
  
  
  
  
  

  تبیین عّلیتی عمل و رفتار انسان
  ■امير ديواني

  چكيده
تجربي) فاعليت انسان در ـ   در شناخت جامع (محض» تبيين علّيتي«مقصود از اين نوشتار ارائه 

نظيـر  رفتار و عمل انسان، از آن جهت كه او موجودي كم بيين علّيتي دربارهعمل و رفتار است. ت
مند موجـودات ديگـر   هاي علّيتي ناظر به رفتار قانوننظير در جهان طبيعت است، در تبيينيا بي

كوشيم تا نشان دهيم هر رفتار و كردار انسان در تحليل به شود. در اينجا ميطبيعت خالصه نمي
ودي طولي و عرضي تعلق دارد كه هر يك زيـر پوشـش نـوعي از رابطـه علّـي و      چند قلمرو وج

صورت مرتبط، متصل و در  اند. در تركيب اركان علّي و معلولي اين قلمروها رفتار آدمي بهمعلولي
يابد. مالك تمايز علوم طبيعي از علوم انساني و دشواري تبيين علّيتي در نهايت متحد سامان مي

ه فردي و چه اجتماعي، در تركيب رفتاري انسان از روابط علّيتي متعدد و متدرج علوم انساني، چ
حل ايـن دشـواري نـه تأويـل يـك قلمـرو بـه        وجودي و در عين حال متصل و متحد است. راه

نظر كردن از يك قلمرو و عطف توجه به قلمروي ديگر؛ بلكه بـا  قلمروي ديگر است و نه صرف
جانبـه طـولي و   ي رفتار آدمي بايد به جستجوي تبيين علّيتـي همـه  اذعان به دشواري تبيين علّيت
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  مقدمه
رد كه بـر اسـاس   شوند. هر جهان نظامي داها از اشيا، اوصاف و فرايندها تشكيل ميجهان

آن، اشيا با اشيا، اوصاف با اوصاف و فرايندها بـا فراينـدها و هريـك از آنهـا بـا يكـديگر       
مند عبـارت اسـت از: رابطـه علّـي و     ترين رابطه ميان اين امور نظامشوند. اصليمرتبط مي

معلولي. وجود هر يك از اشيا، اوصاف و فرايندها نه فقط با اشـيا، اوصـاف و فراينـدهاي    
امور و حـوادث جهـان گـزاف و تصـادفي      صورت همه ارتباط نيست ـ كه دراين  يگر بيد

اند كه از همبستگي و پيوستگي به آستانه ضـرورت  هايي مستقر شدهشد ـ بلكه در نظم مي
شوند. مسير اصـلي ارتبـاط ضـروري اشـيا، اوصـاف و فراينـدها را بـا        و حتميت برده مي

علّي و معلولي نـه   ان آنها گشوده است؛ اما احكام رابطهيكديگر، ارتباط علّي و معلولي مي
ها، چـه  فقط در واقع، كه در شناخت نيز جريان دارد. به تعبير ديگر، اين رابطه بر كل نظام

ميـان واقـع و شـناخت نيـز از راه      رو، رابطـه وجودي و چه شناختي، حاكم است و ازاين
سـازد. از بـاب نمونـه،    آن را برقرار مـي  اي است كه اين رابطهسازي يا برابرسازييكسان

همان اسـت   شناخت، اين نسبت ميان وجود علت با وجود معلول، در واقع و آن سوي قوه
). 261، ص1362شـناخت.(طباطبايي،   با نسبت ميان علم به علت با علم به معلول در قوه

ز آنهـا چيـز قابـل    بدون شناخت ارتباط علّي و معلولي ميان اشيا، اوصاف و فرايندها، نه ا
يـك   مثابـه  شود و نه بدون اين ارتباط، جهان بـه مثابه شناخت وارد مي توجهي به اذهان به

علّي و معلولي  يابد. پس چون جهان، يك نظام واحد برحسب رابطهنظام واحد سامان مي
گونه كه هسـت، جـز در   ميان امور مندرج در آن است، درك و شناخت اين نظام واحد آن

تـوان گفـت در علـوم    رو، مـي علّي و معلولي ممكن نيست. ازايـن  مبتني بر رابطه شناخت
واقعي و نيز شـناختاري علـت و معلـول     هاي تحقيقاتي هر علم در مقولهمختلف تا مقوله
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آيـد و تـا وقتـي ايـن تبيـين در      قرار نگيرند، خرسندي و رضايت و اطمينان بـه بـار نمـي   
نحو مستقل وجود داشته باشد، در  ي اگر آن تبيين بهدسترس است، هيچ تبيين ديگري، حت

  گيرد.آن قرار نمي رده
اين نوشـتار بـر درك عـامي اسـت كـه فيلسـوفان        شود پايهاز آنچه گذشت معلوم مي

هـاي خـود در   مابعدالطبيعه و دانشمندان علوم تجربي، اعم از طبيعي و انسـاني، از دانـش  
نظر از اذهان فـاعالن شناسـنده، واقعـي را آن    خصوص واقع دارند. اين دانشمندان، صرف

گاه بـه اكتشـاف شـناختاري آن     هاي يادشده آندانند كه فاعلشناخت برقرار مي سوي قوه
  يابند كه اذهان خود را با آن برابر يا مطابق سازند. دست مي

 مفاهيم و قوانين ناظر به رابطه علت و معلول

دانـش   شـان برعهـده   آنها و قـوانين  تحقيق درباره اند كهعلت و معلول از آن دسته مفاهيم
هاي آن مابعدالطبيعه است. علوم، چه طبيعي و چه انساني، از رابطه علت و معلول و قانون

كنند، ولي بحـث از  اند، استفاده ميدر ربط دادن مفاهيم مورد تحقيق خود كه ناظر به واقع
گيـرد. سرشـت دانـش    يعه جاي نمياين رابطه در موضوع هيچ علمي جز دانش مابعدالطب

كنـد؛  اي است كه همه علوم ديگر را در بن و بنياد به خود وابسته مـي گونهمابعدالطبيعه به
تواند مقاصد خود را جز كه مفاهيم آن در همه علوم نافذ و فراگيرند و علمي نميطوريبه

از فلسفة فيلسوفاني كـه   از راه مفاهيم و قوانين اين دانش دنبال كند. علوم در نهايت عمالً
گيرنـد؛ زيـرا   جوينـد، فاصـله مـي   كنند يـا از آن دوري مـي  دانش مابعدالطبيعه را انكار مي

رسد. افزون تحقيق، تنظيم و بيان اين علوم جز از راه بنيادهاي مابعدالطبيعي به سامان نمي
اي م، پـاره اي از آنهـا را علـ  هايي مطرح است كه پـاره بر اين، درباره هر موضوعي پرسش
  دهد.اي ديگر را تركيب اين دو پاسخ ميديگر را مابعدالطبيعة آن علم و پاره

دركـي  » اي علتـي دارد هر حادثـه «درك مفاهيمي چون علت و معلول و قوانيني چون 
عام است كه عقل بشري در هيچ وضعيتي درباره آن به اكتساب و تعلـيم وابسـته نيسـت.    

بيند، دي را روي ميز ديده است و سپس آن مداد را نميتر مدا ممكن نيست كسي كه پيش
به دنبال عاملي براي اين تغيير وضعيت، از وجود به عدم، نگردد و هرچـه بـه او بگوينـد    
عاملي در كار نيست، قانع شود. اين پرسش كه چرا چنين شناختي در بشر بدون اكتسـاب  

زم است توجه شود كه مفـاهيم  برقرار است، بايد در جاي ديگري پاسخ داده شود، ولي ال
علت و معلول يا قانون عليت، يك نظريه نيست كه از سوي فيلسوفي به ميان آمده باشـد.  
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دانـش مابعدالطبيعـه اسـت و     اين مفاهيم و قوانين آنها برعهده البته تحقيق تفصيلي درباره
بـه مفـاهيم،   انـد. در ايـن مرحلـه    هاي خود از آن بحث كردهرو، فيلسوفان در كتابازاين
  پردازيم.علّي و معلولي مي ها و تقسيمات مهم رابطهقانون

وجــودي برقــرار كــردن ميــان دو چيــز اســت؛  درك عــام از علــت و معلــول، رابطــه
طور پيوسـته و متكـي اسـت كـه اگـر دومـي       كه وجود يكي به وجود ديگري آن طوري به

بعدالطبيعـه بـه درك دو معنـا    شد. اين درك عمومي در دانش مابود، اولي موجود نمي نمي
براي مفهوم علت و معلول انجاميده است كه معناي دوم شـامل معنـاي اول اسـت و ايـن     

درك ـ چه عام و چه تخصصي ـ قرار دارد، معناي اول است و    دهد آنچه در پايهنشان مي
  كند.يابي حوادث، درك عام و درك خاص اين معنا را دنبال ميدر علت

آن است كه از وجود چيزي، وجود چيزي ديگر و از عدمِ آن، عدم » علت«معناي اول 
  آن چيز ديگر به بار آيد.

گاه وجـود ديگـري باشـد؛    معناي دوم علت آن است كه وجود چيزي، پشتوانه و تكيه
آنكه بـا وجـود آن، وجـود آن چيـز     كه با نبودن آن وجود، آن چيز ديگر نباشد بيطوريبه

  ).127، ص2،ج1368الدين شيرازي، ديگر ضروري باشد.(صدر
فراهم » علت ناقص«و » علت تام«معناي دوم علت، زمينه را براي تقسيم اين مفهوم به 

معناي اول، همان علت تام در معنـاي دوم اسـت و آنچـه از معنـاي اول      آورد. علت بهمي
  دهد.بيرون است، با نام علت ناقص قسم ديگري از معناي دوم را تشكيل مي

اند؛ به اين معنا كه اشيا، اوصاف و هاي مابعدالطبيعي ناظر به واقعيادشده وصف معاني
فرايندها در واقع نسبت به يكديگر ايـن اوصـاف را دارنـد و علـوم در راسـتاي تبيـين و       

واقعـي امـور    انـد تـا بتواننـد رابطـه    بيني حوادث به دنبال كشف اين مفاهيم در واقع پيش
شناسـاگر عقـل، گـاه     كشف اين مفاهيم در اشيا از طرف قـوه  موجود در جهان را بفهمند.

