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بررسی و مقايسه ماهيت عليت از ديدگاه مالصدرا و هيوم
محمدحسین ایراندوست ،زینب درویشی



(تاریخ دریافت0304/09/90 :؛ تاریخ پذیرش)0304/02/22 :

چکيده
اصل علیت که بر اساس آن هر پدیدهای نیاز به علتی دارد ،یکی از مسایلی استکه کمتر فیلسوفی است پیراموون آن بوه ب وب ربررسوی
نپرداخته باشد .این مقاله با ررش ت لیلی ،اسنادی رنقادی ربا هدف بررسی رمقایسه ماهیت علیت از دیدگاه مالصدرا رهیوم نگاشته شوده
است .به نظر می رسد ،ریشه انکار علیت درمنظرهیوم با مبانی معرفت شناختی ار در نگرش به راقعیتهای خارجی ر ذهنی ،یعنی اسواس
تجربی شناخت ارتباط داشت .از دیدگاهمالصدرا ،علیت یک اصل فلسفی است که فهم دقیق ر عمیق آن تنها از عهده عقول فلسوفی بور
می آید .لذا بررز ر ظهور آن نیز عمیقتر از تجربه ،ر در جهان عقالنی است .از این رر ،تفسیر علیت ازنظرصدرا از سطح مشاهده ر اسوتقرا
فراتر میررد ر به یک اصل فلسفی تبدیل میگردد که در آن نسبت معلول به علت نوعی نسبت فقر ر امکان رجودی است .مالصودرا بوا
تغییر دیدگاه رجودشناختی ،اصل علیت را به نظریه تجلّی بازگرداند .این نظریه را میتوان رریکردی عرفانی به اصل علیت تلقی کرد.

کليدواژگان
تجربه ،ضرررت تجربی ،علیت ،معلول.

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :
 دانشجوی دوره دکتری فلسفه وکالم اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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طرح مسئله
بحث علیت یکی از مهمترین بحث های فلسفی است ودر طول تاریخ هموواره بوه عنووان هایوهای
برای علم نظری در نظرگرفته شده است .اگر وظیفه علم راتشریح وتبیین روابط بین اجزای جهوان
وهدیدهها بدانیم ،در این صورت علم عبارت خواهود بوود از :مجموعوهای از تحلیو هوای علیوی از
ماهیت .بنابراین ،علیت هایهای ترین اصلی است که علم چوه از نووت تجربوی وچوه از نووت نظوری
وابسته به آن است زیرا هایه ریزی هریک از قوانین علمی بدون مقبولیت علیت اموری بوم محوال
است  .ما در جهانی زندگی می کنیم که دارای نظام قانونمنداست وهر معلول علت ویوهه وروشون
دارد که تا علت نباشد معلول وجود نخواهد داشت وهر موجود اثور وفایوده ی خواو خوود را در
موجودات دیگر یافت نمی شود .به اعتقاد ارسطو ،فلسفه با بحث علیوت آاواز شود و بوا هو یر
علیت ادامه یافت؛ زیرا فلسفه با هرسش چرایی به معنی هرسش از علت است  .نخسوتین فیلسووفان
یونان همچون طالم وآناکسیمندر با بحث از علت مادی تفکر فلسفی را آااز کردند ودر اداموه بوه
دیگر عل هرداختند (ارسطو ،7631 ،و . )66-71
فالسفه اسالمی همچون مالصدرا براساس آنچه که در قورآن (سووره انعوام ) و احادیوث آموده
(کلینی ،بی تا ،ج ،2و )33صبغه دینی ایشان ایجاب میکند که در این موضوت بیشوتر بوه کنکوا
بپردازند (صدرالدین شیرازی ،7226 ،ج ،1و . )633ایشان اذعان می کنود کوه اگور اصو علیوت
ه یرفته نشود نمی توان وارد مباحث فلسفی شد (همو ،ج ،6و. )736
اگرچه ضرورتی ندارد که در مباحوث متوافیزیکی بوه دنبوال آاواز بگوردیم (قراملکوی،7631 ،
و ، )22چون که قدمت آن به انسانهای اولیه مستند است ،اما برخوی از مورخوان فلسوفه کوه از
علیت ،تحلی مادی دارند ،نقطه آاازی برای آن گفته و آن را مستند به انسانهای سامری کردهاسوت
(وال ،7613 ،و )672همه فیلسوفان بعد از ارسطو تا به امروز ،مباحثشان درباره علیت ،بوه نووعی
مرهون مباحث ارسطو است .افالطون نیز با اعتقاد به این کوه هور حادثوهای بوه ضورورت بایود در
ارتباط با علّتی هدید آید ،به تحلی انوات علّتها میهردازد .فهم کلمه ضرورت که افالطون در بیوان
اص علّیت بکار میبرد از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بعدها به عنوان رکن اص علّیوت بوه
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شمار آمد .ارسطو هم به ضرورت رابطه علی اعتقاد داشت و تاکید میکرد که علّت بایود ضورورت
مطلق داشته باشد .رواقیان هم با بیان این نکته که هیچچیز بدون علّت محقق نمیشود بر این نکتوه
تاکید داشتند که علّت یاد شده باید به ضرورت عم کند( .وال ،7613 ،و)672
در تاریخ فلسفه کمتر فیلسوفی است که هیرامون علیت به بحث وبررسوی نپرداختوه باشود .اموا
برخی از فالسفه درباره مسئله علیت صاحب ابدات ونوآوری بوده اند که از جمله آنها مویتووان بوه
دیوید هیوم و مالصدرا اشاره کرد .ما دراین نوشتار نخست نظرگاه مالصدرا را در خصوو علیوت
بیان نموده وسپم به بررسی ونقددیدگاه هیوم می هردازیم .علیرام وجود کتاب ها ومقاالتفراوان
هیرامون ماهیت اص علیت ،نگارنده ماهیوت علیوت را ازدیودگاه مالصودرا وهیووم موورد بررسوی
قرارداده ،هدف اصلی بیان تفاوت دیدگاه مالصدرا وهیوم نسبت بوه علیوت اسوت .صودرالمتالهین
معتقد است که می توان اص علیت را از ضرورت علوی ومعلوولی ونحووه بررسوی وجوود علوت
ومعلول دریافت .عق حکم میکند که چنین موجود وابسوتهای هوم در وجوود وهوم در عودم ،بوه
صورت ضرورت ،وابسته به علوتش اسوت (شویرازی ،7226 ،ج ،2و . )721مالصودرا بوا نظریوه
ابتکاری خود در بحث علّیت و با استفاده از اصالت وجود وتشکیک وجود و قاعده بسیط الحقیقوه
توانست شاهکار خود را در این مساله به جهان عرضه کند .لکن در اینجوا مسواله مهوم ،چگوونگی
جمع بین وجود مطلق بودن خدا و وجود و تاثیر داشتن علّتهای ثانیه است .مالصدرا با تکیوه بور
اص هم سنخی بین علّت و معلول ،جدایی موجودات را به تشکیک وجود باز میگردانود وخیور و
وجود و حیات را از سوی خداوند در همه موجودات جاری و ساری میداند (الهیجی ،و. )712
اماعلت اصرارهیوم بر نفی قانون علیت ،چیست وچگونه می توان دیدگاه ایشان را نفوی یوا اثبوات
نمود.
این مقاله ،با هدف بررسی ،بررسی ،مقایسه ونقد دیدگاه هیوم و مالصدرا درباب علیت نگاشوته
شده است .سوال اصلی این است که نظریه هیوم در باب علیت با نظریه مالصدرا درباب وحودت
شخصی وجود ،دارای چه اشتراکات وتمایزاتی است؟
در بیان اهمیت و ضرورت طرح این بحث نکاتی چند ضروری است:
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 .7اص علیت زیر بنای قوانین تمام علوم استو بحث علیت تاثیر شگرفی در نوت نگر

