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 عینیت یا غیریت علت غایی با غایت 

  1از منظر عالمه طباطبایی

 2دار اصفهانیدینایمان                                                
 چکیده

یکی از مسائلی که در مبحث علت و معلول در بین فالسفة اسالمی مطرح شده، مسئللة علئت   
غایی است که نباید آن را با واژة غایت خلط کرد و مترادف آن دانست؛ زیئرا علئت غئایی بئه     

هئای علئت   گئی است. از ویژ« الحرکةما ینتهی الیه »، و غایت به معنای «ما ألجله الفعل»معنای 
غایی این است که متقدم بر فعل، و از شلون فاعل است؛ به خالف غایت کئه متئرخر از فعئل    

 آید.بوده، کمال ثانی برای فعل به شمار می
، به تبع فالسفة اسالمی، به بحث از علت غایی و احکام آن پرداختئه اسئت.   عالمه طباطبایی

، عبارتی را آورده است که در ظئاهر، علئت   ، در ذیل مبحث علت غایینهاية الحکمةایشان در 
غایی را عین غایت دانسته و تفاوتی بین آنها معتقد نشده است؛ اما با ادلئه و شئواهدی کئه در    

 داند.گردد عالمه آن دو را مغایر یکدیگر میشود، اثبات میاین نوشتار آورده می
 

، عالمئه طباطبئایی،   الحرکةة یئه  علت غایی، غایت، ما ألجلئه الفعئل، مئا ینتهئی ال    ها: کلیدواژه
 های طبیعی.فاعل
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شناسی که مورد توجه فالسفه اسالمی نیز قرار گرفته، بحث از علئل  یکی از مسائل مهم هستی

چهارگانه )علل فاعلی، غایی، صوری و مادی( است که الزم اسئت بئه عنئوان مقدمئة بحئث،      
 علت غایی را تعریف کنیم و مورد بررسی قرار دهیم.

 8غایيعلت 
تر، علت غایی است. به عبارت ساده« ما ألجله الفعل»علت غایی در اصطالح فلسفی به معنای 

 دهد.آن هدفی است که فاعل به خاطر آن کار را انجام می

يكان    وأما الغاية فهي ماا جلها   »کند: علت غایی را چنین تعریف می الهیات شفاابن سینا در 
 9و2«ءالشي

)آن « مئا ألجلئه الفعئل   »همانند مشهور فالسفه، علت غئایی را بئه معنئای     عالمه طباطبایی نیز
 نهاية الحکمةدهد(، تعریف کرده است. ایشان در چیزی که فاعل، کار را انجام به خاطر آن می

 4«.الغاية ا ای العهة الغايیة ا وهي التي يصدر جلهها المعهنل»گوید: چنین می
 معنای غایت

بئه  « ما ألجله الفعئل »اسالمی گاهی غایت به معنای علت غایی، یعنی  هرچند در گفتار فالسفة
مغئایر   5شود، ولی بیشتر آنان توجه دارند که معنای غایت بئا معنئای علئت غئایی    کار برده می

                                              
در لغئت بئه معنئای انتهئا و      «غایئت » ونسبت تشکیل شده است  ییا ةاز ترکیب غایت بعالو غایی علت در «غایی» ةواژ .1

 وغَايَاة . ومُنْتَهااه  مَداهُ ءٍشي كلِّ غَايَة من هنالغاية: »معنا را برای آن بیان کرده است: نیز همین  لسان العرباست و  ءآخر شی
 (.149ص ،15ج، لسان العرب)ابن منظور، « ءٍ مُنْتهاهُشي كلِّ

 .219، ص2، جلهیات شفاا . ابن سینا،2
)نصئیرالدین  « ... الفاعهیاة  ء عهة بماهیتها ومعناهاا لعهیاة العهاة   العهة الغائیة التي جلهها الشي»گوید: بوعلی در جای دیگر می .9

... »علت غایی را چنین تعریئف کئرده اسئت:     اسفار(. مالصدرا نیز در  554، ص  9، جشرح االشارات و التنبیهاتطوسی، 
، 252، ص2، جالحکمةة المعاالةةة  ةس ارةااع الا اةةة ا ع اةة      صدرالدین شیرازی، « )...ء ية فهي ما جله  يكن  الشيأما الغا
صئدرالدین  ) «والعهة الغائیة كما صرحنا با  هاي ماا ييتفاي فاعهیاة الفاعال      »گوید : می مبدأ و معادهچنین در (. او 21فصل 

 (.191، صالمبدأ و المعادشیرازی، 
 .212ص ،9ج ،تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية ،. طباطبایی4
العهّة الغائیة متيدّم بحسب النلند العيهي عهى ماا  »داند: ، معنای غایت را غیر از علت غایی میتفسیر القرآنمالصدرا نیز در  .5

و همچنئین در  ا. (191ص ،4ج ،تفسئیر القئرآن الکئریم   )صدرالدین شیرازی،  «هي عهّة ل ، ومتأخّر عن ولنده بحسب الخارج
... والفرق بین العهة الغائیة والغاية وكذا باین الغاياة والفاروری وأ هاا     » گوید:می 222، مقاله ششم، صالهیات شفاحاشیه بر 

بأی اعتبار غاية وبأی اعتبار خیر إما حيیيي أو مظنن  والفرق بین الخیر والجند وأ  أی اجمنر يجتمع فیها العهل وأيهاا ييتصار   
گیئرد  اهلل مصباح یزدی غایت را مغایر با علت غایی در نظر مین نیز آیتاخررمتمیان از  .«بعض وسائر ما يننط بما ذكرعهى ال

ويستعمل في االصطالح بمعني  هاياة الحركاة وبمعناي ماا يفعال      »گوید: چنین می211ص ،الحکمه نهايةخود بر  ةو در تعلیق
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 کنند.که انتهای حرکت شیء است، تعریف می« الحرکةما ینتهی الیه »است؛ زیرا غایت را 
نیم. فرض کنید فردی قصد دارد به مشهد سئفر کنئد. او   زتر شدن مطلب مثالی میبرای روشن

هئا حرکئت   کند و پس از ساعتبعد از فراهم کردن مقدمات سفر، به سمت مشهد حرکت می
رسد. بر اساس این مثال، آن هدفی را که فرد از ابتدا برای خئود  به هدف خود یعنی مشهد می

مقصدی را کئه در نهایئت بئه آن    ترسیم کرده بود و به سمتش حرکت کرد، علت غایی، و آن 
 گویند.رسید )مشهد(، غایت می

نکتة مهمی که در اینجا مورد توجه است، این است که علت غایی بئر تحقئک کئار و حرکئت     
تقدم دارد؛ به خالف غایت که مترخر از آنهاست. به عبارت دیگر در اینجا یک چیز داریم کئه  

شئود، ولئی   اعل است و علت غایی نامیده میاش متقدم بر کار فبه لحاظ تصور و وجود عقلی
شود. ابئن سئینا   از جهت وجود خارجی و تحققش مترخر از کار فاعل است و غایت نامیده می

 الفاعهیاة  ومعناها لعهیاة العهاة   ء عهة بماهیتهاالعهة الغائیة التي جلهها الشي: »گویددر این باره می
إ  كا ا  مان الغاياال التاي  حاد        هة ما لنلندهافإ  العهة الفاعهیة ع ومعهنلة لها في ولندها

