ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻫﺪف ﮐﻠﯽ:ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ و آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟﻬﺎن
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ :

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﺤﻪ ﭘﺮﺳﺸﮕﺮي در اﻧﺴﺎن و ﺳﺆال از ﻋﻠﺘﻬﺎ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ؛

ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل؛
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن درﺑﺎره ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن؛
ﺑﯿﺎن اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﻮاﻫﺪ؛
ﺗﻮﺿﯿﺢ درﺑﺎره وﺟﻮب ﻋّﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ

3
جهان علّی و معلولی

ﻃﺮاح :ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي
دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه
ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1399 - 1400 :

انسان از همان اوایل کودکی که زبان می گشاید ،از «چیستی» و «چرایی» اشیا پرسش
می کند .برخی از کودکان که روحیۀ پرسشگری بیشتری دارند ،بعد از شنیدن پاسخ هر سؤال،
«چرا» ی بعدی را مطرح می کنند؛ به طوری که گاه پدر و مادر نمی توانند پاسخ هایی قانع کننده
سن آنها بیابند و بنابراین ،می کوشند حواس این کودکان را به موضوع دیگری جلب
و مناسب ّ
کنند .این چراها با بزرگ تر شدن کودک بیشتر و عمیق تر می شود و تا پایان عمر ادامه می یابد.
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 -1ﯾﮑﯽ از ﮐﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل
 -2اﻧﺴﺎن از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ؟

تفکر

آیا ساختمان ذهن کودک به گونه ای است که او «چرا» می گوید یا ساختار
جهان چنان است که او را به «چرا» گفتن می کشاند؟ آیا پرسش های کودک
صرف ًا تقلیدی از بزرگ ترهاست یا واقع ًا متوجه چیزی می شود که انگیزه
سؤال کردن را در او زنده می کند؟
ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﻫﻦ ﮐﻮدك ﻋﻠﺖ ﯾﺎب اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﺮدن ﻫﻤﺎن ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت
................................................ﯽ اﻓﺘﺪ ،ﺳﺒﺐ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﺪﻻل و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺘﻬﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎ را دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣ
.ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،داﻧﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد
................................................
ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﮐﻮدك ،ﺻﺮﻓًﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﻪ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻮدك
در ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮي ﻣﯿﺸﻮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮي را در او ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد و اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺳﺆال از ﭼﺮاﻫﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺎ در ﻧﻬﺎد ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻫﺴﺖ

رابطۀ علّیّت

واقعیت

ذهن

علت

دلیل

↓

↓

معلول

نتیجه

انسان با سؤال «چرا» می کوشد از طریق
استدالل ،رابطه های علّی میان پدیده ها
را بشناسد.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ

یکی از کهن ترین مسائل فلسفی ،مسئلۀ علّت و معلول است .شاید نخستین
مسئله ای که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه وادار کرده
است ،چگونگی رابطۀ علّت و معلول باشد2 .
انسان از همان ابتدای ظهور خود بر
)
روی این کرۀ خاکی به دنبال علّت یابی بوده و برای یافتن علل پدیده ها تالش
کرده است2 .
( 1
2
3
ﺳﻮاﻻت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ
مقصود از «علّت» و «معلول» و رابطۀ «علّ ّیت» چیست؟
) 1علّت چیزی است که به معلول وجود می دهد و وجود معلول متوقف بر وجود
نمی آید2 .
آن است؛ یعنی تا علت نباشد ،معلول هم پدید 1
معلول نیز چیزی است

()

که وجودش را از چیزی دیگر ـ که همان علّت است ـ می گیرد؛ یعنی در وجود
خود ،نیازمند دیگری است2 (.

علیت» می گویند .پس ،رابطۀ
) 3رابطۀ وجودبخشی میان علت و معلول را «رابطۀ ّ
علیت رابطه ای وجودی است که در آن ،یک طرف (علّت) به طرف دیگر (معلول)
ّ
وجود می دهد .کلمۀ «چرا» بازتابی از درک همین رابطه است« .چرا» یعنی
«به چه علّت»« ،علّت این حادثه چیست»3 (.
4
توجه داشته باشیم که)رابطۀ علّ ّیت رابطه ای وجودی است ،یعنی وجود یکی
ضرورت ًا وابسته به وجود دیگری است؛ یعنی مانند رابطۀ دوستی نیست که در
آن ابتدا وجود دو فرد فرض می شود و سپس میان آنها دوستی برقرار می گردد4 (.
 -4راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ وﺟﻮدي اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
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ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

