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اشاره
یکـی از مباحـث مهـم در فلسـفه، مبحـث مربوط به 
علـت و معلول اسـت که عمـوم فیلسـوفان از افالطون 
و ارسـطو تا فیلسـوفان عصـر حاضر بـه آن پرداخته اند. 
ایـن مبحـث در کتـاب فلسـفه )2( پایه دوازدهـم و در 
درس سـوم بـا عنـوان »جهـان عّلـی و معلولـی« مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. ایـن متـن، تحلیلـی از 
محتـوای ایـن درس ارائه می کنـد تا دبیـران محترم با 
اهـداف ایـن درس و نـکات اصلـی و کلیدی آن بیشـتر 

آشـنا شوند.

هدف كلي
توانایي تبیین اصل علّیت و آثار و نتایج آن در جهان

اهداف جزئي
é توجـه بـه قریحة پرسشـگري در انسـان و سـؤال از 

علت هـا از همـان كودكي؛
é تعریف دقیق علت و معلول؛

é توضیـح نظر فیلسـوفان دربارة اصـل پذیرش علّیت 
انسان؛ توسط 

é بیـان اصل سـنخیت علـت و معلول، بـا ذكر نمونه 
شواهد؛ و 

é توضیح وجوب عّلي و معلولي.

طراحي آموزشي درس
در ایـن درس، ابتـدا دانش آموزان بازگشـتي به دوران 
كودكـي مي كننـد و با تأملي در احوال خـود و كودكان، 
آمـادة طـرح یـك سـؤال مي شـوند و ایـن سـؤال را به 
شـكل هاي گوناگـون تا پایان درس دنبـال مي كنند. آن 

سـؤال این اسـت كه:
آیـا سـاختمان ذهـن كـودك بـه گونـه اي اسـت كه 
»چـرا« مي گویـد یا شـرایط بیروني و سـاختار جهان او 

را بـه »چـرا« گفتن مي كشـاند؟
پـس از طـرح این سـؤال و بحـث دربارة آن، سـه گام 

مي شود: برداشـته 
1. تبیین دقیقي از رابطة علّیت

2. توضیـح دربـارة چگونگـي قبـول رابطـة علّیـت و 
دیدگاه هـا مقایسـة 

3. سنخیت میان علت ها و معلول ها
در پایـان نشـان داده مي شـود كه این علت اسـت كه 

وجـود پیـدا كردن را بـراي معلول ضروري مي سـازد.

محورهاي اصلي درس
é انسـان موجـودي پرسشـگر اسـت و از چگونگـي و 

علـل پدیده هـا سـؤال مي كنـد.
é جهـان سـاختاري علـت و معلولـي دارد و پدیده هـا 

خودبه خـود حـادث نمي شـوند.
é فالسـفه نظـرات متفاوتـي دربارة قبـول اصل علّیت 

توسط انسـان دارند.

دكتر محمدمهدي اعتصامي

این مقاله دومین بحث مربوط به راهنمای تدریس کتاب فلسفه جدید التالیف فلسفه
است، امیدواریم، با اهداف  و الگوی تدریس این کتاب بیشتر آشنا شوید.

درس جهان عّلی و معلولی
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é فالسـفة مسـلمان معتقدنـد كـه علّیـت یـك اصـل 
عقلـي اسـت و ریشـه در اصـل عـدم اجتمـاع و ارتفـاع 

نقیضیـن دارد.
é میـان علت ها و معلول ها رابطة سـنخیت وجود دارد، 

یعنـي هر علتي، معلول خاص خـود را پدید مي آورد.
é علت هـا بـه معلول هـاي خـود وجـود مي بخشـند و 

آن هـا را از حالـت امكانـي خـارج مي سـازند.

نكات آموزشي در مسیر تدریس
تحلیل كنجكاوي كودك

كنجـكاوي كـودك زمینـة خوبـي بـراي ورود به بحث 
علّیـت اسـت، زیـرا هـم دانش آمـوزان خودشـان آن را 
تجربـه كرده انـد و هـم آن را در میـان كـودكان دیگـر 
مي یابنـد. تحلیـل كنجـكاوي كـودك كـه مقدمـة ورود 
بـه درس اسـت، بـه آنجـا كشـیده مي شـود كـه بخـش 
اعظـم این كنجـكاوي »علت یابي« اسـت. البته بخشـي 
از كنجـكاوي كـودك هم ناظر به چگونگي هاسـت؛ مثاًل 
اگـر او بـا یـك دسـتگاه رادیـو روبـه رو شـود، مي خواهد 
بدانـد این ابزار چیسـت، داخل آن چه قطعاتي هسـت و 
ماننـد آن؛ و اگـر این رادیو روشـن شـود و صدایـي از آن 
پخش شـود، مي خواهد بداند »چرا رادیو روشـن شـد؟« 

و »چـه كسـي صـدا را ایجـاد كـرد؟« و مانند آن.