صـورت تجربـي يـا پسـيني.      رسـد و گـاه بـه   صورت محض يا پيشـيني بـه انجـام مـي     به
تر از كشـف معنـاي    اساس، كشف معناي دوم عليت در ضمن عليت ناقص زودياب براين

گر تركيـب  معناي اول، الزم اسـت دو كشـف بـا يكـدي     اول عليت است؛ زيرا در عليت به
شوند كه فقط يكي از آنها در عليت ناقص برقرار است؛ اول آنكه، از وجود چيزي وجـود  

شـود. ايـن   آيد و دوم آنكه از نبود آن چيز، نبود چيز ديگر حاصل ميچيز ديگر به بار مي
دهد در واقع، وجـود و عـدمِ يـك چيـز، از وجـود و عـدمِ چيـز ديگـر         تركيب نشان مي
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قرارند و ممكن نيسـت  كه آن دو چيز در وجود و عدم همطوريبهسرچشمه گرفته است؛ 
در متن واقع وجود يكي با عدم ديگري جمع شود. مؤلفه اصلي رابطه وجودي يـا عـدمي   

شـود و هـر توقـف    خوانـده مـي  » ضرورت علّيتي«ناظر به واقع ميان علت تام با معلولش 
اشـد، در عليـت نـاقص جـاي     قراري در وجود و عدم خالي بوجودي ديگر كه از اين هم

  گيرد. مي
قابـل  » معلـول «مفهـوم   مفهوم علت و تقسيم ناظر بـه آن گفتـيم، دربـاره    آنچه درباره

  ها رايج نيستند.بازسازي است؛ هرچند دو اصطالح معلول تام و معلول ناقص در نوشته
معلول در معناي اول، وجود چيزي است كه از وجود چيزي ديگر، و عدم آن چيـز از  

  آيد.عدم آن چيز ديگر به بار مي
آنكه با معلول در معناي دوم، وجود چيزي است كه بر وجود ديگري متوقف باشد، بي

  وجود آن ديگري وجود آن چيز ضروري باشد. 
با توجه به مفهوم علت و معلول، بازسازي مفهوم علت فاعلي، علت مادي يا قـابلي و  

كز اين نوشتار بر علت فاعلي است، تقسيم علت غايي كار دشواري نيست، ولي چون تمر
هاست. علت خارجي، يا علـت فـاعلي    مقدم بر ديگر تقسيم» داخلي«و » خارجي«علت به 

شود و علت غـايي آن  است يا علت غايي. علت فاعلي آن است كه معلول از آن صادر مي
 گـردد. علـت فـاعلي و علـت غـايي را     است كه معلول به خاطر آن از فاعـل صـادر مـي   

هـاي متفـاوت،   توان به مالكنامند. اكنون بر هريك از اين علل ميمي» هاي وجودي علت«
  آوريم.تقسيماتي وارد كرد كه از ميان آنها تقسيمات علت فاعلي را مي

است. علت فاعلي قريب، علتي است كـه ميـان   » بعيد«و » قريب«تقسيم ديگر علت به 
واسـطه فعـل و عمـل خـود را بـه بـار       ه بياي نباشد. پس هر فاعلي كاو و فعلش واسطه

  نياورد، فاعل بعيد است؛ چه يك واسطه ميان او و فعلش باشد يا چند واسطه.
است. علت فاعلي بسيط آن اسـت كـه فقـط    » مركب«و » بسيط«تقسيم ديگر علت به 

يك چيز علت ايجادي فعل باشد. در مقابل، علت مركب آن است كه اجتمـاع امـوري بـا    
  عل را به بار آورد.يكديگر يك ف

است. علت فاعلي جزئي آن است كه شخصـي  » كلي«و » جزئي«تقسيم ديگر علت به 
كاري را انجام دهد و علت فاعلي كلي آن است كه نوع يا طبيعتي چون انسان كاري را به 

  انجام رساند.
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است. علت فاعلي بالذات آن است كـه ذات  » بالعرض«و » بالذات«تقسيم ديگر علت به 
ل مبدأ و منشأ فعل باشد. علت فاعلي بالعرض آن است كه ذات فاعل مبدأ و منشـأ فعـل   فاع

گويند؛ چون در فاعليت فاعل نقش داشته است. اين نقش  نيست، ولي به آن علت فاعلي مي
  رسد يا با از ميان بردن ضد يك چيز.بردن مانع يك فعل به انجام مي گاه با از ميان

است. علت فاعلي واحد آن است كه معلول جز » كثير«و » دواح«تقسيم ديگر علت به 
شود؛ در مقابل علت فاعلي كثير آن است كه معلول از چند طريـق   از طرف آن محقق نمي

  فاعلي امكان به وجود آمدن دارد.
ها و احكام آنهـا متفـاوت اسـت، ضـرب آنهـا در يكـديگر       ازآنجاكه مالك اين تقسيم

ر متعدد و متنوعي را نتيجه دهد كه احكام هريك تابع برايند هاي فاعلي بسياتواند علت مي
  هاي پايه است.احكام عليت

شـوند،  مثابه علت و معلول واقع مـي  در هريك از حوادث طبيعت، آنجاكه دو حادثه به
گوينـد و ديگـري    مي» علت فاعلي«يك حادثه جنبه اثرگذاري يا اعطاي اثر دارد كه به آن 

 تواند بـراي حادثـه  نامند. هر علت قابلي مي مي» علت قابلي«ه آن را اثرپذيري دارد ك جنبه
  ).191ـ194، ص2ديگري موقعيت علت فاعلي داشته باشد. (همان، ج

 (منطق) تبيين علّيتي 

عبـارت اسـت از توضـيح دادن يـك پديـده (مبـين) از راه ارتبـاط آن بـا         » تبيين علمـي «
اند. هرچنـد  ها، حوادث و اعماليا، اوصاف، پديدههاي ديگر (مبين). متعلق تبيين اش پديده

شـود، هـيچ دانشـمندي    هـاي جزئـي آغـاز مـي    كار شناخت تجربي مـا از درك واقعيـت  
حال، تبيين  هاي جزئي و گسسته از يكديگر بماند. درعينخواهد در سطح درك پديده نمي

ـ        ا ورود يك حادثه يا رويداد يا عمل جزئيِ محصورشـده در فضـا ـ زمـان خـاص، جـز ب
اند از ارتباط كلـي و ضـروري ميـان     ها عبارتها به محيط تبيين ممكن نيست. قانونقانون

  فضا ـ زمان معيني نيستند. حوادث كلي كه در محاصره
آورد. عبارت است از تبييني كه علت يك پديده يا رويداد را به ميان مي» تبيين علّيتي«

آمده است؟ در توضيح و تبيين اين حادثه، هرگـاه  پرسيم: چرا امشب آب دريا باال مثالً مي
علت آن به ميان آيد، يك تبيين علّيتي ارائه شده است: چون امشب ماه در وضعيت كامـل  

  قرار دارد.



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

سوم
ال 

س
13

95
  

16 

شود: چرا زمين بـه گـرد   مطرح مي» چرا«حوادث معموالً با واژه  هاي ما دربارهپرسش
گويند؟ اين ها گاه دروغ ميرا انسانشوند؟ چهاي ما پير ميكند؟ چرا بدنخود حركت مي

ها نشـان  طور كه نمونه اين پرسشگيرند. همان ها جز از راه تبيين علّيتي پاسخ نميپرسش
دهد، گاه پرسش ما از يك رويداد جزئي در يك زمان و مكان خاص است،؛ گاه نظمي مي

اين سؤال قـرار  شود و حتي گاه يك قانون تجربي در برابر در طبيعت به پرسش گرفته مي
  گيرد.مي

 در تبيين علّيتي نيز بايد قانوني حضور داشته باشد كه بر اساس آن بتـوان يـك حادثـه   
تر و محدودتر را توضيح داد. روند تبيـين خواسـتن   جزئي يا يك نظم يا يك قانون جزئي

يابـد  تواند با وارد كردن يك چرا بر قانوني كه در مبين وارد شده اسـت، ادامـه   هميشه مي
) تا به مرزي برسد كه يا ناظر به علم ماست يـا نـاظر بـه    131، ص1381(كواين و اوليان، 

  واقع.
كنـد، نسـبت   ها متمايز ميآنچه در تبيين علّيتي بسيار مهم است و آن را از ديگر تبيين

 رو، قانون منـدرج در مبـين، حادثـه   ضرورت ميان وقوع علت با وقوع معلول است. ازاين
كند. اين ضرورت ه در مبين را، چه جزئي باشد و چه كلي، ضروري يا ايجاب ميشد واقع

واقعي و شناختاري عليت را بـه ميـان    ميان دو پديده يا دو حادثه است كه سرانجام مقوله
نظـم بـدان    بودن ـ كـه واژه   آورد و آن دو پديده يا دو حادثه را از صرف تقارن و با هممي

دهد. جذابيت تبيـين علّيتـي در ايـن نيسـت كـه دو حادثـه را بـا        ميكند ـ گذر  اشاره مي
دهـد، بلكـه جـذابيت آن در ايـن     صورت نظم كلي قرار مـي  يكديگر و در كنار يكديگر به

گري نظـم   كند و با اين ايجابگر حادثه ديگر مي است كه يكي از اين دو حادثه را ايجاب
  د.شوميان آنها در تقارن و تالزم توضيح داده مي

اي ميـان   بدين ترتيب، نظم ميان حوادث يا اشيا، صرفاً عالمتي است براي وجود رابطه
عليـت   ضـروري سـير داده شـود، جـز بـه رابطـه       سـوي رابطـه   آنها و هرگاه اين رابطه به

انجامد. در تبيين علّيتي ما به دنبال نظمي هستيم كه از نسبت علّي و معلـولي ميـان دو    نمي
رخاسته است. اگر بخواهيم دو حادثه (الف) و (ب) را بر پايـه نسـبت   شيء يا دو حادثه ب

  توان گفت:عليت در نظر بگيريم، مي
  كند.(الف) علت (ب) است يعني وجود (الف) وجود (ب) را ايجاب يا ضروري مي

اين موقعيت براي (الف) در وقتي است كه (الف) علت تام (ب) باشد. به تعبير ديگر، 
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تـوان گفـت (ب)   كه مـي طوريزم و كافي براي وقوع (ب) است؛ بهوجود (الف) شرط ال
  شود، اگر و تنها اگر (الف) واقع شده باشد.واقع مي

گيـرد و وقـوع   در تبيين علّيتي زير پوشش اين عبارت، (الف) در مقام مبين قـرار مـي  
  دهد.(ب) را، كه از چرايي وقوع آن پرسش شده بود، توضيح مي

(ب) باشد، ولي ميـان (الـف) و (ب) حـوادثي ديگـر نيـز باشـد،       اگر (الف) علت تام 
صورت هرچند (الف) علت تـام (ب) اسـت، علـت تـام بعيـد اسـت و اتصـال آن         دراين

صورت  حوادث ميانه به يكديگر نيز بايد از طريق تبيين علّيتي به (الف) خاتمه يابد. دراين
ميان (الف) » مكانيسم علّيتي« به حوادث ميان (الف) و (ب) و قوانين حاكم بر آن حوادث

برابـر اسـت بـا     گويند. آوردن مكانيسم يـا رونـد علّيتـي ميـان (الـف) و (ب)      و (ب) مي
كـه ميـان (الـف) و (ب)    بودن وجود (ب) در صورت وجود (الـف). درصـورتي   ضروري

اي جز تبيين علّيتي ميان (الـف) و  عليت قريب برقرار باشد، ديگر مكانيسم علّيتي جداگانه
  1ب) در كار نيست.(

گوييم چرا فالني درگذشت؟ ممكن است در پاسخ گفته شـود:  از باب نمونه وقتي مي
چون سكته مغزي وسيعي كرد. اين پاسخ يك تبيين علّيتي است كه تفصيل آن از اين قرار 

  است:
  مغزي وسيعي كرد. (الف) فالني سكته

  گذرد.هر كس سكته مغزي وسيعي كند، درمي
  . (ب)فالني درگذشت

مغزي وسيع كردن (الف) با درگذشتن (ب) فرايندهاي علّيتي متعددي  البته ميان سكته
 رساند، ولي چون نـزد عـام و خـاص سـكته    دهد كه سرانجام (الف) را به (ب) ميرخ مي

كردن (ب) علت كافي و نيز علت شناخته شده است، از ذكر علـل ميـاني كـه     مغزي وسيع
شود و گاه در مـواردي هنـوز   گنجد، پرهيز ميناخت خاص ميفقط در عالقه و توانايي ش

هاي علّيتي صورت قانون علل مياني مشخص نشده است. روشن است كه علل مياني نيز به
  يابند. تر از (ب) حضور ميدر تبيين علّيتي حوادث پيش

باز ممكن است (الف) فقط به يك چيز وابستگي علّيتي داشته باشد يا به اجتمـاعي از  
                                                           

  .35- 40و  19-28، ص1373. مقايسه كنيد با: ليتل، 1
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رتبه. در صورت دوم، هريك از آن امـور علـت نـاقص (ب)انـد كـه      عرض و هممور هما
وجودش براي وقوع و ايجاب (ب) الزم است، ولي كافي نيست. بدين ترتيب، هريـك از  

كنيم، بـه يـك معنـا علـت     مثابه علت تام، كه از آن به (ج) ياد مي امور مندرج در (الف) به
  (ب) هستند:

اين معنا كه وجود (ج) در ايجاب (ب) مـدخليت الزم دارد،  (ج) علت (ب) است؛ به 
  نه كافي.