مقایسه*

میان موجودات مختلف رابطههای گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها رابطۀ علّیت است .در جدول زیر ،اشیایی
در مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند .آیا میتوانید رابطه یا رابطههایی میان آنها پیدا کنید؟ نام آن رابطهها را بنویسید.
نوع رابطه

اشیا

بدنۀ پل و ستون های زیر آن

رابطۀ اتکا (تکیۀ بدنه به ستون ها)

زمین و اشیای روی آن

راﺑﻄﻪ ﺟﺬب ،ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ

استاد و شاگرد

ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌّﻠﻢ

کارفرما و کارگر

ﮐﺎرﮐﺮدن و دﺳﺘﻤﺰد دادن

اجزای یک ساعت

راﺑﻄﻪ ﻧﻈﻢ  ،ﻫﻤﮑﺎري و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ

تفاوت اساسی این قبیل رابطه ها با رابطۀ علّیت چیست؟
...........................................................................................................
ﺖ. .،.ﻣﻌﻠﻮل
ﯽ .ﮐ. .ﻨ .ﻨ .ﺪ. ّ ...ا.ﻣ.ﺎ . .د .ر. .را.ﺑ. .ﻄ .ﻪ. . ّ .ﻋ .ﻠ .ﯿ . .
ﯽ .ﻄآ.ﻪ.وﺑ.ر .ﺮد.ﻗ .ﺮ.ا .ر . .ﻣ . .
ﯽﻣ.و.ﯽ.ﺟ.دﻮ. .ﻫد .ﺪ.دا.و.رﻧ.آ.ﺪ .ن .ﮐ .رﻪا .ﺑ.ﭘﺎ.ﺪ.ﯾﻫ. .ﺪﻢ. .ﻣرا.ﺑ.
ﺷ .ﯿﺟ .ﺎﻮﯾ.د. .
ﺖﻫ.ﺑﺎ،.ﻪ.ا.ﻣ.ﺟﻌ.ﻠﺰ.اﻮ. .ول.ا .و.
. . . . .ود.رﺟ. .ﻮﻫ.دﻤ .ﻧ.ﻪ.ﺪا.اﯾ.ر.ﻦد. .روا.ﺑ.ﻋ.ﻄﻠ.ﻪ. .

منشأ پذیرش درک رابطۀ علّیّت

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که  :انسان چگونه متوجه رابطۀ
«علّ ّیت» می شود و آن را می پذیرد؟
آیا درک این رابطه مادرزادی است؟

یا اینکه این رابطه را از طریق تجربه و حس درک کرده و پذیرفته است؟ یا از
راه عقل و استدالل عقلی؟ و یا از راهی دیگر؟
دیدگاه برخی فیلسوفان اروپایی

 ) 1از میان فیلسوفان اروپایی ،دکارت معتقد بود که اصل علّ ّیت بدون دخالت تجربه
بهدست میآید و جزء مفاهیم ا ّولیهای است که انسان آن را بهطور فطری درک
علیت متولد میشود و درک این رابطه
میکند؛ یعنی هرانسانی ،با درکی از رابطۀ ّ
نیاز به تجربه و یا آموزش ندارد ولی یافتن مصداقهای علّت و معلول نیازمند
تجربه و آموزش است1 (1.
4

.1

07

 .1تاریخ فلسفه کاپلستون ،ج  ،ص

کتاب «تأمالت» یکی از کتاب های
مهم دکارت است که در آن مبادی
فلسفۀ او تبیین می شود.

 -1دﯾﺪﮔﺎه دﮐﺎرت در ﺑﺎرٔە اﺻﻞ ﻋّﻠﯿﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ؟
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 -1از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن ،اﻣﭙﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ ،اﻧﺴﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺜﺎل ﺑﺰﻧﯿﺪ؟
 -2دﯾﺪﮔﺎه دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم درﺑﺎره ،ﻋﻠﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟

 ) 1اما تجربه گرایان (امپریست ها) ،1که هر چیزی را براساس حس و تجربه
تحلیل می کنند ،معتقدند که انسان از طریق حس به توالی پدیده ها پی می برد
و رابطۀ علّ ّیت را بنا می نهد .آنان می گویند که مث ً
ال چون زمین همواره با آمدن
خورشید ،روشن می شود و با ناپدید شدن آن ،تاریک می گردد ،انسان متوجه
رابطه ای میان این دو پدیده شده و دانسته که تا خورشید نیاید ،زمین هم روشن
نمی شود ،یعنی یک رابطۀ ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین
یافته و اسم این رابطه را « علّیت» گذاشته است1(.
ّ
) 2در میان فیلسوفان تجربه گرا ،دیویدهیوم فیلسوف قرن هجدهم انگلستان

