مى« هگزار

ای كامًال متفاوت و حتى متضاد  توانند به گونه به امور عينى و خارجى هستند؛ و حقايق خارجى مى

  .ار شونداند، پديد و متناقض با آنچه تا كنون بوده

پيشينى يـا پسـينى؟ : معارف است يك از عليت جزء كدام. رويم حال، به سراغ اصل عليت مى

بخشـد؛  جهان خارج به مـا نمى هاگر پيشينى باشد، هيچ معرفتى دربار زيرا .شك پيشينى نيست بى

د پس عليت بايـ. كنند در حالى كه مدعيان اصل عليت از آن برای توجيه حقايق عينى استفاده مى

اند  زيرا پايه و اساس معارف پسينى يا امور محسـوس. اما، پسينى هم نيست. معرفتى پسينى باشد

)Impressions ( يا تصورات)Ideas .( در حالى كه عليت نه محسوس است و نـه تصـويری از

اگر نگاه عرفى و عاميانه را كنار نهيم و با دقـت فلسـفى بنگـريم، در  ،به عبارت ديگر .محسوس

يـابيم نـه  تعاقب امور را مى فقطارج چيزی به نام عليت نخواهيم يافت؛ زيرا با نگاه دّقى جهان خ

  .ناميم نسبت وجودی و ضروری ميان اموری كه آنها را به غلط علت و معلول مى

 هچـرا همـ ،اگر منشأ عليت احساس و تصـور نيسـت: كردطرح را مپرسشى توان  مىدر اينجا 

لوم طبيعى به آن معتقدند؟ پايه و اساس اين اعتقاد راسخ و همگانى مردم، حتى تمام دانشمندان ع

با تكيه بر مراحل  ،كه در واقع به نظر وی امری موهوم است ،هيوم ظهور تصور عليت را چيست؟

  :كند زير توجيه مى هگان سه

  تعاقب امور در جهان خارج؛ همشاهد .1

  كرات؛ پيشين به هتكرار مرحل .2

  .تداعى معانى و انتظار ذهن .3

توانيم خواص آن را  گاه نمى بينيم، هيچ هيوم معتقد است وقتى برای اولين بار آتش را مى ،در واقع

شويم، سه چيز در ذهن ما نقـش  اما وقتى ديديم در پى مجاورت با آتش گرم مى. بينى كنيم پيش
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ار شود ما با آتش چندين بار تكر هحال، اگر مواجه. آتش، حرارت و تعاقب آتش و حرارت: بندد مى

و هر بار همان سه تصور پيشين را تجربه كنيم، در آينده هر گـاه آتـش را ببينـيم، ذهـن مـا، بـر 

اين انتظار، همان چيزی است كه مـردم . اساس تداعى معانى، منتظر احساس گرما نيز خواهد بود

ميـان آتـش و حـرارت ) عليـت(نامند؛ در حالى كه هيچ نسـبت وجـودی  آن را به غلط عليت مى

سـه چيـز  فقـطيـابيم  بله، آنچه عينيت دارد و ما از طريق حواس خود آن را مى .نيست پذير باتاث

هيوم بر اساس همين توجيه، اثبات عليـت از طريـق  .توالى آتش و حرارت؛ و حرارت؛ تشآ :است

و توجيه عليت از طريـق تكيـه بـر بـداهت  ؛كند علم حضوری نفس به خود و آثارش را نيز رد مى

 .)Hume, 1896: 45-52(شمارد  مصادره به مطلوب مىعقلى را 

  نقد اول عليه هيوم و اثبات عليت با تكيه بر اصل اتحاد حاس و محسوس. 2 .2

ادراك حسـى امـوری كـه . 1 :توان گفت ادراك حسى بر دو نوع اسـت در توضيح اين ديدگاه مى

، در های بيليارد برخورد گوی هعلت و معلوِل آن كامًال خارجى و در مقابل ذهن است؛ مانند مشاهد

خارجى، ) علت(ادراك حسى اموری كه علت و معلول، هر دو خارجى نيستند؛ يكى . 2 هيوم؛ مثال

زدگـى و احسـاس طعـم  در ارتباط مستقيم با قوای حسى است؛ ماننـد عقـرب) معلول(و ديگری 

  ٢.احمدیدر مثال احمد خوش كيوی 

امكـان ادراك  حـق بـا منكـران) های بيليارد هيـوم ویگ همانند مشاهد(در ادراك حسى نوِع اول 