انسوان

به جهان دارد ومعقولیت عقاید دینی وابستگی تام به این بحث دارد.
 .2مالصدرا وجودوعلت مطلق بودن خدا را با وجود وتاثیر داشتن (علیت) سایر موجودات بوه
نحوی جمع می کند که وجود را از سوی خدا درهمه موجودات جاری و ساری موی دانود.
وح این مسئله کمک بزرگی بوه معرفوت خودا وچگوونگی تواثیر او در سوایر موجوودات
وتقویت اعتقاد انسان به توحید می نماید.
 .6نظر مالصدرا دررابطه با علیت دارای نوآوری وفلسفی عرفانی می باشد .
 .2ه یر

اص علیت مساوی با ه یر

 .5از آنجا که تفسیر علیت به رو

خداوند متعال است.

هیوم موجب نفی علیت خداوند در عوالم ودر نتیجوه نفوی

خداوند می انجامد .اثبات نادرستی نظر هیوم در انکار اص علیت ،نقود ،بررسوی ونفوی آن
تفکر اربی ،تزلزل این اندیشه اربی را ثابت میکند.
تحليل ديدگاه مالصدرا پيرامون اصل عليت
مالصدرا در تعریف علّت میگوید :هوالشیءال ی یحص من وجوده وجود شیء آخر و من عرموه
عدم الشی آخر (شیرازی ،7226 ،جلد ،2و )721چیزی است که از وجود

وجود چیز دیگر و

از عدمش ،عدم چیز دیگر حاص میشود به عبارت دیگر «هی ما یجب به وجود شی آخور» .ایون
معنا با علت تامه مطابقت دارد ،اما معنای عام علیت از این قرار است « :موجودی کوه وجوود چیوز
دیگری (معلول) برآن توقف دارد ».یعنی اگر آن موجود که وجود چیز دیگری (معلول) برآن توقف
دارد .معدوم باشد ،معلول نیز معدوم خواهد بود ،ولی اگر موجود باشد ،الزم نیست که معلول حتماً
موجود باشد ،بلکه می تواند موجود یا معدوم باشد .بر طبق تعریف دوم ،علت هم شام علت تامه
است و هم علت ناقصه .مالصدرا هم از بیان مطالب فوق علت ناقصه را به عل اربعه-یعنی علت
مادی ،علت صوری ،علت اایی وعلت فاعلی تقسیم می کند .علت موادی وصووری علو داخلوی
وعل قوام اشیاءاند وعلت اایی وفاعلی عل خارجی اشیاء .علت مادی ،جهت بالقوه شیء ومنظور
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از علت صور ی جهت بالفع شیء است .بنابراین معلول ،موجودی است که در تحققوش محتواج
علت است( .شیرازی ،7226 ،و721و)723
در نزد مالصدرا ،هر معلولی قب از وجود خواو خوود در علّوت خوود تحقوق دارد ،ولوی بوه
وجودی اعلی و اتّم و همین تحقق در علّت ،مبدا صدور معلول است و بدون ایون تحقوق معلوول،
موجود نخواهد شد .برابر این نظریه همهآفریدهها ،صفات خالق را به اندازه ظرف وجودی خوویش
دارند ،زیرا وجود از نظر او ،هم ها و هم راه علم ،قدرت ،حیات و  . . .است .بدینگونه از نظور او،
وجود ،اصی است .هم اگر کمالی از کمالها برای مرتبهای از هستی ثابت شد ،محال است کوه آن
کمال در جای دیگر نباشد (همان ،و. )712
دراین مقاله سعی کردیم ابتدا بوه بررسوی نظریوه علیوت مالصودرا برمبنوای وحودت شخصوی
وجودوسپم به نقد وبررسی دیدگاه هیوم بپردازیم  .برای بیان نظر مالصدرا ،وفهوم آن الزم اسوت
عناوینی به شرح زیر را بررسی کنیم و توضیحی مختصر از آن ارائه دهیم.
اصالت وجود