  

  

نظر خاصی دارد .او می گوید درست است که تنها راه شناخت واقعیات حس و
تجربه است ،ا ّما اصل علّ ّیت و رابطۀ ضروری میان علت و معلول را نمی توان از
مشاهدۀ حسی و تجربه بهدست آورد .از نظر هیوم ،حس فقط می تواند اجسام و
رنگ ها و شکل ها و اموری از این قبیل را به ما نشان دهد .مث ً
ال چشم ،می بیند
که با آمدن خورشید به آسمان زمین روشن می شود اما اینکه خورشید « علّت»
2
روشنی زمین باشد ،چنین چیزی با حس قابل رؤیت نیست(.او دربارۀ همین مثال
3ﻫﯿﻮم
) می گوید ،براثر تکرار مشاهدۀ خورشید و روشن شدن زمین ،در ذهن ما چنین
دیوید هیوم ،فیلسوف اسکاتلندی قرن منعکس می شود که خورشید « علّت» روشن شدن زمین است .او این حالت
هجدهم است که دربارۀ علّ ّیت نظر
رساله دربارۀ ذهنی را «تداعی» می نامد و می گوید تداعی چیزی جز یک امر روانی ناشی از
ویژه ای دارد .کتاب های «
مبادی
درباره
طبیعت آدمی» « ،تحقیق
توالی و پشت سرهم آمدن پدیده ها نیست .از این طریق است که ما پنداشته ایم
اخالق» و « گفت و شنود دربارۀ دین
یک رابطۀ ضروری میان طلوع خورشید و روشن شدن زمین برقرار است .ممکن
طبیعی» از جمله کتاب های اوست.
است که در صبح یک روز ببینیم که خورشید طلوع کرده ،ا ّما زمین روشن
3
نشده است 2(.برخی فیلسوفان دیگر اروپایی ،از جمله کانت نظرات دیگری در
این باره دارند که نیازمند بحث های گسترده تری است و امکان طرح آنها در
اینجا نمی باشد.
 -3ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪاﻋﯽ را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﻫﯿﻮم ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟



 .1مانند فرانسیس بیکن و جان الک .در بخش معرفت شناسی کتاب فلسفۀ سال یازدهم با برخی نظرات
تجربه گرایان آشنا شدیم.
 .2سرگذشت فلسفه ،براین مگی ،صفحه  ،112تاریخ فلسفۀ کاپلستون ج  ،  5ص  .2بحث در مابعدالطبیعه،
ژان وال ،ص . 22
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 -1دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن درﺑﺎره اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ؟
 -2ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ و از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؟

-3

اﺻﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﯿﻀﯿﻦ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟

دیدگاه فالسفۀ مسلمان

2

  

 ) 1از نظر فالسفۀ مسلمان اصل علّیت یک قاعدۀ عقلی است و از تجربه به دست نمی آید؛ زیرا دانشمندان علوم
طبیعی به دلیل پذیرفتن اصل علّ ّیت دست به تجربه می زنند تا علل حوادث را پیدا کنند .پس هر تالش تجربی خود
مبتنی بر این قاعده است .اما این گونه هم نیست که انسان به طور مادرزادی در همان بدو تولد با این قاعده آشنا
بوده و آن را درک می کرده 2
است(.آنان می گویند :همین که ذهن انسان شکل گرفت و متوجه اصل امتناع اجتماع
3
نقیضین شد ،درمی یابد که)پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ زیرا اینکه چیزی خودش به خودش وجود بدهد،
به معنای آن است که چیزی که نیست ،قب ً
ال باشد تا بتواند خودش را به وجود بیاورد و این ،همان اجتماع نقیضین
3
است1 .
است که محال بودن آن بدیهی

(

از نظر این فیلسوفان ،پس از شکل گیری ذهن کودک و درک برخی حقایق است که وقتی کودک صدایی را
می شنود یا حرکتی را مشاهده می کند ،به دنبال منشأ صدا و عامل حرکت برمی آید؛ یعنی از این به بعد است که
متوجه می شود حوادث ،خود به خود رخ نمی دهند و می توان علل حوادث را پیدا کرد.
تطبیق