صورت شرط الزم در وقوع يـك حادثـه دخالـت دارنـد،      آمدن اموري كه به  با به ميان
شود. بر اساس معناي دوم عليت، علت هرچه را در وقوع تر ميمعناي دوم عليت برجسته

عليت ميـان اشـيا    دهد. ازآنجاكه رابطهمبين دخالت دارد، زير پوشش عنوان خود قرار مي
شود و علت در موقعيت مقدم و معلول در موقعيـت تـالي   شرطي بيان مي معموالً با گزاره

گيـرد؛  شرط كافي، در ناحيـه مقـدم قـرار مـي     مثابه گيرند، علت تام مانند (الف) بهقرار مي
مثالً نسبت علّي ميان كند. يعني شرطي كه وجود آن وجود معلول مثل (ب) را تضمين مي

اگر خورشيد طلوع كند، ضرورتاً زمـين  « صورت گزاره شدن زمين به گرمتابش خورشيد و 
كه (الف) از اجتماع اموري باشد كه وصف  شود. درصورتيبندي ميصورت» شودگرم مي

عليت بر آن اجتماع حاكم است، هريك از آن امور (ج) شرط الزم براي وجود يافتن (ب) 
آنكـه از بـودنش، بـودن (ب)    يرا در صورت نبودن (ج)، (ب) هم نخواهد بود، بياست؛ ز

كند؛ هرچنـد بـدون   تضمين شود. براي مثال، وجود اكسيژن وجود سوختن را تضمين نمي
شود. يك ادعاي ناظر به عليت تام يا شرط كافي در صـورتي  اكسيژن، سوختن محقق نمي

، ولي ادعاي ناظر به عليت ناقص يا شرط الزم شود كه (الف) باشد و (ب) نباشدابطال مي
وجـود (ب) و نبـود (ج) اسـت. از     شود، بلكه ابطال آن برعهدهبه اين صورت ابطال نمي

توان به اين نكته اشاره كرد كه وقتي چند چيز بتوانند هريـك بـه اسـتقالل در    جا ميهمين
ند، ما با عليتي متعدد و جاي (الف) قرار گيرند و هركدام براي وقوع (ب) شرط كافي باش

آنها؛  رو هستيم كه هنگام وقوع (ب) فقط وقوع يكي از آنها الزم است، نه همهمتكثر روبه
رو، بـا وقـوع (ب) درك   هرچند وقوع هركدام شرط كافي براي وقوع (ب) اسـت. ازايـن  

تعـين آن بـه دانسـتن و     كننده محقق شده اسـت، ولـي   كنيم كه يكي از آن عللِ كفايت مي
  كردن ديگري بستگي دارد. ركد

 هـا ـ كـه نشـانه    تا اينجا مشخص شد كه تبيين بدون وجود نظم ميان حوادث و پديده



 
 

 
 

سان
ار ان

 رفت
ل و

 عم
ّيتي

ن عل
تبيي

  
 

19

علّـي و معلـولي    كـه ايـن نظـم بـه رابطـه     وجود قوانين است ـ ممكن نيست. درصـورتي  
ها در صـورتي تبيـين علّيتـي    شود. رفتار اشيا و انسانبازگردد، يك نظم علّيتي خوانده مي

دست آورد كه از رابطه عليت برخاسته اسـت.   رند كه بتوان ميان آنها و رفتارها نظم را بهدا
رفتار اشياي طبيعي بر اساس عليت طبيعي سامان يافته است و رفتار حيوانات بـر اسـاس   
عليت طبيعي و عليت ذهني و رفتار انسان برحسب سه عليت طبيعي، ذهنـي و عقلـي بـه    

شـود و تفصـيل آن خواهـد آمـد كـه چـرا       ه اجمال معلـوم مـي  نظم آمده است. از اينجا ب
هـاي  تـر از نظـم  ويژه نظم رفتارهاي اجتماعي، سست هاي موجود در رفتار انساني، به نظم

  موجود در اشياي طبيعي است.
ويژه عمل و رفتارهايي برحسب سه عليت يادشده مورد توجه اسـت   در اين نوشتار به

 شـود. البتـه همـه   دة همگاني يا بينُ االذهاني واقع مـي صورت قابل مشاه كه در طبيعت به
هاي انسان، چه دروني محض باشد يا بيروني محـض و يـا تركيبـي از ايـن دو، زيـر      عمل

  اي قرار دارند كه تفصيل آنها خواهد آمد.پوشش فاعليت علّيتي

  فاعليت طبيعي انسان در رفتار
شـود و بـه   از طبيعـت آغـاز مـي    انسان يكي از موجودات جهان طبيعت است. زندگي او

طبيعت وابسته است كه در آن، شرايط پيدايش، زيست و بقاي او فراهم شده اسـت. اگـر   
اي در زمين با هزاران شرايط اختصاصي آن نبود، نه فقط انسان، كه هيچ موجود زنـده  كره

ان هاي عام طبيعت كه بر كل اين جهان حاكم اسـت، بـر انسـ   شد. قانونطبيعت يافت نمي
نيز كه جزئي از اجزاي طبيعت است، جاري است. اين قـوانين متعلـق تحقيـق دو دانـش     
 بزرگ فيزيك و شيمي است. از باب نمونه، قانون گرانش عمومي و قوانين حركت بر همه

ترين سيارات، از جمله بـدن انسـان، از آن   ترين ذره تا بزرگموجودات طبيعي، از كوچك
العمـل   اند. نيروي عمل و عكسجسم تعلق دارند، قابل اطالق اند يا به حوزهنظر كه جسم

 هـاي شـيميايي بـر پايـه    در جسم انسان نيز همچون اجسام ديگـر برقـرار اسـت. واكـنش    
زدن آهن و سوختن كاغذ يـا هضـم غـذا و     تغييرات، از جمله زنگ هاي آن، بر همه قانون

هاي فيزيكي و شيميايي عـام  قانون تنفس انسان جريان دارد. بدن انسان، افزون بر عبور از
و خاص، در معرض قوانين زيستي قرار دارد. بار ديگـر بـراي تغذيـه، رشـد و توليـدمثل      

در جريان است كه تخلـف از آنهـا بـه بيمـاري يـا مـرگ       » قوانين بيولوژي«قوانيني به نام 
  انجامد. موجود زنده، از جمله انسان مي
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شناسي و فراگير همچون فيزيك، شيمي و زيستهاي بزرگ توان تمام قوانين دانشمي
نام نهاد. البته بر هر موجود زيستي قوانين فيزيك و شيمي جريان دارد؛ » قوانين طبيعت«را 

حال،  شناختي حاكم نيست. بااينهرچند بر هر موجود غيرزيستي قوانين بيولوژي يا زيست
جـودات طبيعـت، از آن نظـر    تمام فرايندهاي قانوني اين سه بخش از قوانين حاكم بـر مو 

فرايندهاي طبيعي خوانده شد كه در شكل گـرفتن آن جـز عوامـل و علـل طبيعـي نقـش       
  است.» عليت طبيعي«ندارند. عليت در اين مرحله 

هـاي طبيعـي سـپرد؛ زيـرا     اي از رفتارهاي انسان را به دانشپاره توان مطالعهاكنون مي
ديگـر موجـودات طبيعـت در موقعيـت يـك       انسان در مقام فاعليت اين رفتارها، همچون

هاي فاعلي، رفتـار دو نـوع عليـت را    فاعل طبيعي است. فيلسوفان مسلمان در ميان عليت
مبـين در   مثابـه  تواند بـه علوم طبيعي قرار دارد. اين دو عليت مي اند كه در حيطهبرشمرده

نيـز هسـت كـه    تبيين بخشي از رفتارهاي انسان حاضر شود. عليـت فـاعلي نـوع سـومي     
علوم طبيعي خـارج   تواند نوع عليت را از حيطههرچند در فاعل امكاناتي قرار دارد كه مي

كند، به دليل از كار افتادن آن امكانات، حكم عليت حاضر در مبـين، حكـم همـان عليـت     
هـايي  دهيم و سپس نمونه طبيعي خواهد بود. ابتدا اين سه نوع عليت فاعلي را توضيح مي

  آوريم.تبيين علّيتي رفتار انسان مي ها را دربارهفاعليت از اين
  فاعل بالطبع

  شده فاعل بالطبع است: فاعل يك فعل با دو ويژگي تركيب
. فاعل از فعل خودش آگاه نباشد و آن را نداند. به تعبير ديگـر، دانسـتن فعـل هـيچ     1

 د باشد.مننقشي در فاعليت اين فاعل ندارد؛ حتي اگر فاعل از ادراك بهره

 . فعل با طبع فاعل خود مناسب و هماهنگ باشد.2

خود، پيش از وارد شدن در كنش و واكنش با  تمام موجودات جهان طبيعت، در حيطه
رسـانند.  يكديگر و پس از آن، بخشي از كارهاي خود را از روي طبيعت خود به انجام مي

سـوي   شـود، بـه  ي كوه رها ميگر سقوط اجسام، سنگي كه از باال تبيين نظر از نظريه صرف
سـوي زمـين    رو شده اسـت، بـه  اي روبهكند يا هواپيمايي كه با سانحهآن حركت مي دامنه

سوي پـايين فاعليـت بـالطبع     كند؛ چه آن سنگ و چه اين هواپيما در حركت بهحركت مي
 اي آن جـز تبيـين  رو، تبيـين پايـه  شـود و ازايـن  ها طبيعي خوانـده مـي  دارند. اين حركت

رشـد و   گيري تا مرتبـه شكل چگونگي سقوط نيست. تمام مراتب بدن انسان نيز، از مرتبه
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هاي بدني تا هماهنگي سيستم كل، زير پوشش فاعليت بالطبع هـر  هماهنگي سيستم مرتبه
هـاي بـدني كـه بـه سـالمت سيسـتم كـل        شخص انساني است. سالمت تمـامي دسـتگاه  

گيرد كه همه امور را در آن نظام در جاي خـود قـرار   يانجامد، از فاعليت بالطبع مايه م مي
 دارد.كند و باقي مي سازد و سپس حفظ مي دهد، آنها را با هم مرتبط ميمي