مهمترین مبنا در نظر وحدت مالصدرا اص اصالت وجود می باشد ،طبق این دیدگاه اصالت وجود
هیچ یک از اشیاء در خارج یکسان نیست اما در عین حال همه در یک حقیقت مشوتر و یکسوان
هستند و از این رو ما بر آنها یک محمول را حم می کنیم.
اصالت وجود همان دارابودن عینیت و منشأ اثر است .هم از تقسیم وجود به واجب و ممکن و
نیز تقسیم هر موجود ممکن به وجود و ماهیت ،موضوت اصالت وجوود و اعتباریوت ماهیوت بیوان
میشود .همه آشنایان به تاریخ فلسفه ،متفقالقول هستند کوه مالصودرا «اصوالت وجوود» را محوور
فلسفه خویش قرار داده است .از نگر

اصالت وجودی ،این وجوود اسوت کوه اصوالتاً در خوارج

تحقق دارد و دارای مصداق خارجی است .این ذهن است که میوان وجوود و ماهیوت ،تموایز قورار
میکند  .ماهیت ،امری مجازی و اعتباری و در واقع عدمی است .از خویش ذاتی ندارد و توابع امور
اصی  ،یعنی وجود است و از وجود عینی ،انتزات میشوود (شویرازی ،7226 ،ج ،7و . )63از نظور
مالصدرا وجود احق االشیا در تحقق است (شویرازی ،7632 ،و 3و  7613و 23و ،7652و73
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و  ،7632و )627؛ زیرا مقصود از اصالت همانا منشأ اثر بودن است و ماهیت نه موثر است نه اثر
هم وجود مبدأ اثر واثر مبدأ است .هم وجود اصی است.
وحدت وجود ـ و تشکيک در وجود

مالصدرا در سلو

عرفانی خود ،تنها یک علّت نهایی یعنی واجب بالو ات را حقیقوی مویدانود و

ممکنات که همه معلول نهایی اویند ،همواره جهتوی از جهوات اوینود .اینجاسوت کوه تشوکیک در
وجود مطرح میشود .مراتب حقیقت هستی در طول یکدیگرند .همه هستی یوک وجوود اسوت بوا
مراتب گوناگون ،که در حالت بسیط ،واجب است و در مراتب نزولی هم از آن ،مجموعه ممکنات
با درجات گوناگون ،دارای شدت و ضعف وجودی است .این شدت و ضعف ،به نزدیکی و دوری
وجودات ممکن به وجود بسیط واجب بستگی دارد و منشاء اختالف در آن ،در خود وجود اسوت.
کثرت وجودات خاو برآمده از دل خود وحدت وجود است ،چنین است که مالصودرا ،وحودت
وجود را همراه با کثرت وجود ،مطورح مویکنود (طباطبوایی ،بوی توا ،و72و . )77طبوق دیودگاه
مالصدرا همه مراتب ضعیف وجود در مراتب باالتر موجودند و مراتب هایین تر را به نحوبسویط و
ساده برخورددارند .بالتبع خداوند که فوق او مرتبه ای متصور نیست وجود نامتناهی و وجوی همه
کماالت همه مراتب وجود است (عبودیت ،7633 ،ج ،2و. )271
ادله مالصدرا بر ديدگاه وحدت شخصي وجود

مالصدرا بر این نظریه دو برهان اقامه کرده است .در برهان نخسوت از قاعوده «بسویط الحقیقوه» و
نامحدودبودن اشیائ استفاده میشود .شیء ای که بسیط محو

اسوت ،نواگزیر ،نامحودود اسوت و

نامحدود و نامتناهی بودن وجود ،حد وسطی اسوت کوه وحودت شخصوی وجوود و حصور آن در
واجب را اثبات میکند؛ یعنی وقتی وجودی بی نهایوت و نامحودود باشود ،جوایی بورای ایور بواقی
نمیگ ارد .به عبارت دیگر ،وجود وی خالیی را باقی نمویگو ارد توا «ایور» خودنمواییکنود و در
نتیجه ،تحقق کثرت ممکن نیست (شیرازی ،7632 ،و . )225-261-برهان بعدی از تحلی علّوت
و معلول بدست میآید.
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تحليل رابطه علي و معلولي