نـه  درك كـردتوان تعاقب را  مى فقط، از طريق حواس، نوع ادراكدر اين  حسى عليت است؛ زيرا

زدگى يـا احسـاس  مانند عقرب(اما، در ادراك حسى نوع دوم . رابطه و نسبت وجودی ميان اشيا را

درد (يكـى اثـر : كنيم زمان احساس مى را همما از طريق قوای حسى، دو چيز ) طعم خوش كيوی

پـس، نفـى امكـان . را؛ و ديگری قيام اثر بـه مـؤثر را) زدگى يا طعم خوش كيوی ناشى از عقرب

  :ادراك حسى عليت به طور مطلق درست نيست

اگر در متن و بطن و بن و بافِت احساس، هـم اتصـال انـدام حسـى بـا خـارج و 

ر آن هست ـ كه بالضروره هست ـ پس در متن اثرپذيری از خارج و تأثير خارج د

و ماهيت و ساختار احساس، تأثير يا عليت وجـود دارد؛ و بـه يـك سـخن، قبـول 

گيری روشـن چيـزی  اين نتيجـه. قبول عليت مساوی است باشناخت عالم خارج 

غرب و حتى مخالف نظر حكيمان خودمـان؛ امـا  هاست ظاهرًا خالف نظر فالسف

گيری و اين نظر، با نظر آنها تفاوت اساسى وجود  ين نتيجهخواهيم گفت كه بين ا
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 هدر اين اسـتدالل رابطـ .اند هيت اين استدالل تنبه نيافتهدر واقع، آنها به ما. دارد

خود اندام حسى با شىء خارجى و تأثير و تأثر ميان خارج و عضـو حسـى مطـرح 

 اسـت؛ و ايـن دوخارجى در يكديگر  یاست و استدالل آنها معطوف به تأثير اشيا

بـا تكيـه بـر دو  ،به عبارت ديگر. )3: 1384: احمدی(ند ا كامًال با يكديگر متفاوت

  :كردعرضه توان توجيهى برای ادراك حسى عليت  اصل فلسفى مى

واقعيـت واحـدی  )تخيل و تعقـل ،احساس( قوای ادراكى خود هنفس با هم: اصل اول -

  ).النفس فى وحدتها كل القوی(است 

  .با محسوس اتحاد دارند ساقل با معقول، متخيل با متخيل و حاع: اصل دوم -

كنـد و  بنابراين، خود نفس تأثير شىء خارجى را در انـدام حسـى ادراك مى: نتيجـــه -

  .)1: همان( دريافِت عليت است از طريق احساس اين،

طـرح هـای بيليـارد م ممكن است كسى در بادی امر همان اشكاالتى را كه هيوم در برخورد گوی

هـای  شـود فقـط صـورت آنچه از طريق احساس وارد ذهـن مى بگويدذكر كند و كرده، در اينجا 

ها در يكديگر، به هيچ روی از اين توالى  متوالى است و عليت و تأثيِر ما بازاء و محكى اين صورت

  .)5: همان(آيد  ها به دست نمى صورت

  :توان گفت اما در پاسخ به اين اشكال مى

ت نفس و قوای نفس و اتحاد حاس و محسوس و قيام فعل و تأثير بر اساس وحد

انفكاك آنها از هم، نفس از طريق احساس نه فقط به  هبه فاعل و مؤثر، و استحال

اند ذهن، تنهـا  يابد؛ و كسانى كه گفته توالى، بلكه به خود تأثير و عليت دست مى

يرون از ذهن را بـا يكـديگر، يابد و نه عليت را، ارتباط اشيای ب توالى اشيا را درمى

نه ارتبـاط  -مانند به هم خوردن دو گوی بيليارد در مثال هيوم -اند در نظر گرفته

گـرفتن  دِرك؛ و تمام سخن در همـين ناديـدهآنها را با خود اندام حسى شخِص م

و اگر در همين يك مورد، تأثير و عليـت  ؛اين پل استوار ارتباطى ما با خارج است

در اندام حسى اثبات شود ـ و من كمترين ترديدی در آن نـدارم اشيای محسوس 

  .)7: همان( رد حسى مشابه نيز اثبات خواهد شدـ در ساير موا
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  اثبات عليت از طريق اتحاد حاس و محسوس هنظري دربارهتأمالتى . 3. 2

  تأمل اول. 1. 3. 2

های  ناسب است حـد وسـطنقد مبررسى و ولى قبل از . تأمل است در خورتوجيه مذكور از جهاتى 