 8«.بالفعل ولیس  عهة لعهیتها ال لمعناها
فيد  بیّن أ ّ لكلّ فاعل غاية في فعها ،  »گوید: عالمه طباطبایی نیز دربارة معنای غایت چنین می

غئایی  برای هر فاعلی در انجام دادن فعلش یک علت » 2؛«وهي العهّة الغائیّة لهفعل، وهن المطهنب
 «.وجود دارد که آن همان غایت است
 عینیت یا غیریت علت غایي و غایت؟

اکنون بعد از بیان مقدمات، جای این پرسش وجئود دارد کئه در واقئع و حقیقئت، چئه نئو        
ارتباطی بین علت غایی با غایت وجود دارد؟ آیا بین آن دو، رابطة عینیت برقئرار اسئت یئا بئا     

 یکدیگر غیریت مفهومی دارند؟
قبل از پاسخ گویی به این پرسش، الزم است دانسته شود که اگر ما به عینیت علئت غئایی بئا    
غایت قائل شویم و آن دو را مترادف بدانیم، در نتیجه دو چیئز مغئایری نائواهیم داشئت کئه      

ای باشند؛ بلکه دارای احکامی یکسان خواهنئد بئود؛ بئرای نمونئه: بایئد      دارای احکام جداگانه
ند علت غایی از شلون فاعل بدانیم؛ زیرا در جای خئود اثبئات شئده اسئت کئه      غایت را همان

علت غایی از شلون و مراتب خود فاعل است و خارج از آن نیست، یئا اینکئه بایئد غایئت را     

                                                                                                               
 .«معنیینالفاعل فعه  الله  وربما يحصل الخهط بین ال

 .12ص ،9ج ،شرح االشارات و التنبیهات. نصیرالدین طوسی، 1
 .129ئ122ص ،9ج ،تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية . طباطبایی،2
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 متقدم بر فعل دانست، نه مترخر از آن.
ام مائت   اما اگر علت غایی را از جهت مفهوم، مغایر با غایت دانستیم، هر یک از آن دو احک

به خود را خواهند داشت؛ مثالً علت غایی متقدم بر فعل، و غایت مترخر از آن خواهد بود، یئا  
اینکه بر خالف علت غایی که از شلون فاعل است، غایئت از مراتئبک کمئالی فعئل محسئوب      

 شود.می
 پردازیم.برای پرسش مذکور، دو پاسخ یا نظریه وجود دارد که در ادامه به آنها می

 اسخ مشهور فالسفة اسالمي. پ8
هرچند ممکن است در عبارات فالسفة اسالمی این دو واژه از روی تسامح به جئای یکئدیگر   

مئا ألجلئه   »استفاده شوند، اما آنها متوجه این تغایر معنایی هستند و علت غئایی را بئه معنئای    
 کنند.تعریف می« الحرکةما ینتهی الیه »، و غایت را به معنای «الفعل

 اسخ منسوب به عالمه طباطبایي. پ۲
توان برداشئت کئرد کئه یکئی در عینیئت      از ظاهر متون عالمه طباطبایی دو نظریة متفاوت می

علت غایی با غایت، و دیگئری در مغئایر دانسئتن ایئن دو ظهئور دارد؛ در نتیجئه، دو تفسئیر        
کئی نئاظر بئه    توان از متون عالمه برداشت کرد و برای هر یک شاهد آورد که یمتفاوت را می

نظریة مشهور فالسفه اسالمی، یعنی مغایرت داشتن علت غایی با غایت است و دیگئری نئاظر   
 به عینیت علت غایی با غایت است که با نظریة مشهور تفاوت دارد.

بعد از بیان اجمالی این نظریات، اکنون به طور تفصیلی به بررسئی و داوری هئر یئک از ایئن     
 تفاسیر خواهیم پرداخت.

 یر اول از نظریة عالمه طباطبایي )عینیت(تفس
اند که عالمه طباطبایی بین علت غایی و غایئت تفئاوتی   مدعی شده 1برخی از شارحین معاصر

داند. این شارح در تعلیقئة خئود در ذیئل    قائل نشده است و رابطة آن دو را به نحو عینیت می
و در ادامئه بئه    2«متسااويتا  ...   الغائیّة والعهّة الغاية بأ ّ من   صريح هذا»گوید: متن عالمه می

خود را که همگام با مشهور است، به عنئوان   9این نظریة عالمه اشکال وارد کرده و نظریه استادِ
 4ابطال نظریة عالمه طباطبایی آورده است.

                                              
 .اهلل غالمرضا فیاضیآیت .1
 .24 ةتعلیق ،129ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی، .2
 .اهلل محمدتقی مصباح یزدیآیت .9
 هاي  لهفاعال  الغائیّاة  العهّاة  وأ ّ الغائیّة، والعهّة الغاية بین الفرق منا  ظهّ  داما  المحيّق شیخنا إلی  ذهب ما هن الحق أ ّ ويبدو» .4

 يحصال  ممّاا  كا  أم الكمال، لذلك أثرا لكن   ويحبّ  الفعل يفعل فهن الفعل، قبل حاصال كماال كا  أ سناء ل ، كماال يراه لما حبّ 
 )طباطبئایی، « الفاعال  كماال  هن بالذال والميصند بالتبع ميصند الصنر ین في فالفعل إلی ، النصنل جلل الفعل يفعل فهن ل،بالفع
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ای به عالمه، ظاهر متنئی اسئت کئه ایشئان در کتئاب      اما دلیل این مدعا و انتساب چنین نظریه
، در ذیل مبحث علت غایی آورده و ظئاهراً علئت غئایی را عئین غایئت دانسئته       لحکمهنهاية ا

فيد  بیّن أ ّ لكلّ فاعل غاية في فعها ،  ... »این چنین است:  نهاية الحکمهاست. سان عالمه در 
 8«.وهي العهّة الغائیّة لهفعل، وهن المطهنب

لت غایی بعد از تعریف علئت  شود، عالمه در همان ابتدای مبحث عهمان طور که مالحظه می
هر فاعلی برای انجام دادن فعلش، غایتی دارد کئه ایئن   »کند که غایی و بیان مسائل، تصریح می
 «.غایت، همان علت غایی است

بیان کرده است، از ظاهر این مئتن   نهاية الحکمههمان طور که شارح محترم در تعلیقة خود بر 
طبایی از این عبارت این اسئت کئه علئت غئایی بئا      شود که مراد عالمه طباچنین برداشت می

 غایت عینیت دارند و جز در لفظ، تفاوتی با یکدیگر ندارند.
 تفسیر دوم از نظریه عالمه طباطبایي )غیریت(

تفسیر دیگری که از نظریة عالمه طباطبایی در این مسلله وجود دارد، این است که عالمئه نیئز   
ایی را مغئایر بئا غایئت دانسئته، آن دو را متئرادف      همانند مشهور فالسفة اسئالمی، علئت غئ   

ای آورده خواهد شد که عالوه بئر اثبئات ایئن مئدعا، منظئور      داند. در ادامه، شواهد و ادلهنمی
 روشن خواهد کرد. 2عالمه طباطبایی را در آن متن مذکور،

كالّ فاعال   فياد  بایّن أ ّ ل  »کنیم: برای توضیح مطلب، یک بار دیگر به عبارت عالمه توجه می
 9«.غاية في فعه ، وهي العهّة الغائیّة لهفعل، وهن المطهنب