دﮐﺎرت ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﻘﻠﮕﺮا ﺑﻮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،داﻧﺶ ّ ﻫﺎي او ﻟﯽ ﻫﻢ دارد ﺑﺮ آن ﻣﺒﻨﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻠﯿﺖ
ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ّ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺖ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه و ﺧﻮد ﻋﻘﻞ ،آن را درك ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﻫﺎ ﻧﯿﺰﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ داﻧﺸﻬﺎ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ درك و ﭘﺬﯾﺮش اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ ﻫﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺲ ٔ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﻓﻼﺳﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎدرزادي ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ
و درك ﺗﻮاﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ

در کتاب سال یازدهم نظر دکارت و تجربهگرایان و فیلسوفان مسلمان دربارۀ معرفتشناسی را خواندهاید .آیا
علیت هماهنگی وجود دارد؟
میان آن نظرات و دیدگاه آنان دربارۀ ّ

 -4اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ذاﺗﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
 -5ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟

توضیح دیگر :اگر بخواهیم از نتایج درس قبل ،در اینجا استفاده کنیم  ،می گوییم
 ) 4پدیده های پیرامون ما ذات ًا ممکن الوجود هستند؛ یعنی هم می توانند باشند و هم
4
5
نباشند .بودن و نبودن برای آنها مساوی است(.حالت ممکن الوجود مانند ترازویی
است که دو کفۀ آن در حالت تعادل قرار دارند و هیچ کفه ای بر دیگری ترجیحی
ندارد .حال اگر ببینیم یکی از کفه ها به سمت پایین کشیده شده و بر دیگری
فزونی یافته ،می گوییم عق ً
ال محال است که خود به خود و بدون هیچ علتی ،یک
کفّه بر کفّۀ دیگر سنگینی کند و به سمت پایین حرکت نماید5 .

)

(

نبودن

حالت امکان و تساوی

نبودن

بودن

  

ابن سینا که حدود شش قرن قبل از هیوم زندگی می کرده است ،به گونه ای از
علّیت سخن گفته که گویا پاسخی برای هیوم آماده نموده است .وی می گوید:
آری ،درک این رابطه و پی بردن به « علّیت» از طریق تجربه امکان پذیر نیست؛
 ) 6زیرا ما از طریق حس و تجربه ،فقط «به دنبال هم آمدن» یا «همراه هم آمدن»
برخی پدیده ها را می یابیم ا ّما به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای « علّیت»

بودن

خروج از امکان و تساوی

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

  

 -6ﭼﺮا از ﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ درك راﺑﻄﻪ ﻋﻠﯿﺖ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟

به وسیلۀ علت

17

 -1اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

نیست 1.لذا طبیعی است که کسی که صرف ًا تجربه گراست ،نمی تواند تبیین
قانع کننده ای از علّیت ارائه کند6 (.
البته ،برای اینکه علّت هر حادثه ای را بدانیم ،باید در بیشتر موارد از حس
و تجربۀ خود استفاده کنیم .کشف علل امور طبیعی از طریق حس و تجربه
صورت می گیرد .کودک وقتی صدایی می شنود ،به سمت صدا برمی گردد تا
عامل آن صدا را شناسایی کند.
مقایسه

دیدگاه دیوید هیوم را با نظر ابن سینا مقایسه کنید و نظر خود را توضیح دهید.
...........................................................د ﺑﻪ ﻋﻠﯿﺖ
اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻫﯿﻮم اﺷﺎره ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﻋﺘﻘﺎ
در اﻧﺴﺎن ﻧﺸﺪه و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎدت ذﻫﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﻮم آن را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ در اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
...........................................................
ﻣﯿﺂورد و اﯾﻦ را ﻫﻢ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﺮدود ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد

چه تفاوتی میان دیدگاه دکارت و ابن سینا وجود دارد؟
دﮐﺎرت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺟﺰء ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اوﻟﯿﻪ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
...........................................................
از آن درك ﻓﻄﺮي دارد ،اﻣﺎ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﻠﯿﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻣﮑﺎن
...........................................................
ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از درك ﻋﻠﯿﺖ ،ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻮادث ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﺣﺲ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ

1

)انسان عالوه بر اینکه درک میکند که هر حادثهای علّت میخواهد ،همچنین
درک میکند که هر علتی ،معلول خاص خودش را پدید میآورد و نیز درک
میکند که هر معلولی از علّت خاصی صادر میشود و پدید میآید؛ مث ً
ال آتش
میسوزاند ،آفتاب ،روشنایی میدهد و غذا انسان را سیر میکند .فیلسوفان این
1
سنخیت میان علّت و معلول» مینامند(و میگویند همۀ انسانها بهطور
اصل را « ّ
طبیعی و با همان عقل خود این حقیقت را قبول دارند و طبق همین اصل رفتار
میکنند؛ مث ً
ال برای باسواد شدن درس میخوانند ،برای سالمتی ورزش میکنند
و غذای سالم میخورند و برای استحکام ساختمان از آهن یا بتن استفاده میکنند.
فیلسوفان ـ به جز فیلسوفان تجربه گرا ـ می گویند که این اصل نیز مانند


 .1الهیات شفا ،ابن سینا ص  ،فارابی ،ابن سینا و دیگر فیلسوفان مسلمان بیان می کنند که اصل علّیت ـ یعنی
هر حادثه ای نیازمند علّت است ـ از شاخه های اصل «امتناع اجتماع و ارتفاع دو نقیض» است؛ به این نحو
مرجح» از اصل «امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین» به دست می آید و اصل علیت
ترجح بال ّ
که اصل «امتناع ّ
بالمرجح .حادث آن چیزی است که قب ً
ال نبوده و بعد بود شده است .حال اگر علّتی به او
ترجح
ّ
از اصل امتناع ّ
مرجح پدیده آمده و این ،امری محال است.
بدون
که
است
این
معنای
به
وجود نداده باشد،
ّ
3

عالمه طباطبایی و استاد مطهری اصل
سنخیت را همچون خود اصل علّیت
ّ
یک اصل عقلی می دانند .آنان بحث
دقیقی در این باره در کتاب اصول فلسفه
و روش رئالیسم کرده اند که می تواند
تکمیل کنندۀ بحث کتاب باشد.

سنخیّت علّت و معلول

8

1

ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻣﺤﻤﻮدي ،دﺑﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﻄﻖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺬه

 -1ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﭼﯿﺴﺖ؟
 -2از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﮐﺪام اﺻﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻋﻘﻠﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ
ﺧﻮد را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

  

1
خود اصل «علّیت» یک اصل عقلی است).یکی از نتایج اصل سنخیت آن است که انسان از هر چیزی انتظار آثار
متناسب با خودش را دارد؛ به همین سبب ،می کوشد ویژگی های هر شیء را بشناسد و به تفاوت های آن با اشیای
کند .البته برای اینکه بدانیم هر علّتی چه معلول خاصی دارد،
دیگر پی ببرد تا بهتر بتواند آثار ویژۀ آن را شناسایی ( 1
باید از تجربه کمک بگیریم و از طرق مختلف تجربی ،آثار و معلول های هر علّتی را شناسایی کنیم).آنان2می گویند
با قبول اصل سنخیت می توان برای نظم دقیق جهان پشتوانۀ عقلی قائل شد .دانشمندان با تکیه بر همین اصل،
تحقیقات علمی خود را پیگیری می کنند؛ آنان وقتی با پدیده ای مواجه می شوند و می خواهند علّت آن را بیابند،
به سراغ عواملی می روند که تناسب بیشتری با آن پدیده دارد و علت آن پدیده را در میان آن عوامل جست وجو
می کنند تا اینکه به علت ویژۀ آن دست یابند2 (.
بررسی


 1آیا می توانید در میان رفتارهای آدمیان موردی را مثال بزنید که نشان دهد اصل سنخیت علّت و معلول مورد
پذیرش آنها نیست؟
ﻼ
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ﺧﯿﺮ ،ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن
................................................................................
ﻏﺬا ﻣﯿﺨﻮرﯾﻢ ﭼﻮن از ﻏﺬا اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ
................................................................................


 2کسانی که این اصل را یک اصل تجربی می دانند ،می گویند « :بنابر آنچه تاکنون تجربه کرده ایم،
علّت های خاص ،معلول های خاص خود را دارند و نمی توانیم این اصل را به علّت هایی که تجربه
نکرده ایم ،تعمیم دهیم ».نظر شما در این باره چیست؟
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ﻫﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ روﺑﺮو
................................................................................
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺛﺎر وﯾﮋه آن ﭘﺪﯾﺪه اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺧﺎﺻﯽ
................................................................................
از آن ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ
٣



آیا ضرب المثل هایی داریم که گویای اصل سنخیت علت و معلول باشد؟
................................................................................
ﮔﻨﺪم از ﮔﻨﺪم ﺑﺮوﯾﺪ ﺟﻮ زﺟﻮ
................................................................................