به عنوان نكات كليدی تأكيد شـده  چيزكم، بر دو  در اين برهان، دست. خير مشخص شودبرهان ا

 .قيام فعل و اثر به فاعل و مؤثر. 2 اتحاد حاس و محسوس؛. 1 :است

از آنجا كه در اين برهان بر دو ركن مذكور تكيه و تأكيد شده، لذا تـأمالت متوجـه همـين دو 

محسـوس بالـذات و محسـوس : محسوس بر دو نوع اسـت: توضيح اينكه. خواهد بودركن ركين 

شك منظور از محسوس در اتحاد حاس و محسوس، محسوس بالعرض نيست؛ زيـرا  بى. بالعرض

تواند با محسوس بالعرض، كه امری مادی است،  بديهى است كه نفس به عنوان امری مجرد نمى

اسـت  Impressionحسوس بالذات يـا بـه قـول هيـوم يابد م پس آنچه را نفس مى. متحد شود

)Hume: 1896: 7( ِامـر عينـى  ٣؛ و چنين محسوسى، چيزی جز صورت) محسـوس بـالعرض يـا

Fact (در حالى كه مدعى معتقد است ما از طريق محسـوس بالـذات، عـالوه بـر صـورت . نيست

به عبـارت . يابيم محسوس بالعرض، ربط وجودی محسوس بالذات به محسوِس بالعرض را نيز مى

  .يابيم ديگر، محسوس بالذات را در حال قيام به محسوس بالعرض مى

مركب است؛ كه بخشى از آن نـاظر ، ست كه محسوس بالذاتا اين سخن آن هدر واقع، الزم

به خود محسوس بالعرض است و بخش ديگر ناظر به ربط وجودی محسوس بالذات به محسوس 

كـافى  ،الجملـه البتـه بـه صـورت فـى ،دی امر برای اثبات عليتهرچند اين توجيه در با .بالعرض

يـابم،  مـن آنچـه را مى« ت وجدانى شود و مانند هيوم بگويدنمايد، اما اگر كسى منكر اين ياف مى

، چه پاسخى جز ارجـاع بـه وجـدان »توالى اين دو امر محسوس است نه ربط وجودی آنها به هم

  !؟دادتوان  مى

آيد؛ و آن تكيـه بـر  ست كه پای ركن دوم توجيِه مدعى به ميان مىدر پاسخ به اين پرسش ا

تر ز مو اينجا  ظريف و باريك هنكت، به عبارت ديگر. است ضرورت قيام فعل و اثر به فاعل و مؤثر

، پـس ايـن اثـر نيـز اسـتاست كه محسوس بالذات يك اثر است و چون هر اثری نيازمند مؤثر 

توان گفت درست  لذا مى. ی جز همان محسوس بالعرض نيستمؤثر است و مؤثر آن، چيزنيازمند 

يابد اما چون محسوس بالذات يك اثر است و مؤثر آن نيز  است كه نفس، محسوس بالذات را مى
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يابد، و اين، همان يافـِت  محسوس بالعرض است، پس نفس آن اثر را همراه با قيامش به غير مى

  .فثبت المراد. عليت از طريق ادراك حسى است

مصادره بـه » مؤثراثر به «يا » فعل به فاعل«ست كه ارجاع به ضرورت قياِم ا اما، واقعيت اين

اگر كسى چنين اصـلى را بپـذيرد، در واقـع اصـل عليـت را بـدون ارجـاع بـه  مطلوب است؛ زيرا

مستشـكل  زيـرا. م بحث بر سر همين قيـام اسـتتوجيهات مدعى پذيرفته است؛ در حالى كه تما

و إذا جـاء االحتمـال بطـل (شـماريد، ممكـن اسـت تـوالى باشـد  را شما قيـام مى گويد آنچه مى

  ).االستدالل

  تأمل دوم. 2 .3 .2

» يابـد نفس از طريق احساس، به خوِد تأثير و عليت دسـت مى«در عبارِت » يافتِن نفس«مراد از 

امعقول ار غريب و حتى ناست، كه سخنى بسي» يافتن از طريق حواس باطن«چيست؟ اگر منظور 

يـا بايـد عليـت : از چند حال خارج نيسـت» يافِت حسى، اعم از حواس ظاهر يا باطن« زيرا. است