« هئو المطلئوب  »شود، جناب عالمه در انتهئای ایئن کئالم از تعبیئر     همان طور که مالحظه می
آید ایشان در این متن در صئدد بیئان مطلئب مهمئی     استفاده کرده و به همین سبب به نظر می

یعنئی جنئاب عالمئه بئرخالف مشئهور فالسئفة        است که نظریة اختصاصی خودشئان اسئت؛  
های طبیعی، علئت غئایی بئه    ها اعم از تام و ناق ، حتی برای فاعلبرای تمام فاعل 4اسالمی،
رسئد عالمئه طباطبئایی در    را پذیرفته است. به عبارت دیگر به نظر می« ما ألجله الفعل»معنای 

                                                                                                               
 (.24 ةتعلیق ،129ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية

 .129ئ122ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية . طباطبایی،1
 .«غایت همان علت غایی است»فرمود:  الحکمه نهايةاینکه ایشان در  .2
 .129ئ122ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية . طباطبایی،9
اهلل مصباح یزدی است که در تعلیقة داند، آیتز جمله کسانی که به تبع مشهور فالسفه، طبیعیات را فاقد علت غایی میا. 4

شعور نیستند و فاقد اختیارند، بنابراین وجود علت طبیعیات ذی ه که چونبه این نکته اشاره کرد الحکمه نهايةخود بر 
الي الطبیع  الفاقده لهشعنر مبني عهي المسامح   ة...قد عرف  ا  النسب  الطهب واالراد»غایی در مورد آنها منتفی است 
 (.235ص ،حکمهال نهايةتعلیقه علی مصباح یزدی، )« لفعهها ةالغائی ةوالتجنز وال يثب  ب  ولند العه
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هئای  ها، حتی فاعئل اقسام فاعلصدد بیان نظریة اختصاصی خود یعنی علت غایی داشتن همة 
هئا دارای  فرمایئد همئه فاعئل   طبیعی، بوده است. به همین سبب ایشان در متن مذکور، ابتدا می

مئا ألجلئه   »کند که مرادش از غایت، همان علت غئایی بئه معنئای    اند و سپس اشاره میغایت
غایتی دارد، ولئی   کند هر فاعلیاست. با این اوصاف جناب عالمه طباطبایی تصریح می« الفعل

به همین سبب ایشان بعئد  «. ما ألجله الفعل»؛ بلکه به معنای «الحرکةما ینتهی الیه »نه به معنای 
را آورده اسئت، تئا ترکیئد کنئد کئه ایئن       « هو المطلوب»از تصریح خود به آن مطلب، عبارت 

 مطلب نظریة خود ایشان است.
هئا نسئبت   غایئت داشئتن را بئه فاعئل    خالصه اینکه جناب عالمه طباطبایی در ابتئدا وصئف   

دهندة مراد ایشئان از  آورد که نشاندهد؛ اما برای مشتبه نشدن مطلب، در ادامه، قیدی را میمی
 لفظ غایت است.

 های طبیعيعلت غایي داشتن فاعل
هئای طبیعئی نیئز نسئبت     اما اثبات این مدعا که جناب عالمه وصف علت غئایی را بئه فاعئل   

 ممکن است:دهد، از دو راه می
 های طبیعيراه اول: اعتقاد نداشتن به علم و شعور فاعل

ای از علئم و  های طبیعی، بهرهظاهر عبارات عالمه طباطبایی بر این مطلب داللت دارد که فاعل
الحکمه بیان کرده اسئت؛ امئا بئا     نهايةایشان این سان را در چند جای کتاب  1آگاهی ندارند.

داند، به نحوی آنهئا را  طبیعی را دارای علم و شعور و آگاهی نمی هایوجود اینکه ایشان فاعل
داند؛ زیرا بر خالف مشهور، ایشان علم و شعور را شرط برای علئت  مند میاز علت غایی بهره

شده از علئت غئایی )مئا ألجلئه     داند؛ به این بیان که بر اساس معنای بیانغایی داشتن اشیا نمی
م دادن فعل خود نیازمند عامل محرکی است که به او سمت و سئو  الفعل(، هر فاعلی برای انجا

های دارای علم و شعور، همان تصور هدف است کئه نئو  وجئودش،    دهد. آن عامل در فاعل
آیئد  علمی و عقلی است؛ به این صورت که فاعل با تصور هدف خود شوقی برایش پدید مئی 

دهئد؛ امئا عامئل    ا انجئام مئی  شئود و کئار ر  که موجب شکوفا شدن وصف فاعلیت در او مئی 
توان مطرح کرد و به همان جهئت برایشئان   های بدون شعور و آگاهی میمحرکی که در فاعل

علت غایی را ثابت دانست، کشش و اشتیاق طبیعی شیء است که موجب حرکت طبیعی اشیا 

                                              
واماا   غیر غاية الطباائع لفيادا ها العهام   وبعده ولندا فإ ما يتم في   صنراقبل الفعل  اای العهة الغائیة  ا  الغاية إ ّواما قنلهم: » .1

ها حتاي يحفار   ال ّ الفناعال الطبیعیاة ال عهام لهاا     ةقنلهم: ا ّ العهة الغايیة عهة فاعهیة لفاعهیة الفاعل فكالم ال يخهن عن مسامح

 (.122ئ125ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی،) «. .. غايا ها حفنرا عهمیا يعطي الفاعهیة لهفاعل
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در رود و پئس از آن  ای که به سمت و سوی نهال شدن پیش مئی شود؛ مثالً در دانهطبیعی می
دهئد و او را  دهی است، عامل محرکی که به آن دانئه جهئت مئی   تکاپوی درخت شدن و میوه
خوبی ایئن عامئل   توان بهکشاند، طبیعت آن دانه است. بنابراین میمشتاقانه به سمتی خاص می

های طبیعی را بر استعداد و قوة اشیای طبیعی تطبیک نمود که موجئب اشئتیاق   محرک در فاعل
 شود.بیعی به سویی خاص میو حرکت شیء ط

ای به عالمه طباطبایی، شواهدی را از متون و کتب ایشان بیئان  اکنون برای انتساب چنین نظریه
 کنیم.می

 شاهد اول
در ذیل توضیح علت غایی، مطلبی بیان شده است که ظاهر آن بر ایئن   الحکمه نهايةدر کتاب  

 مدعا داللت دارد:
ة وحرّك  الجسم بشيء من الحركال العرضیة النضعیة والكیفیاة  ا ّ المحرک اذا كا  هن الطبیع

والكمیة واالينیة مستكمال بها الجسم، كا   الغاية هن التمام الذی يتنل  الی  المتحرک بحركت  
و طهب  الطبیعة المحركة بتحريكها. ولان ال الغايا  یای العهاة الغائیاة  لام يكان مان المحارک         

الجسم المتحرک مثال من وضاع إلاى وضاع ا إ ماا يرياد         حريك وال من المتحرک حركة. ف
النضع الثا ي فیتنل  إلی  ا بالخروج من النضع اجول إلى وضع سیال ا يستبدل ب  فاردا ن یاا     
إلى فرد مثه  ا حتى يستير عهى وضع ثاب  غیر متغیر ا فیثب  عهی  وهن التمام المطهنب لنفس    

 1.والمحرک أيفا يطهب ذلك
طبیعت آن باشد و جسم را بئه یکئی از حرکئات عرضئی، ماننئد حرکئت       اگر محرک شیلی 