  فاعل بالقسر
حـال رونـد قـرار     فاعل بالقسر همانند فاعل بالطبع، به فعل خود علم ندارد، ولـي درعـين  

بب عـاملي بيرونـي اسـت كـه آن     گرفتن اين فاعليت در به وجود آوردن فعل خود، به سـ 
آن، وضـعيت   تـرين نمونـه  فاعل را از مسير اولي يا اصلي خود خارج كرده اسـت. سـاده  

بيماري در بدن انسان است. دستگاه بدن انسان بر اساس نظمي كـه در كاركردهـاي خـود    
 حال، بـدن در كـنش و   دارد. درعينسازد و آن را باقي ميدارد، سالمت كامل را برقرار مي

واكنش با طبيعت كه براي بقاي بدن امري ضـروري اسـت، گـاه از طـرف عوامـل ديگـر       
شـوند بـدن   دهد. اين عوامل موجب مـي طبيعت به قسر مسيرهاي طبيعي خود را تغيير مي
كند، از طـرف ديگـر بـه بيـرون از ايـن      كه از طرفي در مسيرهاي طبيعي خود حركت مي

هـاي  هـاي طبيعـي را بـه ژن   معرض پرتوهـا، ژن  مسيرها كشيده شود. مثالً قرار گرفتن در
گذارد اين تغيير پيمايند. سيستم بدن نميدهد كه مسيرهاي ديگري را ميجديدي تغيير مي

هـاي دفـاعي خـود بـه     كوشد روند را بـا نظـام  آساني اتفاق افتد و در صورت اتفاق مي به
بـاز حـوادثي در بـدن او در    مسيرهاي طبيعي بازگرداند. در تبيين اين دسته از افعال انسان 

انجامد كه بدن را به پيمـودن مسـيرهاي    گيري آنها به عاملي ميشود كه پيمبين حاضر مي
فاعل بالطبع با اين عامل قسـري   مثابه غيرعادي كشانده است. بدن در مقام دفاع از خود به

ت فاعليـت  شود بدن در وضعيكند، در عين آنكه فعاليت عامل قسري موجب ميمقابله مي
قسري نيز قرار داشته باشد. درگيري اين دو فاعليت در يك بدن، يا بـه پيـروزي فاعليـت    

شدن فاعليت بالقسـر. در هريـك از ايـن دو فاعليـت، بخـش       انجامد يا به چيره بالطبع مي
طبيعـي دخالـت دارد و نـه در     ادراكي موجودي چون انسـان، نـه در پيمـودن مسـيرهاي    

رو، هيچ انساني بـدون تحقيـق تجربـي اصـالً     هاي قسري. ازاينشدن بدن در مسير كشيده
كند و بر فرض كه بداند، دانـش او تـأثيري در كـاركرد آن    داند بدن او چگونه كار مينمي

تواند او را در مقام فاعليت ديگـري قـرار دهـد كـه بتوانـد بـا       ندارد. بله، دانش انسان مي
  راه حفظ نظام بدن از سر راه بردارد. تقويت فاعليت بالطبع خود، عوامل قسري را در
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توان گفت هر چيزي يك وضعيت عادي و متعارف دارد كه فاعليتش براي تا اينجا مي
آن وضعيت عادي يك گونه است، و نيز يـك وضـعيت غيرعـادي و نامتعـارف دارد كـه      

تـوان  ديگري است. اين وضعيت را عيناً در صـنايع بشـري مـي    فاعليتش براي آن از گونه
شود؛ اي هنگام حركت خاموش نشود، امري عادي دانسته مينقليه نبال كرد. اينكه وسيلهد

اند كه چنـين عملكـردي   اي طراحي شدهگونه نظام ماشين به دهندههاي تشكيلزيرا سيستم
وجـوي   اي هنگام حركت خاموش شـود، بـه جسـت   نقليه را داشته باشند. حال اگر وسيله

  كه ماشين را از وضعيت عادي خارج كرده است.آيند عاملي در آن برمي
تا اين مرحله از فاعليت انسان در رفتار، سخن از مدخليت اموري در فاعليت است كه 

  شناسي قرار دارند.هاي فيزيك، شيمي و زيستهمگي در حيطه مطالعات دانش
بـه  هاي فاعلي در رفتار آدمي، طبيعي خوانـدن آن را  بندي اين بخش از عليتدر جمع

  آوريم:نوعي ديگر مي
عليت در فاعل بالقسر ـ و حتي در فاعل بالجبر كه خواهد آمد ـ نيز داخل در طبيعـت    

شود. رونـدهاي  ها به علوم طبيعي سپرده ميرو، تبيين رفتار و عمل اين فاعلاست و ازاين
فاعلي در فاعل بالقسر به اين معنا از سنخ رونـدهاي طبيعـي اسـت كـه وقتـي در شـيء،       

اي از طرف عليت بيرون از طبيعت اين امـور، قسـري بـر آن وارد    صف، فرايند يا حادثهو
شود، روند فاعليت قسري و تأثير آن بر طبيعت مقسورشده زير پوشش قوانين طبيعـت  مي

ها از مسير اصـلي  است. از باب نمونه، وقتي بخشي از بدن به وسيله قاسري چون ويروس
مندنـد و  شود، اين مسيرهاي ديگر نيـز قـانون  كشيده مي و طبيعي خود به مسيرهاي ديگر

كه شناخت آن قـوانين، ايـن    طوري كنند؛ بهقوانين خاصي آن مسيرهاي قسري را متعين مي
كند. بـه تعبيـر ديگـر، طبيعـت عـادي و طبيعـت       بيني ميپذير و قابل پيش مسيرها را تبيين

پيماينـد  سيرهاي مشخصـي را مـي  مقسورشده هر دو در فاعليت بالطبع و فاعليت بالقسر م
 علوم طبيعي است. كند و كشف آنها برعهدهكه قوانين طبيعت آنها را مشخص مي

بيني اين دسته از رفتارهاي علّيتي انسان كه كامالً در سطح طبيعت عـام و  تبيين و پيش
  شوند.خاص اشياست، با يكديگر همبستگي دارند و از يكديگر جدا نمي

  ن در رفتارفاعليت ذهني انسا
بوديم، تبيين علّيتـي  رو ميهاي بالقسر روبههاي بالطبع و فاعلاگر در طبيعت فقط با فاعل
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بـود، بـه ايـن مقـدار هـم دشـوار       ها و حوادث و رويدادها هرچند آسان نمـي اشيا، پديده
» ذهـن «رو شدن بـا موجـوداتي در طبيعـت اسـت كـه از      شد. دليل اين دشواري روبه نمي
هـا،  اي از پديـده مند از ذهن وارد مرتبـه جهان طبيعت با داشتن موجودات بهره مندند. بهره

توان فرق ميان اين حوادث و رويدادها شده است كه با مرتبه قبلي قابل مقايسه نيست. مي
شمسـي مشـاهده كـرد.     هاي ديگـر منظومـه  دو مرتبه را در فرق ميان سياره زمين با سياره

اعمال و رفتار اين موجودات را  دار پربار است. همهات ذهنسياره زمين از داشتن موجود
توان صرفاً با قوانين فيزيكي، شيميايي و فيزيولوژي تبيين كرد. در اينجا در كنار ديگر نمي

گويند  عليت ذهني به عليتي مي». عليت ذهني«آيد: عليت طبيعي، عليت ديگري به ميان مي
  دهند.ها و حوادث ذهني تشكيل ميهكم يك طرف آن را اشيا، پديد  كه دست

گاه به ترديـد  اند كه هيچهاي ذهني آنقدر در شناخت عام مستقر شدهحوادث و پديده
انـد   حال، بسياري از دانشمندان و فيلسوفان طبيعت كوشيده اند. درعينو انكار گرفته نشده
ابطه عليـت ميـان   هاي طبيعي و فيزيكي، و رها را به حوادث و پديدهاين حوادث و پديده

كـه در رونـد    طـوري  اند؛ بهها ناكام ماندهآنها را به عليت طبيعي فروكاهند. همه اين تالش
هاي ذهني را در كنار حـوادث  ها غالباً حوادث و پديدههاي اخير، حتي فيزيكاليستبحث

ـ   حال اصرار دارند پديده اند و درعينهاي فيزيكي پذيرفتهو پديده ر ها و حـوادث ذهنـي ب
  )..Kim, 1996, pp. 9-13( اندها و حوادث فيزيكي مترتبپديده

هاي متعلق به موجـودات طبيعـت را در دو قلمـرو    آنچه تفكيك ميان حوادث و پديده
هـاي فـراوان ميـان حـوادث     طبيعت و ذهن ـ يا اجسام و نفوس ـ مستقر ساخت، تفاوت  

ون موجودات جهان فيزيكـي  مند از ذهن، چفيزيكي با حوادث ذهني بود. موجودات بهره
ترين و رو، سنگينهاي فيزيكي هم قرار دارند. ازايننيز هستند، در معرض كنش و واكنش

ميـان حـوادث طبيعـي و     رابطـه  اين دسته از موجودات، مسـئله  ترين مسئله درباره پيچيده
لّيتـي  ترين رابطه در ميان امور، رابطـه ع طور كه گذشت، مهمحوادث ذهني آنهاست. همان

اند، عليتي اين دسته از موجودات طبيعت دار مطالعههايي كه عهدهرو، در دانشاست. ازاين
ترين موجود طبيعـي،  عالي مثابه ميان، انسان به به نام عليت ذهني پذيرفته شده است. دراين

  مند از ذهن و عليت ذهني شناخته شده است.بهره
 اسـت. » آگـاهي «منـدي از ذهـن،   ژگـي بهـره  ترين ويحال پيچيده ترين و درعينروشن

دهـد كـه خـودش از جهـان فيزيكـي      ) ويژگي آگاهي، هم نشان مي33، ص1382(سرل، 
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كنـد. تفـاوت   ميان حوادث فيزيكي و حوادث ذهني را آشكار مي فاصله دارد و هم فاصله
ث ها و حـواد ها از حالتميان حوادث ذهني و حوادث فيزيكي، به تفاوت آگاهي ما انسان

هـا  گردد. ما از حالت ها و حوادث ذهني خود برميفيزيكي بدن خود با آگاهي ما از حالت
طـور   نحو خصوصـي و ثالثـاً بـه    و حوادث ذهني خود اوالً بدون واسطه و مستقيم، ثانياً به

هاي بدني يا فيزيكي، باواسطه، كه آگاهي ما از حوادث و حالت خطاناپذير آگاهيم؛ درحالي
هاي فيزيكي و بـدني  هاي ذهني برخالف حالتذير است. همچنين حالتعمومي و خطاپ

توانيم آگاهي از شادي را به جايي از بدن جا باشند؛ مانند اينكه نميمكان و بيتوانند بيمي
  خود نسبت دهيم.