را نفس مشاهده كند؛ يا لمـس ) يعنى نسبت وجودی ميان محسوس بالذات و محسوس بالعرض(

كم تـا كنـون، چنـين ادعـايى  در حالى كه هيچ فيلسوفى، دست. ودكند؛ يا بچشد؛ يا ببويد؛ يا بشن

اند كه نفس نسبت وجودی ميان محسوس بالـذات و محسـوس  بله، برخى ادعا كرده. ده استنكر

كـور و  هو اين، همان نقط ؛اند كم و كيف اين يافت نداده هيابد؛ ولى توضيحى دربار بالعرض را مى

امـا اگـر مـراد از . حضوری در توجيه عليت است كه پس از اين خواهد آمـد  بست تكيه بر علم بن

همين اسـت، اينكـه  ،كم به طور ناخودآگاه دست ،كه ظاهراً  ،است» ادراك عقلى» «نفس يافتنِ «

اسـت نـه  چيـزاحساس فقط بيـانگر تـوالى و تعاقـب دو  زيرا. يافتن عليت از طريق احساس نشد

  .نسبت ميان آنها

  تأمل سوم. 3 .3 .2

  :اند برخى نيز در نقد اثبات عليت از طريق اتحاد حاس و محسوس گفته

ما از مستدل سؤال كنيم، چه اشكالى دارد كه ما به بيـرون از خودمـان علـم  اگر

آيد كه ما  الزم مى: داشته باشيم و عليتى وجود نداشته باشد؛ در پاسخ خواهد گفت

اثری داشته باشيم، ولى مؤثری وجود نداشته باشد؛ حـال آنكـه اثـر بـدون مـؤثر 

اگـر كسـى منكـر اصـل . اين سخن تعبير ديگری از اصل عليت اسـت. شود نمى
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گويد ما به بيرون از وجود خودمان علـم و آگـاهى داريـم، بـدون  عليت باشد، مى

بودن  توان محال آيد؛ در صورتى مى نمى اينكه علتى در كار باشد، محالى هم الزم

  .)408: 1380 ،خادمى(آن را اثبات كرد كه اصل عليت پذيرفته شود 

اثبات عليت با تكيه بر اصل اتحاد حـاس و  هريبندی نظ تأمل نهايى و جمع. 4 .3 .2

  محسوس

 اشكاالت وارد بر اين نظريه را ناديده بگيريم، مشكل ديگر اين نظريه آن هبه فرض آنكه مجموع

در خارج دارند و پايى در  يىاست كه پاچيزهايى اعتبار آن محدود به ادراك حسى  هست كه حوزا

را كه هر دو پايشان در  چيزهايىنهايت، تكليف عليِت  نفس؛ يا هر دو پايشان در نفس است؛ و در

  :كند جهان خارج است، روشن نمى

قـوِت انكارناپـذيری برخـوردار  هاين دليل ولو اينكه در مدار علم و معلوم از نقطـ

سـت؛ لـذا در ميـدان مـاورای علـم و ا است، لكن ضعف اين دليل عدم كليت آن

قـدردان (افتـد  كـارگر نمى) علـت مثل عالم طبيعت و احتياج ممكـن بـه(معلوم 

  .)90: 1387 ،قراملكى

خود احتيـاط  همدعى خود به اين نكته توجه داشته، در تعميم نظري چونرسد  از طرفى به نظر مى

  :است كرده و گفته

محسوس در اندام حسى اثبات شـود  یهمين يك مورد تأثير و عليت اشيا اگر در

  .)6: 1384 ،احمدی(واهد شد در ساير موارد حسى مشابه نيز اثبات خ …

علـوم « هاين نظريـه در حـوز ندادن صراحت در تعميم» ساير موارد حسى مشابه«اگر نگوييم قيد 

علـوم  هحـوز در خصـوص زيرا .ستا آن نداشتن كم ظاهرش حاكى از شمول دارد، دست» طبيعى

  .طبيعى ساكت است

  ورینقد دوم عليه هيوم و اثبات عليت با تكيه بر علم حض. 4 .2

كنيم و سـپس  نفس و آثار آن درك مى هطرفداران اين نظريه معتقدند ما عليت را از طريق مطالع

  :در اينجا به دو پرسش اساسى بايد پاسخ گفت. دهيم موجودات غيرنفسانى تعميم مى هدر حوز

  بريم؟ نفس و آثار آن به عليت پى مى هچگونه از مطالع .1
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ى چگونه و با چـه مجـوزی آن را بـه عـالم بردن به عليت به صورت وجدان پس از پى .2