وضعی، کیفی، کمی و اینی، به حر کت در آورد، در آن حال که جسم به واسطة این حرکت 
کامل می شود، در همان حال غایت، نقطة اتمامی است که متحرک با حرکئت خئود رو بئه    

آن غایئت و نقطئة اتمئام را    کننئده بئا تحریئک و حرکئت،     سوی آن دارد و طبیعت تحریک
شد و نه از متحرکْ حرکتئی  جوید، و اگر آن غایت نبود، نه از محرکْ تحریکی صادر میمی

کنئد،  نمود؛ مثالً جسمی که از وضع اولیة خود به سوی یک وضع ثانوی حرکت مئی رخ می
ة شود؛ به این نحو که از وضع اولیفقط خواهان وضع دوم است؛ پس به سوی آن متوجه می

ای کئه هئر لحظئه در وضئع     کند؛ به گونهشود و حالتی سیال و گذرا پیدا میخود خارج می
کند تا بر یک وضع ثابئت  ها را یکی پس از دیگری طی میگیرد و این وضعای قرار میویژه

و بدون تغییر استقرار یابد و بر آن وضع بماند. این وضع نهایی، همان نقطه تمامی است کئه  
                                              

 .122ص ،9، جتعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی، 1
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 .کندکننده نیز همان را طلب میباشد و طبیعت تحریکاو میمطلوب لنفسه 
 شاهد دوم  

هئای  ، با وجئود اینکئه علئم و آگئاهی را از فاعئل     الحکمه نهايةعالمه در جای دیگر از کتاب 
شود؛ هرچند که نو  علئت غئایی   کند، اما به علت غایی داشتن آنها معتقد میطبیعی سلب می

 داند.شعور، متفاوت میهای ذیلآنها را با علت غایی داشتن فاع
ایشان بعد از بیان این مطلب که علت غایی از جهت تصورْ مقدم، و از جهت تحقئک خئارجیْ   

کنئد و ایئن   ای استثنا مئی های طبیعی را از داشتن چنین علت غاییمؤخر است، در ادامه، فاعل
لئه چنئین برداشئت    داند. از مفهئوم ایئن جم  شعور میهای ذینو  علت غایی را مات  فاعل

های طبیعی، نو  دیگری از علت غایی را معتقئد اسئت؛ زیئرا در    شود که ایشان برای فاعلمی
معنئا بئود؛   های طبیعی از داشتن آن نو  از علت غئایی بئی  غیر این صورت، استثنا کردن فاعل

هئای طبیعئی   زیرا اگر ایشان همگام با مشهور به طور مطلک منکئر علئت غئایی داشئتن فاعئل     
کرد؛ نه اینکه از نوعی خئاص از علئت   بود، باید آنها را از اصل علت غایی داشتن استثنا مییم

غایی داشتن استثنا نماید. بنابراین استثنا کردن از نوعی خاص از علت غئایی، بئر ثابئت بئودن     
 های طبیعی داللت دارد.نوعی دیگر از علت غایی برای فاعل
کنئد و دوبئاره، نئو  علئت غئایی در      را نیئز  بیئان مئی    عالوه بر آن در ادامه، ویژگی دیگئری 

توان مدعای خود را ثابئت دانسئت.   کند که با مفهوم آن میهای طبیعی را از آن استثنا میفاعل
 گوید:چنین می الحکمه نهايةعالمه در 

غیار  فإ ما ياتم فاي   ا وبعده ولندا    صنراقبل الفعل ا ای العهة الغائیة ا    الغاية إ ّواما قنلهم: 
واما قنلهم: ا ّ العهة الغائیة عهة فاعهیة لفاعهیة الفاعل فكالم  ال يخهن  غاية الطبائع لفيدا ها العهم

حتي يحفرها غايا ها حفنرا عهمیا يعطي الفاعهیة  ال ّ الفناعل الطبیعیة ال عهم لهاعن مسامحة 
 1لهفاعل... .

 شاهد سوم
علئت غئایی پرداختئه، آن را چنئین تعریئف      به  اصول فلسفه و روش رئالیسمایشان در کتاب 

کند: علت غایی یک نو  ارتباطِ ماصوص واقعی بین ناق  و کامل اسئت  کئه نئاق  را    می
کند کئه علئت غئایی در همئة اشئیا بئه       کند. سپس ایشان گوشزد میبه سوی کامل رهبری می

اسئت و  هئای غئایی   صورت فکری، یعنی از سر اختیار نیست؛ بلکه مصئداقی از انئوا  علئت   
 منحصر در آن نیست.

                                              
 .122ئ125ص ،همان .1
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شئود، ایشئان علئت غئایی را     بنابراین همان طور که از ظاهر عبارات جناب عالمه فهمیده مئی 
داند. مؤید ایئن  داند؛ بلکه اعم از آن و شامل افعال طبیعی نیز میمات  به افعال اختیاری نمی

گوید: شرط می صراحتو به 1مدعا نیز شرحی است که شهید مطهری بر آن متن نگاشته است

                                              
گیرد در حالى کئه کمتئرین شئعورى    عت انجام میطبی ةشمار که در جهان هستى و در گاهوارآیا این همه کارهاى بی»...  .1

گیرى شده باشئد، ایئن   تواند بپذیرد که بدون آنکه در طبیعت هدف... انسان نمى ؟شود، غایت دارنددر آنها سراغ گرفته نمى

ملى موارد، طبیعت را در یک خئط سئیر تکئا    ةبعالوه انسان در برخى موارد یا هم .ها حاصل شده باشدها و هماهنگیتوافک

نى متوجه است و سیر خود را بئراى رسئیدن   کند و این خود دلیل است بر اینکه طبیعت به نقطه معیّدارى مشاهده مىجهت

ى بودن آنهئا مئورد   یشعور که غاى موجودات ذىی... اکنون ما باید در مورد افعال غا. دهدادامه مى کند ون نقطه آغاز مىه آب

دست آوریم و بفهمیم کئه شئعور و   ه عمل آوریم تا بلکه بتوانیم مناط حقیقى غائیت را به اتفاق همه است، سیر و تقسیمى ب

 ئ   دهئد ن انجام مىهاى معیّها و هدفدر افعالى که انسان براى غایت اطال  از غایت، در مناط غائیت دخالت دارد یا ندارد.

کنئد، بئراى آنکئه برتئرى     د، در مسابقات شرکت مىخوابد براى آنکه بیاسایمىخورد براى آنکه سیر شود، مثل آنکه غذا مى

. 1خواند براى آنکه از موضو  آگاه شود و هزارها کار دیگر ... ئ چنئدین خصوصئیت هسئت:     خود را ثابت کند، کتاب مى

بئه  . فاعل از رسیدن 4. عامل اجرای کار اراده است؛ 9. فاعل از کار خود و نتیجة کار خود اطال  دارد؛ 2فاعل انسان است؛ 

. فاعل متوجه به هدف است و در میان کارهایى که از وى صحت صئدور  5برد؛ نتیجة کار لذت، و از نرسیدن به آن رنج می

. فاعل به این وسیله احتیئاج خئود   2کند که معبر و وسیلة رسیدن به هدف است؛ دارد، کار معیّن را از آن جهت انتااب مى

انسان، همة این امور با یکدیگر جمع است و همة ایئن امئور دخالئت دارنئد تئا      کند. در را رفع، و نق  خود را تکمیل مى

دهد و حاال باید دید آنچه مناط غائیت )علت غایی ( است، چیست؟ و آیا همة ایئن امئور   انسان یک فعل غایى را انجام مى

گر در غائیت دخیئل نیسئتند؟ ...   در مناط غائیت دخیل هستند و یا آنکه غائیت متقوم به بعضى از این امور است و برخى دی

فهمیم که باز فعل غایى است و وجئود لئذت و رنئج    فهمیم که انسان بودن فاعل در غایى بوده فعل دخالت ندارد ... مىمى

... بدون آنکه اراده کند و تصمیم بگیئرد بئا یئک نیئروى داخلئى طبیعئى متوجئه هئدف         در مناط غایى بودن دخیل نیست. 