مالصدرا با تجزیه علّت و معلول و رابطه وجودی میان آنها به قول وحدت شخصی وجوود دسوت
مییابد .از نظر او ،علّیت علّت و ایجاد آن به نفم ذات اوست و امری زاید بر ذات آن نیسوت .در
ایر اینصورت ،برای علّتشدن محتاج به ایر خود است و برای رفع دور و تسلس ناچاریم علّتوی
را در نظر بگیریم که علّیت آن ،عین ذات آن است  .از جانب معلول ،نیز امور ،چنوین اسوت؛ یعنوی
تحلی معلولیت ما را به شیئی میرساند که معلولتش عین ذات اوست ،نه آن که ذاتی داشته باشویم
که معلولیت از جانب علّت به آن افاضه شده باشد .با چنین فرضی ،در هنگام تاثیر ،سه امور علّوت،
معلول و تاثیر به دو امر باز میگردد .از سوی دیگر ،این عینیت بیانگر آن است که معلول در قیواس
با علّت ،هویت استقاللی خود را از دست میدهد و عینت افاضه و ربط ذاتی به علّت میشود .قیام
ذاتی معلول به علّت ،آن را در زمره اوصاف و شئون علّت در میآورد( .شیرازی ،7632 ،و)21-
در چنین نظام علی و معلولی که خداوند علت فاعلی همه اشیاء است تمام کماالت اشیاء را بوه
نحو اعلی و اشرف و برتر دارا است؛ زیرا معطی کمال نمی تواند فاقد آن باشد ( .عبودیوت،7633 ،
ج ،2و )271بدین ترتیب ،ک عالم ،وصف و شان یک وجود حقیقی میشود ،یک حقیقت بسویط
و واحد شخصی که منزه از کثرت ،نقصان و امکان است ،اثبات میشود و جز آن ،هر چه مینماید،
شئون و ظهور اوست (شیرازی ،7632 ،و. )21
وجود ربطي

وجود ربطی ،یعنی وجود فاقد استقالل لنفسه ،و حتی وجود آن ،عین وجوود لغیوره اسوت .از ایون
جهت وجود را در چارچوب تشکیک و اصالت میتووان بوه وجوود «رابوط» و «وجوود مسوتق »
تقسیم کرد« .وجود ربطی» عین ارتباط وابستگی است .هیوند

با مستق جوریاست که وجوود او

عین وابستگی است ( .شیرازی ،7632 ،و)621
حرکت جوهری

حرکت تجدد وجود است و از دیدگاه مالصدرا حرکت اصلی در مقوله جوهر اتفاق می افتود و در
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خارج از ذهن جوهر و عرض یکی هستند .حرکت در جوهر علّوت حرکوت و تغییور در عووارض
است .حرکت در عرض از لوازم حرکت در جوهر است .تنهایک وجوداست کوه درخارجاسوت و
دارای ماهیتهای متفاوت اعتبارشدهدرذهن است.
تجلي به جای عليت

تجلّی در لغت به معنای آشکارشدن ،وُضوح ،بُروز و از نهان خارجشدن است (ابون منظوور ،لسوان
العرب ،و )753در کتاب عرفا یعنیآنچه ازانوارایوببردل هاآشکارمی شود (عبودالرزاق ،کاشوانی،
اصطالحات الصوفیه) مالصدرا ،علیت را مترادف تجلوی داشوته اسوت و بوه تبعیوت از عرفوا و بوا
استدالل محکمتر از ایشان در مییابد که خلقت جهان همان تجلی ذات حق است و تجلیّات الهوی
نمایانگر صفات متکثر ذات حقاند و در حد ذات از خود چیزی ندارند (شیرازی ،7226 ،ج  ،2و
. )251
از مهمترین کارهای مالصدرا نزدیککردن مفهوم تجلّوی و علیوت بوود او علیوت را بوه تجلّوی
برگرداند .اهمیت کار مالصدرا از آن جهت است که او ایون مبحوث را بوه بحوثهوای عقالنوی و
استداللهای برهانی عجین ساخت .وی در مورد تطوّر فکری خویش و هو یر

مسواله تجلّوی بوه

جای علیت میگوید « :آن چه ابتدا ه یرفتم مبنی بر اینکه در عالم وجود ،علت و معلوولی هسوت،
نهایتاً به این انجامید که آن چه علت نامیده میشود ،اص و معلوول ،شوانی از شوئون و گونوهای از
گونههای اوست وعلیّت وافاضه به تجلّی مبدااول به ظهورات مختلف آن است (خووارزمی،7651 ،
و . )33
اصل عليت بر مبنای وحدت شخصي وجود مالصدرا

نظریه وحدت شخصی وجود به عنوان دیدگاهی بدیع در ساحت حکمت اسوالمی ،توأثیر بنیوادینی
در بسیاری از مباحث حکمی داشته است .از جمله می توان به تأثیر آن در مباحث توحیود افعوالی،
جبر و اختیار ،وجه خاو ،خلق جدید و اص علیت اشاره کرد (جوادی آملی ،7613 ،و  215تا
 . )633همان طور که هیش از این اشاره شد ،برای امکان طرح بحث علیت نیاز به هو یر

تحقّوق

کثرات در عالم داریم تا سخن از دو شی ء و رابطه میان آنها به میوان آیود .در صوورتی کوه وجوود
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حقیقی را به یک وجود تقلی دهیم و دیگر موجودات را در حدّ ظهورات و تعینات آن تنزّل دهویم
و برای آنها وجود ظلی و اعتباری در نظر بگیریم ،طرح بحث علیت به شک معهود فلسفی آن ،جا
ندارد .اص علیت بر مبنای دیدگاه وحدت شخصی وجود ،تقریر خاصی به دست می آورد کوه بوا
شک فلسفی آن بسیار متفاوت است.
عرفای قائ به وحدت شخصی وجود در قاموس خود ،اص علیت ندارند .ایشان علیوت را بوه
معنای وجودبخشیِ یک واقعیت به واقعیت دیگر نمی داننود ،بلکوه بوا دقوت و مالحظوه تغییورات
وجودشناختی که ره آورد دیدگاه وحدت شخصی وجود است ،آن را جرح و تعدی می کنند .عرفا
و به تبع ایشان مالصدرا با ه یر