  دهيم؟ خارج تعميم مى

ادراك وجـدانى و  همنشأ عليت و كم و كيف توجيه آن، مغاير بـا نظريـ هبارنظر اين مقاله در چون

، ديگـر جـايى بـرای بررسـى پاسـخ و نقد آن اين نظريه كردن طرحمپس از  ،علم حضوری است

  :تقرير ديدگاِه توجيه عليت بر اساس علم حضوری اما ابتدا، .پرسش دوم باقى نخواهد ماند

نماييم، حاجـت و  را مشاهده مى] قيام افعال انسان به نفس[هنگامى كه ما اين نسبت  .1

نياز وجودی و پناهندگى آنها را به نفـس و اسـتقالل وجـودی نفـس را نيـز مشـاهده 

شـود  ع مىانتقال به قانون كلـى عليـت و معلوليـت از همـين جـا شـرو … نماييم مى

  .)6/291: 1389 مطهری،(

علت و معلول را ذهن ابتدا در داخل نفس يافته و از آن تصوری ساخته و سپس  هنمون .2

يابد و هم آثار و  نفس هم خود را مى … موارد آن تصور را بسط و گسترش داده است

 ها و افكار؛ و اين يـافتن، بـه طريـق حضـوری اسـت نـه افعال خود را از قبيل انديشه

يابد و چون معلوليت عـين  يعنى نفس با واقعيت خود، عين واقعيت آنها را مى. حصولى

بـه . واقعيت و وجود اين آثار است پس ادراك اين آثار عين ادراك معلوليت آنها اسـت

و  ،يابد و هم آثـار و افعـال خـود را نفس به علم حضوری هم خود را مى ،عبارت ديگر

كـردن عـين ادراك  يابد و ايـن نحـو درك ود به خود مىوجال اين آثار و افعال را متعلق

  .)6/304: همان(معلوليت است 

هايى از علت و معلول را  ست كه ذهن ابتدا نمونها عليت اين هتوجه ذهن به رابط هنحو .3

آن مفهوم های  نمونهسازد و سپس  يابد و از آن مفهوم و تصوری مى در درون خود مى

يابد و هـم آثـار خـود را؛  مىنفس، هم خود را در. دهد مىگسترش و تصور را تعميم و 

تدريج و با علم حضـوری خـود ادراك  هپس انسان ب …مانند تصورات و افكار و افعال 

  .)440و  439: 1389 ،پاپكين(ای علتى دارد  كرده است كه هر حادثه

دو نظريه بـر  هر. ادراك حسى و اتحاد حاس و محسوس يكى است هاللباب اين نظريه با نظري لب

  :اينكه اال. يابد ت ميان آنها را نيز مىين نكته تأكيد دارند كه نفس عالوه بر دو امر متوالى، نسبا

 پيشين يكى از دو امر، عينى بود و ديگری ذهنـى؛ و در ايـن نظريـه هـر دو  هدر نظري

  .اند ذهنى

 ن نظريه بر شد و در اي پيشين بر يافت عليت از طريق ادراك حسى تأكيد مى هدر نظري

  .يافت عليت از طريق علم حضوری
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 كنيم و فقـط مـىپيشين است، از تكرار مباحث خودداری  هنقد اين نظريه نيز مانند نقد نظري چون

نظر بحِث عليت هيچ تفاوتى ميان حس ظـاهر يـا ادراك حسـى و مافزاييم كه از  اين نكته را مى

يابيم با  صرفًا توالى و تعاقب را مى ،بصرطور كه با  يعنى همان. حس باطن يا علم حضوری نيست

  .شود بصيرت نيز چيزی جز توالى و تعاقب يافت نمى

تـوان  آن نمى نداشـتن بله، اگر اشكاالت اين نظريه را نيـز ناديـده بگيـريم، از اشـكال شمول

توان  پيشين مى هاين نظريه با نظري هاز ضميم ،گرفتن اشكاالت پس از ناديده ،ولى در كل. گذشت

مشـكل  لى هنوزو .رخدادهای خارجى ـ نفسانى؛ رخدادهای نفسانى :ليت را در دو حوزه پذيرفتع

  .به قوت خود باقى است) علوم طبيعى(جهان خارج  هاثبات عليت در حوز

  پاسخ به هيوم و اثبات عليت با تكيه بر بداهت عقلى اصل عليت .5. 2

بـداهت عقلـى اصـل  هدار نظريـفلسـفى، طرفـ -هـای فكـری توجهى از شخصيت در خورتعداد 

 ىبسيار مهم هنكتشده، يادآوری  ذكراين ديدگاه و توجيهاتى كه  كردن طرحماما قبل از . اند عليت