طوري  كند؛ بهها و حوادث ذهني را در عليت فاعلي وارد ميمندي از ذهن، حالتبهره
اسـت. در   هاي ذهنـي ها و پديدهعل و عمل فيزيكي باشد، متعلق حالتكه فعل، هرچند ف

» نفـس «اي به نـام  هاي ذهني به بنيان و پايهها، حوادث و پديدهحالت فلسفه اسالمي همه
منـد از ذهـن،   ترين صفت يا ويژگـي نفـس در موجـودات بهـره    شوند. مهمنسبت داده مي

ادراك) و اراده در عليت فاعلي، نوع عليت  است. ورود دو صفت علم (=» اراده«و » علم«
طـور كـه   كند. همـان را دگرگون كرده، از عليت طبيعي به عليت ذهني يا نفساني منتقل مي

اراده در موجـودي   شود قـوة خواهد آمد، اراده بدون علم ممكن نيست؛ بدين معنا كه نمي
وعي تقـدم و تـأخر ميـان    بهره باشد. بدين ترتيب، نباشد و آن موجود از علم و ادراك بي

ادراك و اراده برقرار است؛ چراكه تعين اراده جز به ادراك و علم ممكن نيست. اكنون اگر 
خود را مستقالً و بـدون عوامـل    مند از ذهن با داشتن علم و ادراك نتواند ارادهانسانِ بهره

ليت در عمـل  بيروني تعين دهد، علم و ادراك او هرچند موجود است، مانند اراده از مدخ
» فاعـل بـالجبر  «و رفتار بازداشته شده است. انسان در مقام فاعليت چنـين رفتـار و فعلـي    

شود. هرچند انسان در است كه قوانين حاكم بر آن رفتار به قوانين عليت طبيعي سپرده مي
موارد فاعليت بالجبر شأن آن را دارد كه فعل و رفتار خـود را بـا فاعليـت ديگـري انجـام      

اراده عليت فاعلي، او بـه عليـت طبيعـي كشـانده و در      ه دليل عاملِ از كار اندازندهدهد، ب
علـم و   خود را بر پايه كه انسان بتواند اراده داشته شده است، ولي درصورتي حدود آن نگه

  ادراك خود تعين دهد، عليت فاعلي او وارد عليت ذهني شده است.
  فاعل بالجبر

خـود در   توانـد از اراده سبب عامـل بيرونـي نمـي    ارد، ولي بهاين فاعل به فعل خود علم د
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بـود، ايـن فاعـل، ميـان بـه      كه اگر آن عامل بيروني نمي طوري گزينش فعل استفاده كند؛ به
انجام رساندن اين فعل و ترك آن اختيار داشت و خود بايـد يكـي از دو طـرف را تعـين     

كننده اسـت، حضـور آن در   كي تعيينداد. بدين ترتيب، هرچند علم در عمل فاعل ادرا مي
عمـل   فاعلي كه اراده و اختيارش را با حضور عامل جبري از دست داده است، بـه مرتبـه  

  رسد.نمي
فرق ميان فاعل بالجبر و فاعل بالقسر در وجود علـم و اراده در فاعـل بـالجبر اسـت؛     

كند. اگر عامـل جبـر    هرچند آن اراده نتوانسته است خود را در اين فاعل وارد تأثير علّيتي
كـه   شـود؛ درحـالي  از ميان برود، فاعل بالجبر به موقعيتي چون فاعل بالقصد و... منتقل مي

شود يابد. با اين بيان روشن مياگر عامل قسر از ميان برود، فاعل به فاعل بالطبع انتقال مي
نيز در رفتار و عمـل  تبع آن علم و ادراك  چون در فاعل بالجبر اراده از تأثير كنار رفته و به

  پيوندد. معطل مانده است، فاعل بالجبر از نظر عليتي به فاعل بالطبع و فاعل بالقسر مي
  فاعل بالقصد

در اين فاعليت علّيتي، فاعل پيش از صدور فعل، آن فعل را اراده كرده است. سبب تعـين  
قصـود اسـت كـه    دادن فعل، علمي است كه متعلق آن، امر مطلوب يـا م  وي به انجام اراده

رسـد. پـيش از بـه ميـان آمـدن آن      فاعل جز با انجام آن فعل به آن مقصود و مطلوب نمي
كردن فعل، هر دو در حيطه اراده  علم فاعل، انجام دادن و ترك مقصود يا مطلوب در حيطه

سوي يكي از دو طرف متعين شود. فعل در ايـن موقعيـت چيـزي     آنكه اراده بهاند، بيبوده
براي رسيدن فاعل به آن مقصود نيست. در اين نـوع فاعليـت ادراكـي ارادي،    » هوسيل«جز 

كه اگر آن مقصـد و   طوري تمام جهت انجام دادن فعل، رسيدن به مقصد و غايت است؛ به
توانسـت خـود را بـدون    شد يا اگر فاعل مـي بود، اصل فاعليت فاعل منتفي ميغايت نمي

گرفت. بـدين ترتيـب،   در مقام اين فاعليت قرار نميدادن فعل به آن مقصود برساند،  انجام
هرچند انجام دادن فعل اراده شده است، چون در واقع مقصود بالذات رسيدن به مقصـد و  

كنـد. روشـن   شود يا اراده را متعـين مـي  مقصودي آلي اختيار مي مثابه غايتي است، فعل به
قصود موردنظر فاعل باشـد،  هاي گوناگون موجب رسيدن به ماست كه اگر افعالي از سنخ

اختيار ميان افعـالي   دادن يا ترك كردن فعل منتهي به مقصود، مرحله ار انجامافزون بر اختي
شوند نيز در پيش روي فاعل قرار دارد. اينجاست كه باز كه هريك منتهي به آن مقصود مي

تـر بـودن   بودن يـا معقـول   بايد عامل ديگري جز رسيدن به مقصود، مثل سهولت و نزديك
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دادن يـك فعـل از ميـان افعـال منتهـي بـه        فاعل را در خصوص انجام باشد تا بتواند اراده
  مقصود، متعين كند.
دادن فعـل در فاعـل حاصـل اسـت و      در اين فاعليت، علم پيش از انجامبه بيان ديگر، 

فاعل پيش از فاعليت، عالم است، ولي تا نزد فاعل رسيدن به مقصودي شكل نگيرد، ايـن  
علمي عالم قرار دارد. فاعل چـون بـه    علم در عمل، فعاليت تأثيري ندارد و تنها در خزانه

خواهد در آن وضعيت باشد، علم حال مي وضعيت مقصود خود وارد نشده است و درعين
دهـد. علـم در اينجـا راه    گيري قرار مـي تصميم شخص فاعل را از حيث آگاهي در آستانه

سازد. بدين ترتيب، دهد و اراده ورود به اين راه را ميسر مييرسيدن به مقصود را نشان م
توانـد اراده را متعـين   طلبد، ولي بدان علمي ندارد، نمـي كسي كه مقصود و مطلوبي را مي

مثابـه   كند و چـون علـم راه رسـيدن را بـه    سازد. با آمدن علم، اراده امكان فعاليت پيدا مي
سوي  شده به است، اراده با توجه به مقصود خواستهمعلوم خود در دسترس اراده قرار داده 

  شود.پيمودن آن راه متعين مي
  شود:از آنچه گذشت، چند امر نتيجه مي

اول اينكه، در فاعليت ارادي، يعني فاعليتي كـه اراده در آن نقـش علّيتـي دارد، تعـين     
، و نه آلـي  يك تصديق علمي درباره غايت است. تا اين تصديق علميِ اصيل اراده برعهده

سوي يكي از آنهـا متعـين    آنكه بههاي ممكن قرار دارد، بينباشد، اراده همواره در ميان راه
شود. انتخاب و اختيار هر راه، به تعين يافتن اراده مسبوق است كه آن نيز مسبوق است به 

  مقاصد. تصديقي علمي در ناحيه
آن اسـت،   تعين اراده برعهـده دوم اينكه، متعلق تصديق علمي در فاعليت بالقصد، كه 

فايده و منفعتي است كه در مقصود قرار دارد و به دست آوردن آن فايده و منفعـت بـراي   
عنوان علت غايي از انجام دادن فعل به ميان آمده است. تصديق به فايده و منفعت  فاعل به

يتي قرار كننده در مقام فاعليت علّ شود يك موجود ادراكو شوق رسيدن به آن موجب مي
 گويند علت غايي، علت عليت فاعلي است. رو، ميگيرد. ازاين

تواند در مراتب علمي متفـاوت فاعـل ادراكـي    گفته مي سوم اينكه، تصديق علمي پيش
عقـل باشـد، فاعـل     برقرار باشد. هرگاه اين تصديق علمي ناظر به مطلوب مربوط به قـوه 

هـاي ديگـر   كه تصـديق علمـي از قـوه    عليت عقلي است، ولي درصورتي بالقصد در رتبه
افعـال فاعـل    هرحال، چـون همـه   گيرد. بهآنها قرار مي ادراكي باشد، فاعل بالقصد در رتبه
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نوعي مستند به علم است و علم در عليت فاعلي او دخالت دارد، اينكه فاعليـت   ادراكي به
ن تصـديق علمـي   عقل است يا برعهده قواي ادراكي ديگر، بـه محتـواي آ   بالقصد برعهده

 گردد.   برمي

هاي حاضر در فاعل بالقصد، ادراك لذت و درد است. ترين ادراكچهارم اينكه، از مهم
رو، هاي ادراكي است. ازاينهاي فعال در فاعلترين ادراكاين ادراك از شديدترين و قوي

كـردن   فعالعلت غايي در  منزله تواند بهادراك لذت و رنج يا ادراك مساعد و نامساعد مي
سوي فعل منتهـي   عليت فاعلي حاضر شود و ميل به درك لذت و پرهيز از رنج اراده را به

به يكي از آن دو متعين سازد. عليت فـاعلي در بسـياري از مـوارد در موجـود انسـاني از      
اند، نه لذت و هاي لذت و درد احساسيشود كه از سنخ ادراكهايي متعين ميطرف غايت

تر باشد، به همان نسبت غايات افعـال  ها قويعقلي در انسان اندازه كه قوهرنج عقلي. هر 
  گيرند.شوند و از اغراض لذات و آالم فاصله ميتر ميهاي عقلي نزديكانساني به ايده

 تركيب فاعليت طبيعي با فاعليت ذهني

ت داراي بود، توضيح علّيتي رفتار موجـودا اگر فاعليت ذهني با فاعليت طبيعي مرتبط نمي
ويژه انسان، اين مقدار پيچيدگي و دشواري نداشت كه اكنـون دارد. تـأثير علّـي و     ذهن، به

هـاي ذهنـي، هميشـه دانـش     هاي طبيعي و حوادث و پديدهمعلولي ميان حوادث و پديده
 هاي موجود در دانـش بشـري دربـاره   نظريه بشري را به خود مشغول داشته است. توسعه

چگونگي ارتباط ميان اين دو  كه سخن درباره شناسي، تاجايينفسشناسي و بخش طبيعت
ها، چه تجربي و چه قلمرو پيش نيامده است، انسجام و هماهنگي بيشتري دارد. اين دانش

شـدن   اي طبيعي همچون پـاره رسند كه چگونه پديدهمابعد الطبيعي، وقتي به اين بحث مي
اي نفساني شود يا پديدهساني مانند درد مياي ذهني يا نفمقداري از پوست، موجب پديده
گردد يـا چگونـه پديـده    پريدگي مياي طبيعي مثل رنگمانند ترس، چگونه موجب پديده

شـود، وارد محـيط   ذهني ديگري همچون آرامش مـي  نفساني يا ذهني اميد، موجب پديده
دهـد.  گواهي مي بارههاي دانشمندان اين علوم دراينگردند. مراجعه به تئوريدشواري مي

هاي ذهنـي ديگـر   تر از پديدههاي نفساني و ذهني بسيار بيشتر و انبوهانسان، پديده درباره
هاي ذهني در رفتار علّيتي انسـان،  دار است. وارد شدن اين حجم از پديدهموجودات ذهن