تجلّی ذات حق در مجالی و مظاهر مختلف ،علیت را به تجلّوی

برمی گردانند .در تجلّی و ظهور نوعی وحدت برقرار است ،بر خالف علیت که در آن کثرت نقش
کلیدی را دارد .در نظریه تجلّی ،مظهر همان ظاهر است؛ حقیقت جلوه خود متجلوی اسوت .جلووه
شیء ثانی آن نیست ،بلکه مرتبه ای از مراتب همان حقیقت است.
با وجود آن که عرفا منکر اص علیت به معنای فلسفی آن هستند ،ولی برای انم هیوروان عقو
با معارف شهودی در عرفان نظری از مبادی برهانی و اصطالح حکما فاصله نمی گیرند .از این رو،
در تبیین فی

و مصونیت آن از کثرت از قاعده الواحد با تعبیر رایج آن که صدور اسوت ،اسوتفاده

می کنند ،البته برای حفظ محور اصلی عرفان ،عنوان «ظهور» را از نظور دور نموی دارنود (جووادی
آملی7613 ،و . )253
از مهم ترین کارهای مالصدرا نزدیک کردن مفهوم تجلّی و علیت بوود .او علیوت را بوه تجلّوی
برگرداند .اهمیت کار صدرالدین شیرازی از آن جهت است کوه او ایون مبحوث را بوا بحوث هوای
عقالنی و استدالل های برهانی عجین ساخت .وی در مورد تطوّر فکری خویش و هو یر

مسوئله

تجلّی به جای علیت می گوید:
«آنچه ابتدا ه یرفتیم مبنی بر این که در عالم وجود علت و معلولی هست ،نهایتاً به این انجامیود
که آنچه علت نامیده میشود ،اص و معلول شأنی از شئون و گونهای از گونه های اوست و علیت
و افاضه به تجلّی مبدأ اول به ظهورات مختلف آن است»( .شیرازی7632 ،و52؛ همو. )53 ،
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بر مبنای دیدگاه وحدت شخصی وجود ،مقسم علت و معلول ،دیگر وجود نیسوت ،زیورا طبوق
این مبنا ،معلول مصداق وجود نیست ،بلکه شأن آن است .مقسمی که بر مبنای این دیدگاه علوت و
معلول را فرا می گیرد ،شی ء است که به «واجب» و «شأن آن» تقسیم می شود .هم علیت علوت و
تأثیر آن بر معلول ،به عنوان تحقّق وجود واحد و تطوّر آن به اطوار و حیثیات گوناگونی اسوت کوه
منفص از آن نیستند( .جوادی آملی. )533 ،7613 ،
مال صدرا در برخی عبارات در تبیین نحوه ارتباط وجود حقیقی با ماسواه از واهه «رشوح» بهوره
می برد( .شیرازی ،7632 ،و  . )22ترشح آب به معنای جاری شودن و سویالن آن اسوت .برخوی
شارحان معتقدند که صدرالحکماء با آوردن این اصطالح قصد نفی سنخیت متعارف حکموی و بوه
جای آن ارائه سنخیت عرفانی را داشته است ،به این معنوا کوه حوق در مرایوی مختلوف ،ظهوورات
گوناگونی می یابد که همگی به همان اص واحد بازمی گردند( .الهیجی ،بی توا ،و  713و )711
.
با نفی رابطه علیت متعارف در فلسفه و با دیدگاه وحدت شخصی وجود به این نتیجه میرسیم
که رابطه خدا و عالم ،رابطه ای وصفی است ،نه تولیدی .رابطه تولیدی به معنوای هو یر

وجوود

حقیقی برای عالم و رابطه وصفی به معنای عدم تحقّق ذاتی عوالم اسوت و جهوان صورفاً توصویف
کننده امر دیگر است.
طبق دیدگاه وحدت شخصی وجود ،همه ظهورات ،شئونات و اوصاف حقیقت واحد وجود در
احاطه آن هستند و وجود واحد در حیطه خود ،موجب ظهور ماسواست .هم هر چه ایور اوسوت،
در احاطه آن به سر می برد ،به نحوی که می توان گفت وجود واجب داخ آن است؛ یعنوی در آن
حضور دارد و خارج از آن است؛ یعنی هویتش محفوظ است .حق تعالی در عین حفظ کردن مرتبه
واجب خود در هر مرتبه ای نیز حضور دارد .به دیگر سخن ،در هور مرتبوه ای از مراتوب وجوود،
خداوند با اشیا معیت دارد ،البته این معیت در مرتبه ظهور است و اال در مرتبه بطوون ،وجوود حوق
منزه از اشیاست .مالصدرا تأکید می کند که این سخن نباید چنین توهمی را ایجاد کند که
حقیقت وجود در اشیا ساری است و در آنها احاطه سریانی دارد و به واسطه رابطه سوریانی ،در
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آن تغییر و تجزیه یا اوصاف محدثات رخ می دهد .برای رفع چنین شبهه ای وی از احاطه و معیت
حق به احاطه و معیت «قیومی» تعبیر می کند که امری ایر از احاطه «سریانی» است .احاطه سریانی
مربوط به وجود منبسط است نه وجود حق .اشیا به واسوطه خاصویت سوریانی وجوود منبسوط ،از
تحقّق ظهوری برخوردار می شوند .اما حق تعوالی نسوبت بوه اشویا معیوت و احاطوه قیوومی دارد.
مالصدرا اقرار می کند که ما به کنه این معیت و ماهیت آن علمی نداریم ،اما فی الجمله موی دانویم
که احاطه حق نسبت به اشیا به معنای آن است که اشیا قیام خوود را از آن دارنود (جووادی آملوی،
. )213 ،7613
مالصدرا در تبیین اص علیت بر مبنای دیدگاه وحدت شخصی وجود ،عالوه بر بیان فوق (نفی
اص علیت فلسفی و ارجات علیت به تجلّوی و تشوأّن)  ،عبواراتی دارد کوه در آنهوا از جاعلیوت و
مجعولیت ذات حق با وجود منبسط سخن می گوید؛ یعنی به نظر می رسد کوه او رابطوه علیوت را
تنها از میان عل و معالی کثیر جمع می کند و آن را در ارتباط میان حق و وجود منبسوط محودود
می کند .در چنین عباراتی ،وجود منبسط ،مجعول بال ات وجود حق معرفی می شود .ایون بیوان را
می توان رویکرد عرفانی به قاعده الواحد تلقی کرد .طبق این رویکرد عرفا معتقدند که وجود حوق
تنها یک مجعول دارد که همان وجود منبسط است.
معنای دقیق این سخن آن است که به لحاظ آن که وجود منبسط وحودت سعوعی دارد ،صوورت
تفصیلی ا