... توجئه بئه    بینیم که غایى بودن فعل محفئوظ اسئت.  رساند. باز مىکند و خود را به هدف مىبور مىشود و از وسیله عمى

بینیم که غائیت فعل محفئوظ اسئت و   هدف و حرکت به سوى او و استکمال هست، ولى شعور و اطال  نیست. باز هم مى

یت دخیئل اسئت، فقئط دو جنبئة آخئرى اسئت و       فهمیم که آنچه در غائفعل براى آن هدف واقع شده. ... پس، از اینجا مى

توان گفت که هر دو یکى است، و آنچه روح غائیت را تشئکیل  شود، مىچون این دو جنبه از یکدیگر در خارج منفک نمى

دهد، این است که موجود متحول متکامل در یک جهت معیّن که همان جهت سیر کمئالى خئویش اسئت، سئیر کنئد و      مى

حقیقت غایئت عبئارت اسئت    »ة رسیدن به آن کمال واقع شود و همان طورى که در متن بیان شده: هایش همه مقدمفعالیت

طئرز   «.تئر موجئود خئود را تبئدیل بئه وى نمایئد      تر وجود چیزى که در راه تکامل افتاده و صورت ناق از صورت کامل

فرماسئت، اصئل   در طبیعت حکم گیرى در انسان، یکى از مصادیک اصل غائیت و تعقیب هدف در طبیعت است. آنچههدف

شمار هستند، بئه نحئو   جان به نحوى، و در حیوانات که داراى غرایز بیروح و بىتکامل است. این تکامل در موجودات بى

)اصئول فلسئفه و روش    گیرددیگر، و در انسان که داراى هوش و عقل و ادراک ماصوص است، به نحو دیگر صورت مى
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علت غایی داشتن اشیا شعور داشتن و ماتار بودن آنها نیست؛ بلکه علئت غئایی مشئتمل بئر     
دهئد کئه نئو  علئت     باشد. ایشان در ادامه، توضیح مئی ها اعم از طبیعی و ماتار میهمة فاعل

شعور متفاوت است؛ به این بیان که علئت غئایی در   های ذیهای طبیعی با فاعلغایی در فاعل
افعال طبیعی، آن کششک و میل طبیعی درون اشیاست که قصد دارد شئیء را از حالئت نقصئان    

شئود. در  به سمت تکامل بکشاند و همین کشش طبیعی، موجب بئروز حرکئت در اشئیا مئی    
اند؛ هرچنئد کئه از   ای بردهنتیجه، افعال طبیعی هم، متناسب با ساختار خود، از علت غایی بهره

 د.سر علم و آگاهی نباش
 گوید:می اصول فلسفه و روش رئالیسمعالمه در 

او را براى ترمین  خواهیم، چیزى است کههر غایتی که ما از فعلى از افعال اختیاریة خود مى
ایئم و بئا   خئواهیم؛ تشئنه  ایم و با خوردن غذا سیرى مئى خواهیم. گرسنهاحتیاج وجودى مى

ما ناقصیم و با غایت فعل، خودمان را طلبیم و همچنین؛ یعنى نوشیدن آب، سیراب شدن مى
تر بگوییم: نسبت غایت به ما که فاعل هستیم، نسبت کمال اسئت بئه   نماییم. سادهتکمیل مى

خواهئان کمئال خئود هسئتیم و از ایئن      « قانون تکامل عمومى»و از همین راه ما طبک  نق 
د آورد و بئا آن  تواند کمئال مزبئور را بئه وجئو    هاى وجودى خود، آنچه مىروى از فعالیت

یابیم. مرتبط است، در راه آن به مصرف رسانیده و آن را به وجود آورده و کمال خود را مى
 کئار  بئه  را دهاندست و « سیرى»رویم؛ براى به دست آوردن براى رسیدن به مکانى راه مى

( خودمئان  وجئود  کامئل  شئکل ) غایت به تبدیل را خود فعل حقیقت، در پس...  اندازیممى
 که چیزى هر وجود ترکامل صورت از است عبارت غایت حقیقت راه، این از و، نماییممى

و از ایئن بیئان    نمایئد  وى بئه  تبدیل را خود موجود ترناق  صورت و افتاده تکامل راه در
شود که در جهان طبیعت کئه قئانون تکامئل عمئومى حکمفرماسئت، همئة علئل        روشن مى

در واقع غایئت و آرمئان را دارنئد و هئر شئکل کامئل        هاى خودطبیعیه در کارها و فعالیت
علتش منظور داشته اسئت و البتئه    باشد کهوجودى، علت غائى شکل ناق  پیشین خود مى

مفهوم منظور داشتن در اینجا به فکر افتادن و به خاطر سپردن نیست؛ بلکه رابطة ماصوص 
کامئل رهبئرى نمئوده و     بوده و ناق  را بئه سئوى  « کامل»و « ناق »واقعى است که میان 

 1راند و غایت فکرى نیز در افعال اختیاریة ما یکى از مصادیک این حقیقت است.مى

 راه دوم: اعتقاد به علم و شعور داشتن همة اشیا حتي طبیعیات

                                                                                                               
 (.595لت غایی، صرئالیسم، مقاله نهم، بحث ع

  599عالمه طباطبایی ، اصول فلسفه و روش رئالیسم ، مقاله نهم ، مبحث علت غایی ، ص  1
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هئای غیئر   اش بر این باور است کئه تنهئا فاعئل   هرچند عالمه طباطبایی به استناد کتب فلسفی
 المیئزان هی دارند، ولی با رجو  به دیگر نظریئات ایشئان در تفسئیرک    اند که شعور و آگاطبیعی
یابیم که نظریة نهایی جناب عالمه چنان نیست که بیان شد؛ بلکه ایشان معتقد است تمام درمی

اشیای عالم، اعم از طبیعی و غیر طبیعی، از علم و آگاهی برخوردارند؛ هرچند ما نتئوانیم آن را  
 درک کنیم.
ب عالمئه بئا پئذیرش شئعور داشئتن همئة موجئودات حتئی طبیعیئات، هماننئد           بنابراین جنا

های طبیعئی معتقئد اسئت؛ زیئرا مشئهور حکمئا و       به علت غایی داشتن فاعل 1صدرالمترلهین
دانند که بئا  شهور و آگاهی داشتن اشیا را شرط برخورداری از علت غایی می 2فالسفة اسالمی

 است و مانعی هم وجود ندارد. این نظریة جناب عالمه، شرط مزبورْ حاصل
... إذا لانح  اجشایاء مان لهاة      »نویسد: می 9سوره اسراء 44، ذیل آیه المیزانعالمه در تفسیر 

باذلك كاا     الشاعنر كشفها عما عند ربها بإبرازها ما عندها من الحالة والنيص مع ما لهاا مان   
 4«.ذلك  سبیحا من 