لـو قـرار   الخ مانعةنحو  هاي مختلفي بههاي علّيتي رفتار او را ميان گونهروندها و مكانيسم
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سـازد. بـه دسـت آوردن    بيني دقيق رفتار وي را دشوار مـي ويژه پيش دهد و تبيين و بهمي
هـاي رابـط آن ميـان حـوادث     شود كه حلقـه گاه دشوارتر ميباره آنمكانيسم علّيتي دراين

  طبيعي و حوادث ذهني بيشتر شود.
ويـژه بـا ورود    ، بـه هاي علّيتي طولي و عرضي در انسـان در اينجا با تراكمي از فاعليت

 شويم. فاعليت علّيتي طـولي را در سـه مرتبـه   فاعليت عقلي ـ كه خواهد آمد ـ مواجه مي  
اند؛ زيـرا هركـدام در خـود مراحـل     كلي طبيعت، ذهن و عقل گرد آوريم. اين مراتب كلي
هاي فـراوان قـرار   شمار با تشخصكلي متعددي دارند كه زير پوشش هريك، جزئيات بي

هـاي كلـي و   عليت علّيتي عرضي در هريك از اين مراتب كلي نيز جز به تقسـيم دارند. فا
آيد. از باب نمونه، علوم مختلف طبيعي همواره به رصد يـا  ه و اندازه درنميشمار بهمتعدد 
هاي طبيعي يا قسري براي رسيدن به مقاصد طبيعـي مـورد نظرنـد. مـثالً     وجوي راه جست

-كنـد و هـم راه  مت هر عضو و كل بدن را كشف ميهاي طبيعي سالعلم پزشكي، هم راه

هـا دربـاره   سالمت هر عضو و كـل بـدن را؛ هرچنـد هنـوز آن راه     زنندههاي قسري برهم
دار كشف عوامل مؤثر ذهني در شناسي نيز عهدهانساني به فعليت نرسيده باشند. علم روان

يـك علـت    مثابـه  بـه  تواننـد گيري رفتارهاي آدمي است؛ عواملي كه هريك ميروند شكل
توان يك رفتار ظاهري را بـه عوامـل علّيتـي ذهنـي متعـددي      كافي عمل كنند. هنگامي مي

 علت كافي عمل كنند. هرچند تبيين علّيتي در مرتبه مثابه تنهايي به ارجاع داد كه هركدام به
در  لخلـومانعـة اتوان اين مرتبه را جز در ميان شقوق ذهني گيرد، نميعليت ذهني قرار مي

  تري به مكانيسم علّيتي افزوده شوند.كننده گر مشخصنظر گرفت، مگر آنكه عوامل تعيين

 فاعليت عقلي انسان در رفتار

دار ديگر در طبيعـت  خاصيت اصلي يا خاصيت فصلي انسان كه وي را از موجودات ذهن
اين قوه در انسان عقل است. حضور  سازد، قوه نظير ميمانند و بيكند و او را بي ممتاز مي

دارِ طبيعـت را  مشتركات او با ديگر موجـودات ذهـن   دهد و همهچيستي او را تشكيل مي
واحد بـه   كند. اين قوهتر ميدچار تحول و دگرگوني كرده، خواص آنها را فراتر و گسترده

آن بـر دانشـمندان و    شود تا امكان مطالعهشناختاري و كرداري تقسيم مي دو بخش عمدة
تواند نوعي از رفتار را در انسان شكل دهد كـه او را  عقلي مي تر شود. قوهيلسوفان آسانف

عقـل و آشـكاركننده و    ايـن نـوع رفتـارِ قـوه     از سطح طبيعت فراتر برد. مقوم و سـازنده 
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تواند به استقالل بدن انسان عقل مي آن در طبيعت، بدن انسان است. چون قوه كننده منتقل
هاي طبيعي و ذهني در كنار عليت» عليت عقلي«ك فعل و رفتار حركت دهد، سوي ي را به

رفتـار انسـان زيـر پوشـش عليـت عقلـي        گيرد. اكنون دو نوع فاعليت را دربارهشكل مي
  آنكه مقصود، حصر اين دو فاعليت ذيل اين عليت باشد.دهيم، بيتوضيح مي

  فاعل بالعنايه
بعد اراده  هايي كه علم و ادراك و در مرتبهيعني فاعلديگري از فاعل ادراكي ارادي،  گونه

گونه فاعليـت،   شود. در اين ناميده مي» فاعل بالعنايه«در فاعليت آنها مدخليت علّيتي دارد، 
فاعل پيش از انجام دادن فعل، عالم به آن فعل است؛ هرچند اين پيشي گـرفتن در تحليـل   

  باشد. 
دن فعل در تحليل، فاعل بالعنايه را از فاعل بالقصد دا پيشي گرفتن علم به فعل از انجام

جدا كرده است. موقعيت علمي كه در فاعليت بالعنايه مدخليت علّيتي دارد، بدين صورت 
شود كه خود اين علم تمـام جهـت منشـأ صـدور     از موقعيت علمي فاعل بالقصد جدا مي

كنـد و مطلـوب و   مـي فعل از فاعل يا تمام جهت فاعليت فاعل در صدور فعـل را تـأمين   
مقصودي آن سوي متعلق علم بالعنايه ندارد. البته چـون فاعـل بالعنايـه افـزون بـر فاعـل       

شود كه علم حاضر در فاعـل بالعنايـه،   باشد، نتيجه اين مي ادراكي، يك فاعل ارادي نيز مي
كـه شـرايط    تمام مقومات تعين اراده را در راستاي تحقق فعل اين فاعـل دارد. درصـورتي  

ار گرفتن يك فاعل در مقام فاعل بالعنايه برقرار باشد، ولي فعـل آن بـه تحقـق نرسـد،     قر
شود فاعليت ديگري در آن موجود هست كه در مقام ستيزه و نزاع اجـازه نـداده   معلوم مي

هاي ادراكيِ ارادي آن موجود در مقام فاعل بالعنايه قرار گيرد. به تعبير بهتر، ازآنجاكه فاعل
اند، با يكـديگر در تعـين   در يك موقعيت، دو فاعل ادراكي كه در عرض هم متعددند، گاه

شوند. اين درگيري در درون انسـان ميـان فاعليـت بالعنايـه و     دادن اراده وارد درگيري مي
سوي دو فعل متفاوت حركت كنند، بسيار  كه اين دو فاعليت به فاعليت بالقصد، درصورتي

گيري، با تعين يافتن اراده از طرف مقصود مترتب آشكار است. روشن است كه در اين در
بر فعل، فاعليت بالقصد وارد تأثير علّيتي شده، آن صـورت ادراكـي حاضـر در فاعـل كـه      

  شود. توانست او را در مقام فاعل بالعنايه قرار دهد، وارد تأثير در فاعليت نمي مي
ود، ولي قيـد ديگـري را در   شتا اين مقدار فاعليت بالعنايه از فاعليت بالقصد ممتاز مي

آورند تا آن را از فاعل ديگري به نام فاعل بالرضا ـ كه خواهد آمد ـ جدا    فاعل بالعنايه مي



 
 

 
 

ان 
ابست

وم،ت
ه د

مار
، ش

سوم
ال 

س
13

95
  

30 

كنند. اين قيد عبارت اسـت از اينكـه علـم يادشـده، كـه منشـأ صـدور فعـل اسـت و در          
 آفريني آن به مقصود زايد بر آن علم نيازي نيسـت، زايـد بـر ذات فاعـل اسـت و در      نقش
رو ذات فاعل، ما با ايـن علـم روبـه    ذات فاعل حاضر نيست. به بيان ديگر، در مرتبه مرتبه
نحو پيشيني يا پسيني (= تجربي) در  بعد از ذات، اين علم، چه به شويم، بلكه در مرتبهنمي

دسترس فاعل قرار گرفته است. خالصه اينكه در فاعل بالعنايه، اوالً، هم علم دخالت دارد 
رو، علم به فعل پيش از به انجام رساندن فعل محقق است. ثانياً، فاعـل  اراده و ازاينو هم 

كنـد. ثالثـاً، علـم    در انجام دادن فعل خود مقصودي را، جز خـود ايـن فعـل، دنبـال نمـي     
هاي مندرج در ذات فاعل ناشي شده گفته در ذات فاعل حضور ندارد؛ هرچند از علم پيش
  باشد.

در اين فاعليت، فعل از آن نظـر كـه   «گويد: ضيح فاعل بالعنايه ميصدرالمتألهين در تو
صـدرالدين  ».(آيـد االمر خير است، به دنبـال علـم مـي    داند آن فعل برحسب نفسفاعل مي
).  بدين ترتيب، ميان فاعليت و عالميـت در فاعـل بالعنايـه    223، ص2، ج1368شيرازي، 
دايي اين دو در تحليل است و تقـدم  اي وجود ندارد و در ظرف علل غيرزماني، جواسطه

عالميت، تقدمي عقلي است و در ظرف زماني نسبت عالميت به فاعليت ممكن اسـت بـه   
  تقدم و تأخر زماني هم كشيده شود.

اي از قـوانين  فاعل بالعنايه در انسان، فاعليت او در مقـام عمـل كـردن بـه پـاره      نمونه
رسد. قانون اخالق، برخالف الق به انجام ميقانون اخ اخالق است. كردار اخالقي بر پايه

قانون طبيعت، يكسره بر اساس فهم فاعل از اين قانون اثرگذار است. به تعبير ديگر، فهـم  
كند و در مقام فاعليـت علّيتـي    قانون اخالق، او را وارد فعاليت علّيتي مي و درك شناسنده

بينـد بـه آن   اخالق خـود را ملـزم مـي    قانون دهد. شناسندهاز نوع فاعليت بالعنايه قرار مي
قانون عمل كند. درك و فهم قانون اخالق كه يك درك عقلي محض است، صاحب عقـل  

دهد. اين درك و فهـم از قـانون   را در معرض فاعليت بالعنايه براي كردار اخالقي قرار مي
اي كرداري دهنده اراده او در راست تعين اخالق در صاحب عقل اين شأنيت را دارد كه تمام

باشد كه قانون آن را ضروري كرده است. در انسان در كنار داشتن عقل، كـه فهـم و درك   
دهـد و ملـزم    قوانين اخالق را فراهم ساخته، او را بـه انجـام كـردار اخالقـي فرمـان مـي      

دهنـده اراده، و  انـد و هـم تعـين   كننـده هاي غيرعقلي هسـتند كـه هـم ادراك   سازد، قوه مي
سوي كـرداري   انسان را به توانند در عرض عقل به فعاليت بپردازند و ارادهحال، مي درعين
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تعين دهند كه در شديدترين وضعيت، در مقابل كرداري باشد كه قانون اخالق بدان الـزام  
كرده است. در اين وضعيت، ضرورت و الزام منـدرج در قـانون اخـالق از سـوي فاعـل      

القاعده بايد او را در مقام فاعل بالعنايه قـرار دهـد؛    كه علي ايگونه شود؛ بهانساني درك مي
سـوي خـود، بـه كـردار اخالقـي فرمـان        زيرا قانون اخالق، فارغ از هر نتيجه و غايتي آن

كند تا سوي خود دنبال نميگاه چيزي را آن دهد. قانون اخالق خود غايت است و هيچ مي
  وسيله و ابزار آن باشد. 