  :اصل عليت، اساسًا معقول است نه محسوس: اينكه ضروری است؛ و آن

وجب و أما الحس فاليؤّدی إالّ إلى الموافاة؛ و ليس إذا توافى شيئان  :بوعلى سينا

  ).8: 1404سينا،  ابن( ون احدهما سببًا لآلخرأن يك

استوار است،  قانون عليت و معلوليت كه هر گونه شناختى بر آن :خمينى موسوی

  .)21/224: تا موسوی خمينى، بى( معقول است نه محسوس

تـوان  عليـت و معلوليـت را از راه حـس مى هاگر كسى گمان كند رابطـ :مطهری

مقارنـه و تصـاحب دو امـر چيـزی را بـه مـا زيرا حس جز  .كشف كرد خطا است

  .)، پاورقى213 :1389مطهری، (فهماند  نمى

طـور كـه  امـا همـان ،ظاهر كالم سه شخصيت مذكور ناظر به حس ظاهر است كم دستچند، هر

   .نظر عليت فرقى با هم ندارندماز » حس باطن«با » حس ظاهر«: پيش از اين گذشت

؛ و اگر از طريق اتحـاد حـاس و محسـوس و علـم اگر اصل عليت، معقول است نه محسوس

پـس منشـأ  ،ز پذيرش آن هم گزير و گريـزی نيسـتتوان آن را توجيه كرد؛ و اگر ا حضوری نمى

محمـدباقر . شـويم بداهت عقلى مواجـه مى هاين پرسش با نظريبه در پاسخ  تصور عليت چيست؟

طور كه در نقد ايـن نظريـه  اما همان .اند جمله طرفداران اين نظريه جوادی آملى ازعبداّهللاٰ صدر و 

  .بداهت نيز تمام نيست و نياز به مكمل دارد هخواهد آمد نظري
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  :بداهت اصل عليت هاما توضيح و توجيه طرفدارن نظري

ارسطويى برای اثبات اصل عليـت بـه دو صـورت اسـتدالل  هفالسف :صدرمحمدباقر  .1

  :اند كه هر دو دوری است كرده

الوجودی متوقف بر ترجيح وجود آن بر عدمش است؛ بـرای  وجود هر ممكن .الف

بدون مرجح محال است؛ لذا ) وجود و عدم(اينكه ترجيح يكى از دو طرف ماهيت 

  .در وجود ممكن ناچار از وجود يك مرجح هستيم كه همان علت است

غيـر،  ههر ماهيت ممكنى وجود پيدا نخواهد كرد، مگر اينكه وجود آن از ناحي .ب

و همان موجب، علـت آن تلقـى » ألشىء ما لم يجب لم يوجد«ه باشد ايجاب شد

  .)104و  103: 1410صدر، ( شود مى

رسد كه بازگشـت هـر دو  بندی مى به اين جمع ،پس از تحليل محتوايى هر دو دليل مذكور ،صدر

دليل به خود اصل عليت است؛ و اساسًا داليل مذكور چيزی جز تكرار اصل عليت به بيـان ديگـر 

بنابراين، بهتر است به جای تالش برای توجيه نظری عليت آن را از قضايای اولى عقلـى . ستني

  .)105: همان(يا بديهى بدانيم 

هرگـز از ... از مفاهيم بديهى و اولى اسـت كـه ... مفهوم عليت  :جوادی آملىعبداّهللاٰ  .2

هر استدالل  طريق استدالل مفهومى و براهين عقلى قابل اثبات يا نفى نيست؛ زيرا در

به ترتيب و چينش مقدمات و ترتب ضروری نتيجه بر مقدمات، يعنى به عليت مقدمـه 

تـوان بـا  شود و اگر اصل عليت مورد ترديـد باشـد، هرگـز نمى برای نتيجه اعتماد مى

كه ترتيب مقدمات بر ابطال عليت نيز جـز بـا  اعتماد به آن به اثبات آن پرداخت؛ چنان

  .)102: 1390جوادی آملى، (نيست اعتماد بر آن ممكن  ين اصل واستعانت از ا

اما مالك بداهت چيست؟ پاسخِ گسترده و تحليلى به اين پرسِش بسيار مهم، خود، نياز به مقال و 

سـت ا ترين مالك بداهت اين مهم :كنيم لذا به ذكر ديدگاه مختار بسنده مى .ای مستقل دارد مقاله

  :مثالً . كم كافى باشدكه صرف تصور موضوع و محمول برای ح

 تر است هر كلى از جزء خود بزرگ. 