                                              
ء ء وقد مر في مباحث العهل والمعهنالل وأحكامها أ  الغاياة الذا یاة لكال شاي    ... واعهم أ  الباری لل ذكره فاعل كل شي» .1

عاد ها هاهنا لحصنل الغناء عنها بالرلنع إلى ما هنااک لمان كاا  لا  قهاب      يرلع إلى فاعه  بنلنه صحیحة قنية ال حالة إلى إ

متنقد. وبالجمهة إ   لل مجده خیر محض ال شر فی  أصال وولند صرف ال يشنب  عدم وكل ماا يكان  خیارا محفاا وولاندا      

عا وإرادة. وهذا أمر مركانز فاي   ء طبعا وإرادة أو يطهب ما يطهب  ويتيرب إلى ما يتيرب إلی  طببحتا يطهب  ويتيرب إلی  كل شي

وَلِهَّ ِ يَسْاجُدُ  »وسماويا   ومركبا   ومبسنطا   كما قال سبحا    لبهة العالم ولزئیا   وكهیا   ومحسنسا   ومعينال   وأرضیا  

ومن  صفح ألازاء العاالم لام يجاد      «حُ بِحَمْدِهِءٍ إِلَّا يُسَبِّوَإِ ْ مِنْ شَيْ»وقنل   «مَنْ فِي السَّماوالِ وَالْأَرْضِ طَنْعاً وَكَرْهاً وَ ظاِللُهُمْ

منلندا إال ول   نل  غريزی أو حركة لبهیة إلى ما هن أعهى منا  طهباا لهبيااء اجدوم والشارف اجقانم و خهصاا عان النلاند         

عاض  فما من منلند إال ول  عشق وشنق غريازی إلاى ماا وراءه وهاذا المعناى فاي ب       اج يص المشنب بالعدم والفساد وهكذا.

اجشیاء معهنم بالفرورة وفي بعفها مشهند بالحس وفي بعفها مكشنف بالبرهاا  وفاي الكال متایين باالساتيراء والتتباع ماع        

الحکمةة المعاالةةة   صدرالدین شئیرازی،  ) «الحدس الصحیح ففال عن البرها  المشار إلی  من أ  النلند خیر محض مؤثر لذا  

 (.131ص ،5، ج س ارااع الا اةة ا ع اة

 ةلهشعنر مبني عهي المسامح  والتجانز وال يثبا  با  ولاند العها      ةالفاقد ةالي الطبیع ة... قد عرف  ا  النسب  الطهب واالراد» .2

 (.235ص ،الحکمه نهايةتعلیقه علی مصباح یزدی، )« لفعهها ةالغائی

فيهان   سابیحهم ا ّا  كاا  حهیماا      ال يسابح بحماده ولكان ال     إ ء سبح ل  السمنال السبع واالرض ومن فیهنّ وا  من شي» .9
 .«غفنرا

 .111ص ،19ج ،المیزان فی تفسیر القرآن . طباطبایی،4
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 گوید:ایشان در جای دیگری از تفسیر خود می
كرر ا اإلشارة في اجبحا  المتيدماة إلاى أ  الظااهر مان كالما   عاالى أ  العهام صاار فاي          

ءٍ إِلَّاا يُسَابِّحُ بِحَمْادِهِ وَلكِانْ ال     وَإِ ْ مِنْ شَيْ»المنلندال عامة كما  يدم في  فسیر قنل   عالى: 
عم الدلیل عهاى كان  التسابیح     «  َوَلكِنْ ال  َفْيَهُن»( فإ  قنل : 44)إسراء، «  َفْيَهُن َ  َسْبِیحَهُمْ:

 1ال بهسا  الحال. منهم عن عهم وإرادة
ای از علئم  دهد که با وجودی که همة اشیا و موجودات عالم بهرهالبته ایشان در ادامه تذکر می

انئد؛ بلکئه بئه    و آگاهی دارند، اما همة آنها به یک میزان و یک نو  از علم و آگاهی بهره نبرده
 2جودات، علم وآگاهی آنها نیز متفاوت خواهد بود.تناسب مراتب مو

شئود کئه عالمئه طباطبئایی معتقئد      شده، اثبات میحاصل اینکه از مجمو  متون و شواهد بیان
های طبیعی از علت غایی برخوردارند؛ اعم ازآنکه به شئعور و آگئاهی آنهئا اعتقئاد     است فاعل

 داشته باشیم یا نداشته باشیم.
هئای طبیعئی از علئت    ار، قبل از بیان شواهد و ادلة برخئورداری فاعئل  در سیر بحث این نوشت

بیئان نظریئة    9شده عالمه بیان شد کئه مئرادِ ایشئان از آن عبئارت،    غایی، در توجیه متن مشتبه
را به کار برده بودند، بنئا بئر توضئیح خودشئان،     « غایت»خودشان بود و در آنجا هرچند واژة 

نابراین ممکن است این پرسش به ذهن بیاید: آیا جئایز اسئت   اراده کرده بودند. ب« علت غایی»
 استعمال شود؟« علت غایی»به معنای « غایت»واژة 

شود: گاهی غایئت  در پاسخ باید گفت که در بین فالسفة اسالمی غایت به دو معنا استعمال می
رود و حتئی  مئی  بئه کئار  « الحرکةما ینتهی الیه »، و گاه نیز به معنای «ما ألجله الفعل»به معنای 

خود عالمه نیز از این امر مستثنا نبوده و چنین تسامحی در کالم ایشان نیز وجئود دارد کئه در   
 کنیم.ادامه، شواهد آن را بیان می

 شواهد استعمال لفظ غایت به معنای علت غایي
 شاهد اول

ا با توضئیحاتی  کند؛ اماز واژة غایت استفاده می اسفارعالمه در باشی از تعلیقه خود بر کتاب 

                                              
 .912ص ،11ج ،همان .1
يكان  ذا مرا اب مختهفاة  ختها      ذا سنخ واحد حتى  تشاب  اآلثار المترشحة منا  فمان الممكان أ      العهمدلیل عهى كن   ال» .2

العجیبة المتينة المشهندة من النبال وسائر اج ناع الطبیعیة في عالمنا هذا ال  يصر فاي   عهى أ  اآلثار واجعمال باختالفها نثارها.
 (.همان)« إ يا ها و ظمها و ر یبها عن نثار اجحیاء كاإل سا  والحینا 

تعلیقه غالمرضئا   ،لحکمها نهاية )طباطبایی،« ... فيد  بیّن أ ّ لكلّ فاعل غاية في فعه ، وهي العهّة الغائیّة لهفعل، وهن المطهنب» .9
 (.129ئ122ص ،9ج، فیاضی
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شود که مرادش از غایت، علت غایی )ما ألجلئه الفعئل( اسئت.    دهد روشن میکه در ادامه می
، صدور فعلک فاعئل را بئر وجئود غایئتْ متوقئف      اسفارتوضیح اینکه ایشان در حاشیه خود بر 

داند که این خود تصریحی است بر اینکه مراد ایشان از غایت، همان علت غایی اسئت کئه   می
 دم بر صدور فعل است.متق

البرها  عهی  ا ّا لن فرضنا فاعالً ل  فعل ولفعه  غاية كا  صدور الفعل أی ولنده جلال الغاياة   
بمعني ا   لن لم  كن الغاية لم يكن الفعل، فالفعل من حیث صدوره متنق  عهي الغاية، و نق  