دهيم كه فاعليت انسان در مقام كردار اخالقي از نـوع فاعليـت   تا اينجا توانستيم نشان 
حال، چون مالك فاعليت بالعنايه  بالقصد نيست، بلكه از نوع فاعليت بالعنايه است. درعين

آن است كه علم فاعل به فعل، در ذات فاعل برقرار نيست، بلكه از لـوازم آن اسـت و در   
را در مقام آن دسـته از كردارهـاي اخالقـي فاعـل     بعد از ذات قرار دارد، بايد انسان  مرتبه

پـذير اسـت؛ بـه    هاي اخالقي استداللقانون هاي ناظر به آن در ردهبالعنايه بدانيم كه قانون
اين معنا كه حسن و قبح آنها و نيز الزام به فعل يا الزام بـه تـرك آنهـا بـه احكـام افعـالي       

  مستند است كه دانايي عقل به آنها ذاتي است.
  عل بالرضافا

در اين نوع از فاعليت ادراكي ارادي، علم فاعل به فعلش عين فعـل اوسـت. علـم چنـين     
آنكه بتـوان آن را از  طور اجمال به فعل تعلق گرفته است، بي تر در مقام ذات بهفاعلي پيش

نحو اجمال  ذات به ذاتش متمايز ساخت. به تعبير ديگر، علم فاعل بالرضا به فعل در مرتبه
ــين  ــهع ــه ذات اســت و در مرتب ــل ب ــده از ذات    فع ــال صادرش ــين افع ــو تفصــيل ع نح

 مثابـه  ، حاشيه سبزواري)، در فاعليت بالرضا چنين علمي بـه 222، ص2باشد.(همان، ج  مي
كـه علـم    طوري وجود افعال آن عالم باشد، به» علت«پايه برقرار است. هرگاه چنين علمي 

فاعل «فعلش، كه عين فعلش باشد، آن عالم را  بهچنين عالمي به فعل خود، نه فقط در مرت
  نامند.   مي» بالرضا

كـه   طوري بدين ترتيب، علوم و معلومات چنين عالمي عيناً همان افعال خود اوست؛ به
آن افعـال از طـرف اوسـت،     االمر و واقع، علم اين عالم به افعال خود عين افاضه در نفس

ر پيش آيد؛ هرچند در عـالم سـخن و زبـان، از آن    آنكه تعدد و تفاوتي در ذات و اعتبابي
رود، گاه به صـورتي ايـن حقيقـت    هاي ديگر به كار مينظر كه بيشتر مقوالت آن در فاعل

  ).223، ص2شود كه تعدد يا تفاوتي را به اذهان بكشاند.(همان، جتنسيق مي
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چنـين   تـوان دربـاره فاعـل بالرضـا    با به ميان آوردن علم اجمالي و علم تفصـيلي مـي  
توضيح داد: علم تفصيلي فاعل بالرضا به فعلش عين فعل اوست. فاعل بالرضا فعـل خـود   

شدن فعـل، علمـي اجمـالي اسـت كـه       از محقق كند كه آن علم پيشاز راه علمي اراده مي
تبع آن، متعلـق دوم   متعلق نخست آن علم اجمالي، ذات خود عالم و فاعل بالرضاست و به

و فاعل است. پس از تحقق معلول در خارج، يعني پـس از آنكـه    آن، فعل معلول آن عالم
فاعل بالرضا در مقام فاعليت، فعل خود را ايجاب و ايجاد كرد، وجود فعـل يـا معلـولش    

علـم اجمـالي و    گيرد. روشن است كه در اين فاعـل مرتبـه  متعلق علم تفصيلي او قرار مي
بقت از آن علـم اجمـالي اسـت    علم تفصيلي فاعل به فعلش از هـم جداسـت و سـ    مرتبه

اين قول آن است كه فاعل پيش از فعل، به خـود علـم    ). الزمه173، ص1362(طباطبايي، 
افعـالش علـم اجمـالي دارد و پـس از فعـل، بـه        مثابـه  هاي خـود بـه  تفصيلي و به معلول

  هاي خود علم تفصيلي دارد. معلول
هـاي  از اوست كـه جـز بـه قـانون     فاعل بالرضا در رفتار آدمي، رفتار و كرداري نمونه

طور خالص و سره از  اي كه بهاصلي حسن و قبح كه در ذات عقل مستقرند و جز به اراده
ها متعين شده است، مستند نيستند. شخص (الف) در انجام رفتـار (ب) در  طرف آن قانون

 صورتي در مقام فاعليت بالرضاست كه هرچه در مسير علّيتـي از (الـف) تـا (ب) وجـود    
اي گونـه  دارد، يكسره به عقل محض تعلق داشته باشد و نيز يكسـره در طبيعـت عقـل بـه    

مستقر است كه شرايط الزم و كافي براي شناخت ناب عقلي و نيـز شـرايط الزم و كـافي    
كند. طبيعت عقل، هرجا كه باشـد ـ از جملـه در    ناب عقلي را برقرار مي براي تحقق اراده

خود را به اجمـال دارد و   ت خود علم به افعال شايسته و بايستهانسان ـ در متن علم به ذا 
گاه از اين مقام خالي نيست ـ عيناً معلومات آن  گيرد ـ كه هيچ وقتي در مقام عمل قرار مي

كند و اين مقام علم تفصـيلي او بـه معلومـاتش را رقـم     علم را در فاعليت خود حاضر مي
  1زند.مي

حسن و قبح ذاتي يـا  «لمان اماميه، به ميان آوردن بحث هاي فيلسوفان و متكاز ويژگي
بودن حسن و قبح اين است كه عقل محض اين  اي از افعال است. معناي عقليپاره» عقلي

اند يـا نـه (الهيجـي،    اي از افعال نظر دهد كه آيا نيكپاره كم درباره توان را دارد كه دست
                                                           

  .389-392، ص1، ج1386. مقايسه كنيد با: سبزواري، 1



 
 

 
 

سان
ار ان

 رفت
ل و

 عم
ّيتي

ن عل
تبيي

  
 

33

نحو پيشيني، كـه   ها را عقل نه فقط بهت). به تعبير ديگر، اين قبيل شناخ59ـ60، ص1362
اي اساس درباره نيكي يا بدي پـاره  نحو غيراكتسابي در نهاد و ساختار خود دارد و براين به

دهد. عقل محض در كشف موقعيت ديگر از افعال ـ كه در فاعل بالعنايه گذشت ـ نظر مي  
تشـخيص از خطـا مصـون     االمري و واقعي اين دسته از افعال استقالل دارد و در اين نفس

سوي رفتار  تواند به استقالل اراده را بهاست. افزون بر اين، عقل محض با اين شناخت مي
آنكه چيزي ديگر در تعين اراده، جـز آن  و عملِ نيك مطابق با آن شناخت متعين سازد، بي

تـرين  شناخت محض عقلي مدخليت داشته باشد. اكنون عقل، كه از نظر وجودي پرفاصله
جود با جهان طبيعت است، با وارد كردن عمل ناب عقلي به طبيعـت، جهـان طبيعـت را    و

آيد؛ فاعليتي كه جهان طبيعت را در دهد كه جز از انسان برنميدر معرض فاعليتي قرار مي
كند يا اين دو جهان را در عمـل نـاب عقلـي بـا هـم متحـد       حكم همانند جهان عقلي مي

معلـول، جـز شـناخت محـض      مثابه عمل و رفتار اخالقي، بهسازد. اگر در مسير علّيتي  مي
علت، كه عين ذات فاعل اسـت، چيـزي نباشـد، آن     مثابه اي، بهمحض عقلي عقلي و اراده

  فاعل در وضعيت فاعليت بالرضاست.
گر در اينكه فاعليت يك فاعل، از نـوع بالقصـد، بالعنايـه يـا     بدين ترتيب، عامل تعيين

گـر   ي است كه در تعين اراده دخالت دارد. در فاعل بالقصد تا عمـل علم بالرضاست، گونه
ديگري چون غايت به ميان نيايد كه بيرون از فعل است و آن غايت جز از راه انجـام دادن  

شود. غايت از بيرون گيرد، آن فاعليت فاعل حاصل نميآن فعل در دسترس عالم قرار نمي
كند؛ به اين معنا كـه  يت فاعل مختار را ايجاب ميرسيدن به غايت از درون، فاعل و انگيزه

سوي انجام دادن فعل بـدون تصـور غايـت و طلـب آن غايـت       چنين فاعلي به تعين اراده
شود. مقابل اين وضعيت، وضعيتي است كه چيزي جز ذات عالم و فاعل، چـه  محقق نمي
فـاعليتي را در فاعليـت    الزمه ذات، اراده را متعين نكند. چنـين  ذات يا در مرتبه در مرتبه

 دوم و افعال اخالقـي مرتبـه   بالعنايه و فاعليت بالرضا در مقام فاعليت افعال اخالقي مرتبه
رود؛ زيرا مي شمار بهبا اين دو، فاعل بالقصد فاعلي مضطرّ و غيرآزاد  اول ديديم. درمقايسه

عـين اراده در فاعـل   تعين اراده از اين فاعل از ذات عالم و فاعل سرچشمه نگرفته است. ت
آنكه حقيقت اختيار منتفي شـود  شود، بينوعي به بيرون از ذات فاعل كشيده مي بالقصد به

  و فاعل را فاعل طبيعي يا قسري يا جبري كند.
البته اين امكان وجود دارد كه هرگاه مراجعه به غايت يادشده برحسب راهنمايي عقـل  
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هـاي  شد، فاعل بالقصد در حكم بـه فاعـل  و در راستاي به دست آوردن خيرهاي عقلي با
دار شـناخت آنهاسـت،   بالعنايه و بالرضا ملحق شود. اين خيـرات كـه عقـل نظـري عهـده     

دهـد، ولـي   هـاي كلـي عقلـي قـرار مـي     گفته را در راستاي غايـت  هاي تجربي پيش غايت
عـل  ها شخصي باشند و به طبيعت عقل باز نگردند، فاعل را در مقام فاكه غايت درصورتي

  دهند.بالقصد قرار مي

 تركيب عليت طبيعي، ذهني و عقلي

هاي فاعل تركيب فاعليت طبيعي با فاعليت ذهني گفتيم، بايد عيناً درباره مطالبي كه درباره
طبيعي و ذهني از يك طرف، با فاعليت عقلي از طرف ديگر در نظر گرفتـه شـود. ممكـن    

اي ذهني را با آثـاري خـاص بـه بـار     پديدهاي طبيعي در طبيعت انسان بتواند است پديده
ميـان   عقلي درايـن  طبيعي خاصي شود، ولي هنگامي كه قوه آورد كه آن نيز موجب پديده

توان عمـل و رفتـار را تبيـين و    هاي علّيتي ذهني نميشود، ديگر با مكانيسموارد عمل مي
  بيني كرد.پيش

گردد. در هريـك از  لي او بازميتر انسان به بخش ذهني و عقرفتارهاي اصلي و اصلي
رو، گيـرد. ازايـن  اين دو سيستم، فاعليت رفتاري جز از طريق درك و فهم امور شكل نمي

هـا. ايـن انـواع    هاي اصلي انسـاني عبـارت اسـت از: انـواع ادراك    كننده در فاعليتتعيين
اسـت.   رادهگـر ا كند و هم تعينها و برايند تأثير آنهاست كه هم غايت را روشن مي ادراك