 هر حادثى نياز به محدث دارد.  

 هر اثری نياز به مؤثر دارد.  

 هر فعلى نياز به فاعل دارد.  
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عقل سالم نه اينكه  زيرا. هستند نياز از استدالل اين نوع قضايا واقعًا روشن و واضح و بديهى و بى

» يسـتىن«: كنـد د بلكه اساسـًا و بـا قاطعيـت و قطعيـت حكـم مىتواند عدم را منشأ اثر بدان نمى

ست كه حتى اين حكم نيز به طور ناخودآگاه مسبوق بـه ا و جالب اين ؛باشد» اثر«تواند منشأ  نمى

اصل عليت را پذيرفته و بعـد وقتـى بـه دنبـال علـت بتدا ا ،يعنى ذهن. پذيرش اصل عليت است

اند كه ممكن است فالن اتفاق خود  شده ى اين احتمال مىرود در برابر كسانى كه به غلط مدع مى

  !تواند منشأ اثر باشد و اموری از اين دست نمى» عدم«يا » هيچ«گويد  به خود رخ داده باشد مى

در اينجا بايد به او كمك كـرد . شود ذهن قدرت تصور موضوع و محمول را ندارد بله، گاه مى

ما تصورات او مشوب بـه ممكن است قادر به تصور باشد، ا يا. تا بتواند صورت مسئله را تصور كند

 كـرد؛اثبات نظری توان  نمى را و إالّ حقايقى از اين دست ؛زدايى كرد كه بايد شبهه ،شبهاتى است

خود ثابت و ثبوتش به قدری آشكار و شـفاف و روشـن ه زيرا خود ب .نيستهم  پذيركه انكار چنان

يابد و بر صحتشان مهر تأييـد  صرافت طبع خود آنها را مى است كه ذهن سالم و پاك از شبهه با

 : زند مى

 !گر دليلت بايد از وی رو متاب   آفتــاب آمــد دليــل آفتــاب

  بداهت اصل عليت هتأملى بر نظري. 6. 2

ست كه ما را مجاب ا اما نهايت توان آن اين ،نياز از استدالل است بديهى و بىچند اصل عليت هر

» علل خاص«؛ اما از توجيه »هر چيزی كه قبًال نبوده و به وجود آمده، دارای علت است« :كند مى

اشكاالت هيوم و  بيشترهای گوناگون، اعم از نفس، خارج و نفس، و خارج ناتوان است؛ و  در حوزه

  .امثال او در نقد و رد عليت مبتنى بر مصاديق عليت است

  چه بايد كرد؟. 7. 2

 ،كه هيچ كاربردی در جهان خارج و حتى عـالم ذهـن نـدارد ،يك اصل كلى آيا صرفًا به پذيرش

شكاكيت عينى لغزيد يـا راهـى بـرای  هخوش بود و مصاديق را رها كرد؛ و در طاس لغزند بايد دل

  رفت از شكاكيت عينى نيز هست؟ برون
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  جمع ميان عقل و حس و آزمون تجربى: مختار هنظري. 8. 2

جمع و همكاری ) گرايان گرايان و حس برخالف عقل( ه در باب عليترسد بهترين نظري مىبه نظر 

فهماند كـه هـر حـادثى  عقل با صدور حكم كلى در باب عليت به ما مى. ميان عقل و حس است

كنم ناشـى از  آيا طعم خوشى كه پس از خوردن كيوی حـس مـى«نياز به محدث دارد؛ اما اينكه 

را صرفًا با تكيه بر اصل معقـول و بـديهى عليـت  پرسشى است كه پاسخ آن» كيوی است يا نه؟

  .توان داد؛ در اينجا از حس و آزمون تجربى نيز بايد كمك گرفت نمى

طعـم : گويـد نياز از استدالل و تجربه به من مى بله، اصل عليت به صورت كامًال بديهى و بى

علـت «اما اينكـه . دكردم حتمًا علتى دار كنم و قبًال احساس نمى خوشى را كه اكنون احساس مى