 1حیثیة الصدور عهیها عین  نق  فاعهیة الفاعل عهیها ... .
 مشاهد دو

 کند:، در توضیح علت غایی از واژة غایت استفاده میالحکمه نهايةعالمه طباطبایی در کتاب 
فهن كا   غايت  التي دعت  إلى الفعل ا و نق  عهیها فعه  بل فاعهیت  ا هي التاي  تر اب عهاى      

ا ال ء من التأثیر فی  ا وهن فاعل أول  ام الفاعهیاة    الفعل من الخیر والمصهحة ا لكا  لغیره شي 
 2ء.يتنق  في فاعهیت  عهى شي

ای که در متن وجود دارد، واضح است که مراد ایشان از غایت، همئان علئت غئایی    اما با قرینه
ای که در این متن آمده، همان مطلبی است که ایشئان در حاشئیه   است. شایان ذکر است، قرینه

 اند و آن را در شاهد قبلی بیان کردیم.بیان کرده اسفاربر 
 هد سومشا

، در بحث علل چهارگانه )علل فاعلی، غئایی، صئوری و   الحکمه نهايةعالمه در جایی دیگر از 
مادی(، هنگام تعریف کردن علئت غئایی بئه جئای واژه علئت غئایی از واژه غایئت اسئتفاده         

که بسیار روشن است مراد ایشان از غایت، همان علت غئایی اسئت؛ زیئرا ایشئان در      9کندمی
آیئد، نئه   چهارگانه هستند و علت غایی از اقسام علل چهارگانئه بئه شئمار مئی    مقام بیان علل 

 غایت.
گیریم که عالمه طباطبایی نیز همانند مشهور فالسفة اسئالمی  از شواهدی که بیان شد نتیجه می

را « الحرکةما ینتهی الیه »، و گاهی معنای «ما ألجله الفعل»با استعمال واژة غایت، گاهی معنای 
ده است و هرچند این تسامح در عبئارات ایشئان وجئود دارد، مئراد ایشئان از قئرائن       اراده کر

 شود.خوبی فهمیده میموجود در متن به

                                              
 .تعلیقه عالمه طباطبایی ،222ص ،2ج، الحکمة المعاالةة  س ارااع الا اةة ا ع اةصدرالدین شیرازی،  .1
 .112ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی، .2

 (.212ص ،9، جتعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی،)« ... والغاية وهي التي يصدر جلهها المعهنل». 9
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 شده از عالمه طباطبایيتحلیل و بررسي دو تفسیر بیان
گیئریم تئا   شده، اکنون مسللة اصلی این نوشتار را پی مئی ها و ادعاهای مطرحبعد از بیان نظریه
ام یک از دو تفسیر مزبور صحیح است. البته بئرای اسئتحکام بیشئتر تحلیئل و     روشن شود کد

 دانیم باش دیگری از متون عالمه را بازبینی و بررسی کنیم.داوری خود الزم می
مدعای ما در این نوشتار این است که با شواهدی که تا اینجا بیان کردیم، همچنئین بئا متئونی    

طبایی نیز همانند مشهور فالسئفة اسئالمی، اعتقئاد دارد کئه     که در ادامه خواهد آمد، عالمه طبا
اسئت و ایئن   « الحرکةة ما ینتهی الیه »، و غایت به معنای «ما ألجله الفعل»علت غایی به معنای 

 دو از نظر معنا مغایر یکدیگرند.
 شود که به قرار ذیل است:برای اثبات این مدعا شواهد دیگری از متون عالمه آورده می

 شاهد اول
عینیئت علئتِ   »در ذیل مسللة علت غایی، مطلبئی را تحئت عنئوان     اسفار 2مالصدرا در جلد 

شئود کئه   کند و عالمه نیز در تعلیقة خود بئر آن، مطلبئی را متئذکر مئی    بیان می« غایی با فاعل
تواند شاهدی بر مدعای ما باشد. ایشان در ذیل متن مالصدرا ابتدا بئه توضئیح و اثبئات آن    می

کند: فاعل در کارش متوقف بر داشتن علت غایی اسئت؛ یعنئی تئا    دازد و بیان میپرمطلب می
موقعی که علت غایی برای فاعل حاصل نگردد، کاری از جانب او انجام ناواهد گرفئت و بئه   

داند. ایشان سپس دو مرتبه برای فاعئل بیئان   همین دلیل است که علت غایی از شلون فاعل می
با انجام دادن کارش طالب چیزی است که این طالب بئودنش دارای  فرماید: فاعل کند و میمی

دو مرتبه است: یکی طلب اجمالی و مرتبه دیگر، مطلوب تفصیلی که در نهایت بئه آن منتهئی   
شود. به بیان دیگر، فاعل با صدور فعلش در پی مطلوبی است و مطلوب اولیئة آن اجمئالی   می

فاعل قصد دارد به آن برسئد کئه همئان علئت     است و در حد تصورک مطلوبک تفصیلی است و 
غایی است. عالوه بر آن، فاعل از یک مطلوب تفصیلی نیز برخوردار است که در نهایت به آن 

 شود.ختم خواهد شد و کمال برای آن فعل محسوب می
رسئد و فعلئش را انجئام    بنابراین فاعل در ابتدا با آمدن علت غایی به طلب اجمالی خئود مئی  

مانی که این کار به کمال و اتمام برسد، فاعل طلئب تفصئیلی خئود را نیئز کسئب      دهد و زمی
خواهد کرد. در اصطالح، به این طلب اجمالی، علت غایی )ما ألجله الشئیء(، و بئه آن طلئب    

 گویند.( میالحرکةتفصیلی، غایت )ما ینتهی الیه 
خواهئد کئه   و طرف میفرماید: طلب به دلیل نسبت بودنش، دجناب عالمه در ادامة مطلب می

یک طرف آن در فاعل، و طرف دیگرش در فعل است. بر همین اساس، فاعئل نیئز دو جهئت    
دارد: یکی اینکه نسبت به فعل خود جنبة صدوری دارد؛ دیگر اینکه چون مرجع برای فعلئش  
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است، نسبت به فعل خود جنبة رجوعی نیز دارد؛ در نتیجه، متناسب با وجود این دو جنبئه در  
و نسبتی که با فعل خود دارد، در فعل نیز باید دو جنبه مطئرح باشئد: یکئی نفئس فعئل       فاعل

شود و دیگری غایت یا کمالی است کئه وجئود فعئل بئه آن     است که با عمل فاعل محقک می
 شود.  منتهی می

شود که ایشان جهتی غیر از علت غایی را برای فعل در نسبت از این عبارات عالمه روشن می
 است.« الحرکةما ینتهی الیه »کند که همان غایت یا ذکر میبا فاعل 

داند و علئت غئایی را بئه عنئوان     حاصل آنکه جناب عالمه علت غایی را متفاوت با غایت می
 کند.طلبک اجمالیک فاعل و غایت را به عنوان مطلوبک کتفصیلی او مطرح می

 چنین است: اسفارکالم عالمه در حاشیة 
لن فرضنا فاعالً ل  فعل ولفعه  غاية كا  صدور الفعل أی ولنده جلال الغاياة   البرها  عهی  ا ّا 

بمعني ا   لن لم  كن الغاية لم يكن الفعل، فالفعل من حیث صدوره متنق  عهي الغاية، و نق  
حیثیة الصدور عهیها عین  نق  فاعهیة الفاعل عهیها، والفاعل المفروض فاعال بالاذال فههغاياة    