همه مراتب عالم را در بر می گیرد .مالصدرا در توجیوه نحووه رابطوه وجوود حوق بوا

وجود منبسط از اصطالح «منشائیت» بهره می برد .او در فصول هایوانی از مبحوث علیوت در کتواب
اسفار چنین عنوانی را آورده است « :در باب اولوین اموری کوه از وجوود حوق نشوأت موی گیورد».
(شیرازی ،7137 ،ج 2و  )662آنچه باید در اینجا تبیین شود ،مفهوم منشائیت و رابطه آن با علیت
است .مالصدرا منشائیت را امری ایر از علیت معرفی کرده است .گور چوه او مفهووم منشوائیت را
توضیح نداده ،با قرینه ای که در عبارت آورده است می توان تا حدودی به معنای آن هی برد:
«منشأئیت علیت نیست ،زیرا علیت اقتضای تباین میان علت و معلول را دارد .علیت در مقایسه
میان وجودات خاو متعین از حیث تعیّن و اتصاف هر یک از وجودات به عین ثابت خود ،محقّق
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می شود ،ولی در اینجا کالم ما در وجود مطلق است که وحدتی مخوالف بوا سوایر وحودت هوای
عددی ،نوعی و جنسی دارد ،زیرا وجود مطلق مصحح همه وحدت ها و تعویّن هوا بوه شومار موی
رود( ».همان) .
وجه تمایز علیت و منشائیت در این عبارت ،کثرت و جدایی میان علوت و معلوول در امور اول
ذکر شده است .در مقاب کثرت ععلّی و معلولی ،وجود مطلق از انبساط سععی برخووردار اسوت کوه
مخالف با وحدات عددی ،نوعی و جنسی است و ل ا نمی تواند مجرای قاعده علیوت قورار گیورد،
بلکه در مورد آن می توان منشائیت را به کار برد .با توجه به آن که مالصدرا صوراحتاً منشوائیت را
امری ایر از علیت معرفی می کند ،می توان گفت که به کوارگیری اصوطالحات جاعو بالو ات و
مجعول بال ات از طرف او خالی از مسامحه نیست.
بررسي ديدگاه هيوم پيرامون اصل عليت

هیوم از دیدگاه معرفت شناسی به علیت هرداخت وبه این نتیجه رسید که اص علیوت یوک قضویه
تحلیلی نبوده وبین علت ومعلول ارتباط ضروری برقرار نیست  .وی مدعی شد ،ضرورتی که بورای
این اص منظور می شود فقط ناشی از عادتی است که از تجربه حاص می شود این هموان چیوزی
بود که کانت را به شدت تحت تاثیر قرار داد وما در اینجا به تحلی نظریه هیوم می هردازیم تا نظور
او در خصوو علیت معلوم گردد.
هیوم ادراکات ذهن را بوه دو دسوته تقسوبم موی کنود  .7انطباعوات  .2تصووراتمنظور هیووم از
انطباعات داده های بی واسطه ادرا حسی است .این ادراکات اعم از ادراکوات بوه حوم ظواهری
مانند آگاهی ناشی از دیدن یا شنیدن و . . .وادراکات به حم باطنی مانند آگواهی از درد واحسواس
محبت و . . .است .این نوت ادراکات صرفاًدر هنگام تماس ومواجهه مستقیم حواس با مدرِی حسی
ایجاد می شود.
اما تصورات صورت های کمرنگ انطباعات هستند ،بودین صوورت کوه هوم از قطوع ارتبواط
مستقیم حسی فاع شناسا با شیء مدر  ،صورت ضعیف آن شیءبه کمک حافظه یا متخیله بواقی
می ماند که هیوم آن صورت کمرنگ وضعیف را تصور یاایده نامیده است .یا متخیله باقی می مانود
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که هیوم آن صورت کمرنوگ وضوعیف را تصوور یاایوده نامیوده اسوت .او معتقداسوت انطباعوات
نیرومندتر وروشن تر از مفاهیم هستند .وتصورات صور ضعیف آنها در تفکر واسوتدالل هسوتند .و
دو دسته اند بسیط ومرکب .ادرا