. بدهـدبـه آن  ىپاسـخ تواند نمىپرسشى است كه اصل عليت » آن به صورت مشخص چيست؟

سازی و بررسى صحت و سـقم تـك تـك  تعيين مصداق علت نياز به تحقيق و تفحص و فرضيه

اصل كلى عليت . رسد بوی خوش غذا به مشامم مى و شوم هر وارد خانه مىمثًال ظ .ها دارد فرضيه

: فاعـل(دانم آشـپز  از طرفى نمـى. حتمًا كسى اين غذا را تدارك ديده استكه كند  وجيه مىمرا ت

فرض كنيـد بـيش از سـه احتمـال يـا فرضـيه . دهد لذا احتماالت گوناگونى رخ مى. كيست) مؤثر

در اينجا است كه هر يـك از فرضـيات را بررسـى ). همسرم، دخترم، مادرم( توان مطرح كرد نمى

  :كنم مى

  .شدت بيمار و بستری است و امكان ندارد از صبح تا ظهر بهبود يافته باشد هسرم بهم .1

مادرم نيز پس از خروج من از منزل به ديدار خواهرم رفتـه و در خانـه نبـوده تـا غـذا  .2

  .درست كند

  .پس حتمًا دختر مهربانم امروز زحمت كشيده و اين غذای مطبوع را آماده كرده است .3

دانشمندان تجربى آن را به سهولت و قاطعيت تمام  هطبيعى و عادی است كه هماين، همان سير 

دانشمندان تجربى با تكيـه  ،در واقع. رسند كنند و به نتايج نظری و كاربردی بسيار هم مى طى مى

  :بر

 اند؛ بداهت عقلى، كليِت اصِل عليت را پذيرفته .1

  .برند ن تجربى بهره مىو برای تعيين مصاديق آن از حواس خود و روش آزمو .2

علل ماورايى نيز  هدر زمين .شد صرفًا ناظر به تعيين مصداق علل طبيعى بود ذكرنمونه و مثالى كه 

يعنى در آنجا هم با تكيه بر اصل معقول و بديهى عليت به دنبال علت . مطلب از همين قرار است
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 و ،های گونـاگون را مطـرح فرضيهرويم و برای تعيين مصداق آن، ابتدا احتماالت و  عالم ماده مى

و در نهايـت، هـر  ؛مكني مىرا بررسى و نقد ها  سپس صحت و سقم هر يك از احتماالت و فرضيه

العلل عـالم مـاده ةتر باشد به عنوان مصداق عل تر و موجه ای را كه مدلل احتمال و فرض و فرضيه

  :فرمايد كه خداوند متعال در قرآن كريم مى چنان ؛پذيريم مى

  !اند؟ آيا از هيچ خلق شده! ؟»أم خلقوا من غير شىء«: تمال اولاح

  )35 :طور! (يا خود خالق خود هستند؟! ؟»أم هم الخالقون«: احتمال دوم

  :نقد احتماالتو بررسى 

 توانـد منشـأ اثـر باشـد نمى» هـيچ« ست به بداهت عقل باطل اسـت؛ زيـراـ احتمال نخ

)Hume: 1896: 48.(  

  .داهت عقل باطل است؛ زيرا مستلزم تقدم شىء بر نفس استـ احتمال دوم هم به ب

  : تيجهن

  .تواند منشأ اثر باشد؛ و خود ما هم خالق خود نيستيم؛ پس حتمًا خالقى داريم حال كه هيچ نمى

خداوند متعال نيز اصل عليت را مفروغ عنه گرفته و بـر اسـاس آن احتمـاالت  كه پيدا است چنان

و حتى خود هيوم نيز به صورت ناخودآگاه با تكيه بر همـين  ؛ده استطرح و نقد كرمرا  ىگوناگون

خـالق «: امـا اينكـه .اصل فطری و بديهى است كه به دنبال توضيح و توجيه اصل عليـت اسـت

  .پرسشى است كه پاسخ آن نياز به بحثى مستقل دارد» كيست يا چيست؟
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  :ها نوشت پى

                                                 
كـه آن را عليـت ) نسـبت ايجـادی(از طـرف علـت بـه معلـول  :توان لحاظ كرد نسبت جودی را از دو طرف مى. ١

  .ناميم كه آن را معلوليت مى) نسبت موَجدی(از طرف معلول به علت ؛ ناميم مى

وی هـا بـه  لـذا مثـال ،احمـدی اسـتد جزوه احمها مربوط به  اتحاد حاس و محسوس و مثال هاز آنجا كه نظري. ٢
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