ي بحسب  داخل في ذال الفاعل بمعني ما لیس بخارج، فهنلند الفاعل مر بتا   حن من النلند ه
احداهما طالبة مجمهة واالخری مطهنبة مفصل والطهب  سبة داخهة فاي الاذال وقاد عرفا  ا      
النسبة من حیث قیامها بالذال لهال  شكیل) شكیك( فیها )وبالجمهاة( لمها  لاذال الفاعال     

نها وهي  سبة من  و سبة من حیث رلنع  الیها وهي  سابة   سبة الي الفعل من حیث صدوره ع
جله  ولفعل مر بتا  عهي حذو المر بتین المنلند ین في الاذال احاداهما مر باة  فاس الفعال      
واالخری مر بة الغاية وهي مر بة كمال الفعل ينتهي الی  في ولانده، ومان هناا يظهارا  كال      

  غاية وايفاً كل ما لیس ل  غاياة وهان  فاس    منلند ينحل الي اصل النلند وكمال  فا  لفاعه
 1 الغاية فغیر مجعنل بالذال.

برهان بر آن چنین است که اگر ما فرض کنیم فاعلی دارای فعلی است و برای فعلش غایتی 
است، بنابراین صدور یا همان وجود آن فعل به خاطر آن غایت است؛ یعنئی تئا زمئانی کئه     

ناواهد شد؛ پس فعل از جهت صئدورش متوقئف بئر    غایت برای فعل نباشد، فعلْ موجود 
غایت است و این توقف حیثیت صدور فعل بر غایت، عین توقف فاعلیتِ فاعل بئر غایئت   

ای از است و فاعلی که مفروض است، یک فاعل بالذات است؛ بنابراین غایئت دارای نحئوه  
فاعئل   وجودی است که داخل در خود فاعل است و خارج از آن نیست؛ پس بئرای وجئود  

ای که طالئب اجمئالی اسئت و دیگئری مطلئوب تفصئیلی       دو مرتبه وجود دارد: یکی مرتبه
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هئا از جهئت   است، و طلب نسبتی است که داخل ذات فاعل است و قبالً دانستی که نسئبت 
قیام بالذاتشان، جهات تشکیک درونشان وجود دارد و در کل ذات فاعلْ نسبتی با فعل دارد، 

گوینئد و نسئبت دیگئری نیئز بئا      مئی « منه»فاعل که به آن نسبت از جهت صادر شدنش از 
گوینئد، و بئرای   فعلش از جهت برگشت آن فعل به فاعلش دارد که به آن نسبت ألجله مئی 

فعل نیز دو مرتبه ئ بنا به دو مرتبة موجود در ذات ئ وجود دارد: یکی مرتبة نفس خود فعل   
است که آن فعل در وجودش به آن منتهی  و دیگری مرتبة غایت، و غایتْ مرتبة کمال فعلی

شود که هر موجئودی بئه اصئل وجئود و کمئال خئود منحئل        شود. در اینجا روشن میمی
شود؛ بنابراین برای فاعلش غایتی وجود دارد و همچنین هر آنچه برایش غایت نباشد که می

 همان نفسک خود غایت است، مجعول بالذات نیست.
 شاهد دوم

تعاریفی جداگانه برای هئر یئک از    الحکمه نهايةو  الحکمه  دايةهای ر کتابعالمه طباطبایی د
علت غایی و غایت بیان کرده است که این تفاوت در تعریف بر ایئن مسئلله داللئت دارد کئه     
مغایرت معنایی این دو واژه، در منظر جناب عالمئه روشئن و بئوده و هئیه گئاه آن دو را بئا       

 .دانسته استیکدیگر مترادف نمی
)آنچئه فاعئل بئه خئاطرش     « ما ألجله الفعل»عالمه نیز همانند مشهور، علت غایی را به معنای 

داند و از شلون خئود  دهد( تعریف کرده است و آن را بر خود فعل، مقدم میفعل را انجام می
 شمارد.فاعل می

ر جلههاا  الغايا  ا ای العهاة الغايیاة ا وهاي التاي يصاد          »گوید: می الحکمه نهايةاو در کتاب 
هي ا ای العهة الغايیة ا الكماال االخیار      »نویسد: می الحکمه  دايةهمچنین در کتاب  1«.المعهنل

 2«.الذی يتنل  الی  الفاعل في فعه 
مئا ینتهئی الیئه    »عالمه در مورد تعریف غایت نیز مانند مشهور عمل کئرده و آن را بئه معنئای    

 الحکمئه  نهايةة عل دانسته اسئت. او در کتئاب   تعریف نموده و آن را مترخر از تحقک ف« الحرکة
 گوید:چنین می

أ  الحركة ا كمال أول لما بالينة من حیث إ   بالينة ا فهناک كمال ثا  يتنل  إلیا  المتحارک     
بحركت  المنتهیة إلی ، فهن الكمال اجخیر الذی يتنصل إلی  المتحرک بحركت  ا وهان المطهانب    

                                              
 .212ص ،9ج، تعلیقه غالمرضا فیاضی ،الحکمه نهاية طباطبایی،. 1
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 1هذا الكمال الثا ي هن المسمى غاية الحركة ... .لنفس  والحركة مطهنبة جله  ... و
 بندیجمع

علت غایی و غایت، هرچند مغایرت مفهومی دارند، با یکدیگر ارتباط دارند؛ بئه ایئن صئورت    
شود، و غایئت،  که علت غایی، وجود ذهنی یا عقلی همان غایتی است که در خارج محقک می

تصور کرده است و قصئد رسئیدن بئه آن را     وجودِ خارجیک آن صورتی است که فاعل در ابتدا
 دارد. به همین دلیل است که علت غایی متقدم بر فعل، و غایت مترخر از آن است.

اند، ممکن است برای برخی نیز اگرچه فالسفة اسالمی متوجه تفاوت معنایی این دو واژه بوده
عالمه طباطبایی بئین   اندشتبهاتی رخ دهد. به همین دلیل برخی از شارحان معاصر، مدعی شده

علت غایی و غایت اشتباه کرده و رابطة بین آنها را عینیت دانسته است. شاهد بر مدعای آنئان  
 است که در این مدعا ظهور دارد. الحکمه نهايةمتنی از جناب عالمه در 

با تحقیک و بررسی صورت گرفته در این مقاله اثبات شد که این ادعا صحیح نیسئت و جنئاب   
هئا حتئی   ر صدد بیان نظریة اختصاصی خود، یعنئی علئت غئایی داشئتن همئة فاعئل      عالمه د

های طبیعی هم دارای نوعی از علئت غئایی هسئتند؛    طبیعیات، بوده است؛ به این بیان که فاعل
،بدین صورت که در اشیای طبیعی، نوعی کشش و میل طبیعی )قوه و استعداد طبیعئی شئیء(   

جایگاه نئاق  خئود بئه سئمت جایگئاه کامئل خئود         شود شیء ازوجود دارد که موجب می
 حرکت کند؛ هرچند که از سر علم و شعور نباشد.

شده، اثبات شد که عالمه طباطبایی نیز بئه تغئایر معنئایی ایئن دو     از مجمو  ادله و شواهد بیان
 واژه پایبند بوده و خود نیز تعاریف متفاوتی از این دو ارائه کرده است.
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