کیفیتی مانند رنگ آبی که تقسیم نمی هو یرد بسویط اسوت .اموا

ادرا یک تصویر آبی که می تواند به اجزاءتقسیم شود مرکب است.
انطباعات بسیط همیشه در تجربه ما بر تصورات بسیط مشابه خود تقدیم دارتد نفی تصورات و
معانی فطری نموده وادعا می کند که مفاهیم ناشی از تجربه است.
هیوم در تحلی فلسفی علیت در صدد تبیین این نکته است که:
وقتی گفته می شود«الف»علت «ب» است .این گزاره حاص چه معنایی است؟به بیان دیگر چه
ویهگی هایی برای علت یا معلول می توان ذکر کرد؟هیوم درتحلیو فلسوفی علیوت فهوم متعوارف
مردم از علیت را مال کار قرار می دهدنه فهم فیلسوفان و حکیمان را ،او می گوید:موا موی بینویم
عامه مردم وقتی چیزی را به عنوان علت وچیز دیگر را به عنوان معلول معرفی می کنند چه معنایی
را اراده می کنند ولی مث دیگر فالسفه معنا وتفسیر خاو را از علیت ابدات نمی کند وآن را فلسفه
نمی تواند از مرز زبان خارج شود منتها این فهم عرفی را درباره ی علوت و معلوول در چوارچوب
معرفت شناسی خاو خود

مورد تجزیه وتحلی قرار داده برخی را تاکید وبرخی را مورد جورح

وتعدی قرار می دهد ،سپم آن شک خاو می ه یرد یا انکار می کند( .خادمی ،7633 ،و)212
هیوم درکتاب «رساله درباره طبیعت علم بشر»ادعایش این است:که اگر موا فهوم عرفوی دربواره
علیت را مورد تجزیه وتحلی قراردهیم مشاهده می کنیم که آن چه مردم علت یا معلول می خوانند
واجد سه ویهگی است اما درکتاب «تحقیق درباره فهم بشر» عام چهارمی را نیز اضافه می کند که
به این چهار مورد در این جا اشاره می کنیم:
 .7مجاورت :اشیائی که علت ومعلول به شمار می آیند مجاور یکدیگرنود دو شویءکه فاصوله
بسیار زیادی از یکدیگر داشته باشند نمی توانند دریکدیگر تاثیر بگ ارند ( .همان ،و)216
 .2تقدم زمانی :دومین ویهگی علت تقدم زمانی آن بر معلول است یعنی اول علت بعد درزمان
بعد معلول به وجود می آید.
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 .6رابطه ضروری :گاهی مشاهده می کنیم که اشیایی نسوبت بوه یکودیگرمجاورت دارنود اموا
نسبت به دیگری تقدم زمانی دارند ولی نمی توان هیچ یک را علت دیگری به حساب آورد
بنابراین برای اینکه میان دو شیء رابطه علیت برقرار باشد بایودویهگی دیگوری نیوز وجوود
داشته باشد وآن رابطه ی ضروری میان علت ومعلول است یعنی اگر علت تحقق هیدا کورد
معلول نیزحتماًتحقق هیدا کند( .همان ،و)215
شاید بتوان گفت :اساس وهایه بحث هیوم درباره ی علیت به هموین رابطوه ضوروری میوان
علت ومعلول بر می گردد .بدین دلی هیوم هم در «رساله درباره طبیعت بشور» کوه از ایون
بحث گرفته مهمترین شاخص تفکر فلسفی هیوم است.
 .2نیروی مولده :چنانچه بیان شد هیوم در«رساله درباره طبیعت بشر»فقط در مورد سه ویهگوی
علت ومعلول بحث می کند .ولی در کتاب «تحقیق درباره فهم بشر»که بعد از رساله نوشوته
شد مختصراما در عین حال به نظر می رسد که جامع تر از آن است از ویهگی چهارمی نوام
می برد ومی نویسد:عامع مردم هنگامی چیزی را به عنوان علت فرض می کنند کوه چیوزی
دیگری به نام معلول ایجاد کند .در نهان آن نیروی مولده ای را لحاظ موی کننود کوه سوبب
هیدایش معلول می شود .اگر چه وی در موضع دیگری از همین کتاب وجود چنین نیوروی
مولده ای رادر علت انکار می کند( .همان ،و)213
روانشناسي تجربي در نظر هيوم

در مبحث روانشناسی تجربی علیت تمام جد وجهد هیوم براین اساس است که اثبوات کنود رابطوه
علیت یک رابطه طبیعی است تا بواسطه آن عنصر«رابطه ضروری»در میان علت ومعلوول را حو ف
کند واین امر را مهمترین رسالت خود می دانسته است.
وی برای انکار رابطه ضروری از دو امر ،یعنی« ،عادت» و «تداعی معانی» استفاده می کند و می
گوید:ما بوسیله این دو امر ضرورت را به اشیای خارجی نسبت می دهیم .اگر چوه قبو فیلسووفان
تجربی ،ال درفصلی از کتاب خود درباره تداعی معانی واهمیت آن سخن گفته اسوت .اموا هودف
جان ال از طرح این بحث بیش تر اخ نتایج تربیتی واخالقی بود( .طاهری ،7635 ،و)53
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نقدوبررسي نظريه هيوم در باب عليت

نظریه هیوم هم ازنظر بنایی وهم مبنایی دارای اشکاالتی است (امیدی ،7632 ،و.)731
اشکاالت مبنايي نظريه هيوم

اشکاالت مبنایی نظریه هیوم به شرح زیر است:
 .7هیوم ازفالسفه تجربی است نه عقلی ،وارز

تجربه منوط به ه یرفتن اصو علیوت اسوت،

ل ا فلسفه اومنتهی به شکاکیت می شود.
 .2هیوم معرفت فطری را انکار وفقط شناخت را منحصر به حواس می داند.
 .6هیوم عق را به معنایی که ما قبول داریم که مدر کلیات است نمی هو یردوکلی را هموان
فرد می داند که عادت کرده ایم آن را به مصادیق بیشتر تعمیم دهیم.
 .2هیوم علیت را منحصر به عالم ماده می داند.
 .5هیوم علیت را با دال ومدلول خلط کرده است.
 .3نظریه هیوم ،همه علوم را نفی می کند زیرا جزءبا ه یر

علیت تحقق نمی یابند.