هـا  گري انواع و اقسـام ادراك هاي بخش طبيعت انساني با ميانجيحتي بسياري از خواسته
رسند. مثالً وقتي طبيعت انسان، يعني بخش بدني او، بـه غـذا يـا آب نيـاز     به سرانجام مي
شـود.  آبي بدن، از راه ادراك گرسنگي و تشنگي به او اعـالم مـي  غذايي يا بيدارد، اين بي

قـدر مقاصـد    آورد، شـايد آن ها به او روي نمـي شد و اين ادراكانسان به خود رها مياگر 
بـاره   هـاي بـدني او بـه يـك    شدن انرژي الزم دستگاه كرد كه با تمامديگر او را مشغول مي

اي بدن را طراحي كرده كه نيازهاي خـود را  گونه شد. اما مدبر عالم طبيعت بهخاموش مي
وسويي قـرار گيـرد    دادن اراده در سمت كند تا او با تعينانسان اعالم ميها به از راه ادراك

ها، مانند گرسنگي و تشـنگي  كه بشري به اين ادراك كه آن نيازها برطرف شود. درصورتي
شود و آنقدر اين روند ها افزوده مياعتنا باشد، لحظه به لحظه بر شدت اين ادراكاوليه بي
برابر فشار آن ايستادگي كرد. نيـز مـدبر عـالم طبيعـت، بـدن را      يابد كه نتوان در  ادامه مي
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اي طراحي كرده و آن را بـا دسـتگاه نفسـاني انسـان مـرتبط سـاخته اسـت كـه از         گونه به
رو، انسان نه فقط با غـذا و  پيوستگي نياز او به تغذيه دچار خستگي و ماللت نشود. ازاين

هاند كه لذتي وافـر از آن در دسـتگاه   رآب خوردن خود را از رنج گرسنگي و تشنگي مي
هـاي  شود او پيش از رسيدن به وضـعيت شود و همين ادراك موجب ميادراكي جاري مي

 بحراني به نيازهاي بدن پاسخ دهد.

شـود  ها موجب مـي با وارد شدن دستگاه ادراك نفساني در فاعليت انسان، تنوع ادراك
اي از بسيار متعدد و متكثر مستند شـود. نمونـه  هاي علّيتي  رفتار و كردار انسان به مكانيسم

اي از فالسـفه  ها، كه در عمل و رفتار انساني بسيار اثرگذار است، در زبان پـاره اين ادراك
ادراكـات   مند دربارهاند. بحث مستقل، تفصيلي و نظامشهرت يافته» هاي اعتباريادراك«به 

شد. اين نوشته را با استفاده از بخشي  بار از طرف عالمه طباطبايي مطرح اعتباري نخستين
  بريم.  كننده آن است، به پايان مياز تحقيقات ايشان كه مناسب با بحث حاضر و تكميل

اي در طبيعـت برخـوردار اسـت و    العـاده  انسان از آن نظر كه از شعور و آگاهي فـوق 
اسات درونـي  تر از موجودات زنده ديگر است، احساساس بسيار گسترده نيازهاي او براين

رو، انسان ادراكات و افكاري را تري دارد كه با ساختمان ويژه او مناسبت دارد. ازاينمتنوع
سازد كه با احساسات يادشده هماهنگ اسـت تـا در نهايـت بتوانـد نيازهـاي خـود را       مي

برطرف كند. ضابط كلي در اعتباري بودن يك مفهوم اين است كه به وجهي متعلق قـواي  
و انسان را در مقام فاعليت يك رفتار و عمل قرار دهد. اعتباريات عملي، مولود فعاله شود 

اند و از نظر ثبات و تغيير و بقـا و زوال،  يا طفيلي احساساتي هستند كه مناسب قواي فعاله
  اند.تابع آن احساسات دروني

انـد: اول، احساسـات عمـومي الزم نوعيـت نـوع و تـابع       احساسات نيز بـر دو گونـه  
تمان طبيعي؛ مانند مطلق حب و بغـض و دوم، احساسـات خصوصـي قابـل تبـدل و      ساخ

انـد: اول، اعتباريـات عمـومي ثابـت و     اساس، اعتباريات عملي نيز بر دو قسم تغيير. براين
نامتغير؛ مانند اعتبار اجتماع و اختصـاص و دوم، اعتباريـات خصوصـي تغييرپـذير؛ ماننـد      

  اشكال گوناگون اجتماعات.
افكـار اعتبـاري عبـارت اسـت از اعتباريـات قبـل از اجتمـاع و         يگـر دربـاره  تقسيم د

انـد، بـه هـر شـخص از اشـخاص انسـان        اعتباريات بعد از آن. افعالي كه متعلق قسم اول
انـد؛  اند كه به اجتماع قائماند، افعال اجتماعيشوند و افعالي كه متعلق قسم دوممربوط مي
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شـود؛ ماننـد سـخن    رگز چيزي افعالي از انسان صادر نميكه اگر اجتماع نباشد، ه طوري به
  گفتن يا ازدواج كردن.

تر است. هرگـاه انسـان بـا    هزينهتر و كمنمونه اعتباريات قبل از اجتماع انتخاب امر آسان
تر از ديگري انجـام  تر و پررنجاند، ولي يكي دشواردو فعل مواجه شود كه از نظر نوعي شبيه

دهد. بر اساس ايـن اصـل، كـه انسـان     تر را ترجيح ميفاعليت كار آسان شود، او در مقاممي
تـري را انجـام   كم، سود بيشتر ببرد يا با تالش كمتر، كار سنگين خواهد با سرمايهپيوسته مي

شئون فردي و اجتماعي او همچون عادات و رسوم اتفـاق   دهد، تحول در اعتباريات در همه
اريات قبل از اجتماع، اصل استخدام و اجتماع است كه بر اسـاس  ديگر از اعتب افتد. نمونهمي

  آن تجهيزات طبيعي انسان براي فعال شدن او را به اجتماع كشيده است.
خواهـد (اعتبـار اسـتخدام) و    انسان با هدايت تكويني پيوسته از همه سود خود را مي

عدل اجتماعي را  همهخواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود براي سود خود سود همه را مي
  خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم).مي

انـد كـه در هـر فعـل و رفتـار انسـان       اما اعتباريات قبل از اجتماع اعتباريات عمـومي 
روند، مگر آنكه برخي از آنها برخي ديگر را مانع گاه از ميان نميرو، هيچبرقرارند و ازاين

هـاي  از تغييرات را تفـاوت محيطـي و نيـز پيشـرفت     اين قبيل شوند يا تغيير دهند. نمونه
عالمـه طباطبـايي در    ).122ــ 126، ص1387(طباطبـايي،   آورندزندگي انساني به وجود مي

  نويسد:باره مياين
ها را بد شمرده تـا بـه حـد امـروزي     ها را ترك گفته و خوبانسان چه بسيار بايستني

بردار نيست، ولـي پيوسـته بـا پيشـرفت     گاه از فكر خوب و بد دسترسيده است. او هيچ
گاه زندگاني ديروزي با احتياجات شمارد؛ زيرا هيچزندگي، بد را خوب و خوب را بد مي

  ).همانجادهد. (نك: امروزي وفق نمي
ها و ادراكـات اعتبـاريِ   ادراكات حسي، خيالي و وهمي، از جمله انديشه هرچه درباره

ان را تشكيل و او را در مقـام فاعليـت بالقصـد قـرار     مبتني بر آنها گفتيم، بخش ذهني انس
هاي ديگري، چون فاعليت عقلي به ميان آيد، نوع فعل عقل همانند دهد. هرگاه فاعليتمي

طوركه احكام اعتباريـات  عقلي، با فعل ذهني متفاوت خواهد بود؛ همان مبدأ آن يعني قوه
و از احكـام اعتباريـات مبتنـي بـر      دهدمبتني بر اين فاعليت نيز خواص عقلي را نشان مي

  شود.هاي ادراكي جدا ميديگر دستگاه
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 گيريبندي و نتيجهجمع

قانون منـدرج در آن، بـه مـدل عليـت      در اين نوشتار، مدل بسيط تبيين علّيتي، به مالحظه
طبيعي، عليت ذهني و عليت عقلي تقسيم شد. در كنار فاعليت طبيعـي و فاعليـت ذهنـي،    

تواند تمام علت براي رفتـاري  عقلي بدين معناست كه عقل به استقالل ميآوردن فاعليت 
شود. اگـر چنـين اسـتقاللي بـراي     صورت رفتاري طبيعي حاضر مي باشد كه در طبيعت به

توانسـتيم فاعليـت عقلـي را در عـرض     بود، نميعناصر دخيل در عليت نمي عقل در همه
 مطرح كنيم.فاعليت ذهني براي تبيين رفتار علّيتي انسان 

در تمام سطوح فاعليت علّيتي، چه در طبيعت، چه در ذهن و چه در عقـل، بخشـي از   
رو، اي از آنها در منطقه ماوراي طبيعت اسـت. ازايـن  روابط علّيتي در سطح طبيعت و پاره

دانش مابعدالطبيعه  علوم طبيعي، گاه برعهده گري اين فاعليت، گاه به كفايت برعهدهتبيين
ر تركيبي از هر دو دانش است. ازآنجاكه انسان، چه در بخش مشترك خود بـا كـل   و گاه ب

دار طبيعت، ممتـاز و در  طبيعت و چه در بخش ذهني مشتركش با موجودات زنده و ذهن
طولي و عرضـي   نظير است، و نيز ازآنجاكه فاعليت اين سطوح كه در پهنهبخش عقلي بي

سازد، تبيين علّيتـي رفتـار   شماري را ميو جزئي بياز يكديگر بسيار دورند، تركيبات كلي 
شود؛ چه آن موجودات فقط در آدمي سخت دشوارتر از تبيين علّيتي موجودات طبيعي مي

  سطح طبيعت باشند يا در سطح طبيعت و ذهن.
شـود  ها ميتبيين بيني آن دسته از رفتارهاي انسان دشوارتر از همهويژه پيش تبيين و به

شـود از الگـوي   هاي بشري موجب مـي شود. تنوع اجتماعخوانده مي» جتماعيرفتار ا«كه 
بيني رفتـار افـراد   بيني ناظر به رفتار افراد يك جامعه نتوان براي تبيين و پيشتبيين يا پيش

ديگر استفاده كرد. تفصيل عوامل اين تنوع بايد به تحقيق ديگري واگذار شود، ولي  جامعه
گيري روابط افراد يك جامعه ها و شكلآن را تربيت توان پايهميبا توجه به آنچه گذشت، 

سوي اعتبارياتي سـوق   ها جوامع را بههاي خاص مستندند. اين نظريهقرار داد كه به نظريه
ريـزي كـرده تـا بـه     هاي آن جامعه آنها را پايـه دهند كه احساسات، عواطف و خواستهمي

شود، نيز وارد مي» معناي رفتار«رفتارهاي اجتماعي رو، در تبيين مقصود خود برسند. ازاين
  آنكه منافاتي با تبيين علّيتي داشته باشد.بي

بينـي رفتـار   شود كه علوم مختلف در راستاي تبيين و پـيش از آنچه گذشت آشكار مي
 هاي طبيعت عام، ذهن عام و عقل عام انسان باشند.سوي كشف عليت انسان بايد به
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