وجوب علّی و معلولی

 -3ﭼﺮا اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ذات ﺧﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ،اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

ماهیت خود ،ممکن الوجود بوده اند و اگر اکنون موجود هستند،
در درس قبل آموختیم که اشیا در ذات و ّ
 ) 3به خاطر این است که به واسطۀ علت خود از حالت امکانی خارج شده و وجود برای آنها ضروری و واجب شده و
لذا موجود گردیده اند3 .
(
اکنون که درباره علّت و معلول سخن می گوییم ،جا دارد این را نیز اضافه کنیم که « آنچه به معلول ضرورت
وجود می دهد ،علّت است»4).معلول با قطع نظر از علّت« ،امکان ذاتی» دارد؛ یعنی ذات و ماهیت آن نسبت
9

 -4اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﻣﻌﻠﻮل ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻋﻠﺖ ،اﻣﮑﺎن ذاﺗﯽ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
اﺻﻞ وﺟﻮب ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮل را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
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دو ﺳﻮال و ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ

1

به وجود و عدم مساوی است .با آمدن علت ،وجود معلول ضرورت می یابد و موجود می شود .پس ،علّت به
بخشی علت به معلول را
معلول خود ضرورت وجود می بخشد و معلول را موجود می کند .این رابطۀ ضرورت
ِ
«وجوب علّی و معلولی» می گویند؛ یعنی اگر علّت یک چیزی موجود شود ،موجود شدن آن چیز نیز واجب می شود
و ضرورت مییابد و آن چیز نیز موجود میشود4(1.
به کار ببندیم


سنخیت علّت و معلول» است .آنان
 1مواردی که در زیر می آید ،از نظر فیلسوفان ،از نتایج اصل «علّ ّیت» و « ّ
می گویند ،چون هر انسانی این دو اصل را پذیرفته است ،این موارد را هم به طور ضمنی قبول دارد .نظر شما
در این باره چیست؟ نظر خود را روبه روی هر مورد بنویسید.
نتایج اصل علّیت

وجود نظم و پیوستگی

ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎن ٔ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋّﻠﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﻫﺮ ﭼﯿﺰي ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯿﺂﻣﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ

امکان پیش بینی رخدادها

ﻼ ﺑﺎ آﻣﺪن اﺑﺮ ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎران ﺑﺒﺎرد
اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺒﻮل اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜ ً

امکان پیشگیری از برخی حادثه ها
امکان پژوهش و تحقیق
تنظیم امور زندگی

نقد و نظر

ﻼ ﺳﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺳﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺳﯿﻞ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ
ﭼﻮن ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺜ ً
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﻢ ﭼﻮن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪﻫﺎي آﺛﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺧﺎص ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮐﻨﺪ

ﻼ اﻧﺴﺎن روز را ﺑﺮاي ﮐﺎر و ﺷﺐ را ﺑﺮاي اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ آﺛﺎر ﺧﻮد را دارد و روز آﺛﺎر ﺧﻮد را
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺜ ً

به وجود آمدن شاخه های مختلف دانش

اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪﻫﻬﺎي ﻫﻤﻨﻮع و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ آﺛﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ دارﻧﺪ



 2دیدگاه های زیر ،نظر کدام یک از فالسفه است؟
ـ علّ ّیت حاصل توالی پدیده هاست .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺴﺖ ﻫﺎ
ـ درک انسان از علّ ّیت ،درکی فطری است .دﮐﺎرت
ـ چون انسان از جهت ذاتی ممکن است ،نیاز به علت دارد .اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ
ـ اصل علّ ّیت یک اصل تجربی است .دﯾﻮﯾﺪ ﻫﯿﻮم و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺎن
ـ اصل علّ ّیت یک اصل کام ً
ال عقلی است .ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻋﻘﻞ ﮔﺮاﯾﺎن


3

شعر زیر کدام اصل را تأیید می کند؟ شرح دهید .ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ

چو بد کردی مشو غافل زآفات

که واجب شد طبیعت را مکافات



 .1مالصدرا فیلسوف بزرگ اسالمی قرن دهم و یازدهم هجری ،این بحث را ارتقا داد و وارد مرحلۀ جدیدی کرد .برای کسب اطالعات بیشتر در این باره به جلد ششم
مجموعۀ آثار استاد مطهری ،صص  1تا  18مراجعه کنید.
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