 .1ه یرفتن اشیاء عینی خارج از ذهن منوط به علیت است وبا نفی علیت به جای رئالیسم باید
ایدئالیسم را ه یرفت.
 .3کلیت وقطعیت قوانین علمی نتیجه ه یرفتن اص علیت است.
 .1توضیح او هیرامون چگونگی هیدایش مفهوم علیت (قانون تداعی معانی) روانشناسانه اسوت
وتحلی های هیوم بیشتر روان شناختی است تا فلسفی.
 .73همین که خود هیوم در صدد توجیه بر می آید وسخن می گوید ،خوود ایون بوا اسوتفاده از
اص علیت است.
انتقادهای بنايي نظريه هيوم

انتقادهای بنایی نظریه هیوم به شرح زیر است:
 .7بحث مفص هیوم برای اقنات مخاطب دلی ه یرفتن علیت است.
 .2نظریه هیوم درباب علیت منتهی به نق

مبنای خود

در ه یرفتن اص تجربه است.
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 .6هیآمدنظریه هیوم شکاکیت است زیراه یرفتن اعتبارعلوم مبتنی برقبول کلیت قووانین آنهوا و
آن نیز بر ه یرفتن علیت است.
 .2هیوم رابطه علیت را بر اثر عادتی می داند که بر اثر تکرار موجب این باور شوده اسوت کوه
این خود ه یرفتن اص علیت است.
 .5در تقسیم بندی تصورات می گویدانطباعات علوت مفواهیم انود آیوااین خوود جلووه ای از
ه یرفتن علیت نیست؟ (هاهکین ،7612 ،و)233
نتيجه
اص علیت که یکی از اص های مهم فلسفی به شمار می رود ،فورت بور تحقّوق کثورت اسوت .در
صورتی که حکیمی دیدگاه وحدت شخصی وجود را بپ یرد ،به لحاظ نفی کثورت نموی توانود بوه
اص علیت معهود فلسفی وفادار بماند .مالصودرا معتقود اسوت کوه موی تووان اصو علیوت را از
ضرورت علی ومعلولی ونحوه بررسی وجود علت ومعلول دریافت .وعق حکم می کند که چنوین
موجود وابسته ای هم در وجود وهم در عدم ،به صورت ضرورت ،وابسوته بوه علوتش اسوت .اموا
درمیان اجسام علیت حقیقی وجود ندارد .آن چه علت حقیقی نامیده میشود ،اص و معلول ،شانی
از شئون و گونهای از گونههای اوست و علیّت وافاضه بوه تجلّوی مبودااول (واجوب الوجوود) بوه
ظهورات مختلف آن است .و با ردّ علیت فلسفی ،نظام تجلّی و ظهور را در عالم جاری دانست کوه
طبق آن وجود حقیقی از آنِ حق تعالی است و ممکنات شوئون و اوصواف وجوود حوق هسوتند و
نسبت به آن وجود ظلی و قیام سایه وار دارند.
اما دلی هیوم مبتنی بر اصول معرفت شناسی خاو خود

است .وی هی آن اسوت توا اثبوات

کند که رابطه علیت یک رابطه طبیعی است تا بوسیله آن عنصور ضورورت میوان علوت ومعلوول را
ح ف کند وبرای این امر از عادت وتداعی معانی استفاده می کند.
مقایسه دیدگاه هیوم با دیدگاه مالصدرا نشان میدهد که در دیدگاه هیوم از آنجا که منشوأ علوم
و معرفت و دانش انسانی را تجربه خارجی تشکی میداد و رویکرد این فیلسووف تجربوهگورا بوه
جهان خارج ،بیشتر رویکرد معرفتشناختی بود ،در عم امکان اینکوه بتواننود بوه فهوم درسوت و
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دقیقی از اص علیت برسد وجود نداشت؛ زیرا اوالً اص علیت ،در درجه اول یک اص عقالنوی و
فلسفی خالص بود نه اص تجربی ،هرچند شام عالم تجربه هم مویشود ،و نیوز جنبوه و ویهگوی
هستیشناختی این اص مقدم بر ویهگی معرفتشناختی آن بود و این نکتهای بود کوه ایشوان از آن
ااف بود و تال

میکرد تا با توان معرفتی خود با مراجعه به جهان تجربی چنین اصلی را استنباط

کند ،در حالی که از تجربه علیت و اصول آن قاب استنتاج نیسوت؛ زیورا علیوت اصولی عقالنوی و
فلسفی و مقدم بر تجربه است .این نگر

هیوم از یکسو و گستر

روزافوزون علووم تجربوی از

سوی دیگر ،باعث شد تا او معیار حقانیت و درستی علیت را توسط علوم مو کور بررسوی نمایود،
درحالیکه علیت اساس این علوم است و قاب ارزیابی و اعتبار بخشی توسوط ایون علووم نیسوت.
عالوه بر این هیوم ،کامالً از دید معرفتی به رویکرد تجربی وفادار بوود ،هرچنود در زنودگی عملوی
خود مانند کسی که قای به علیت است رفتار میکرد .در حالی که تبیین فلسفه اسوالمی ،بواالخص
حکمت متعالیه مالصدرا در تفکیک اص علیت از مسای علووم تجربوی و تجربوهگرایوی و اثبوات
فلسفی و عقالنی بودن آن و توجه به نگر

علوم فیزیکی در قرن حاضر چهره جدیودی از علیوت

را آشکار میکند.
همه همت و تال

هیوم این است که اص علیت را راه تجربوه وحوم اثبوات نمایود وچوون

موفق نشده ،سعی بر انکار آن دارد.
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