انجام فعالیت »تفكر«
در ایـن فعالیـت، دانش آمـوزان دربارة یك سـؤال مهم 
مي اندیشـند و بـا یكدیگـر مشـورت مي كنند. در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال مي گوییم اصـواًل سـاختار ذهـن كودك 
علت یـاب اسـت و بخـش اعظـم تفكـر كـردن همـان 
علت یابي اسـت. به عبارت دیگر، انسـان قدرت و توانایي 
تفكـر و اسـتدالل و یافتن علت هـا و چگونگي هـا را دارد 
و همیـن توانایي اسـت كـه وقتي به كار مي افتد، سـبب 
كسـب علـم و دانـش  مي شـود و بـه میزانـي كه انسـان 
بیشـتر تفكـر كند، دانش بیشـتري به دسـت مـي آورد.

پرسـش هاي كـودك صرفًا تقلید از بزرگ ترها نیسـت، 
بلـه، تربیـت بزرگ ترها سـبب تقویت توانایـي كودك در 
پرسشـگري مي شـود، نه اینكه اصل پرسشـگري را در او 
بـه وجـود بیاورد و ایجاد كند. سـؤال از چراها و چگونگي 

در نهاد هر كودكي هسـت.

توضیح دربارة رابطة علّیت
بـا اینكـه هـر فـردي بـا رابطـة علّیـت آشناسـت و در 
هـر لحظـه از زندگـي در حال اسـتفاده از همیـن رابطه 
اسـت، امـا در ایـن قسـمت از درس تـالش مي كنیم كه 
فهـم دقیـق و شـفافي از »علـت«، »معلـول« و »رابطـة 
علّیـت« در دانش آمـوز شـكل بگیـرد تـا او بعدهـا و در 
مسـائل پیچیدة فلسـفي بتواند از این فهم استفاده كند. 
اینكـه رابطـة علّیـت یـك »رابطـة وجـودي« اسـت و با 
سـایر روابـط متفـاوت اسـت و معلـول، وجود خـود را از 

علـت مي گیـرد، مهم تریـن نكتـه در فهـم دقیـق رابطة 
علّیت اسـت.

انجام فعالیت 
»مقایسه«

انجـام ایـن فعالیت سـبب 
تفـاوت  بیشـتر  تشـخیص 
سـایر  بـا  علّیـت  رابطـة 
ایـن  در  مي شـود.  روابـط 
فعالیت، جدولـي تنظیم و از 
دانش آموزان خواسـته شـده 
اسـت كـه نـوع رابطـه را در 

بنویسـند. مقابـل  سـتون 

توضیح دربـارة چگونگي پذیـرش رابطه علّیت 
به عنـوان یك اصـل عمومي و جهان شـمول

سـؤالي كه در اینجا مطرح اسـت این اسـت كه: انسـان 
براسـاس چـه مالكـي اصل علّیـت را به عنـوان یك اصل 

جهان شـمول و كلي پذیرفته اسـت؟
در ابتـداي درس نشـان داده شـد كـه كـودك بـا اصل 
علّیت آشناسـت و بخشـي از كنجكاوي او ناظر به یافتن 
پاسـخ بـراي »چرا«هاسـت؛ یعني كودك هم نسـبت به 
هـر حادثـه و اتفاقي كه پیرامونـش رخ مي دهد، كنجكاو 

اسـت و بـه دنبال علت آن اسـت.
توجـه داشـته باشـیم كـه در اینجا مـا به دنبـال نحوة 
پیدایـش مفهوم علت و معلول در ذهن كودك نیسـتیم. 
ایـن موضـوع را مرحوم عالمة طباطبایـي در مقالة پنجم 
كتـاب »اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم«، تحـت عنوان 
»پیدایش كثرت در ادراكات« تبیین كرده اسـت. ایشـان 
مي گویـد ایـن مفاهیم كه جـزء معقوالت ثانیة فلسـفي 
هسـتند، بعـد از ورود اولیـن ادراكات حسـي، كـه همان 
معقوالت اولیه هسـتند، در ذهن شـكل مي گیرند؛ چون 
فالسـفة اسـالمي و از جملـه عالمـه طباطبایـي عقیـده 
دارنـد كـه انسـان در بـدو تولـد به طـور مـادرزادي هیچ 
مفهـوم اولیـه و ادراكـي نـدارد و ذهن كـودك در حالت 
بالقـوه اسـت. اولیـن ادراكات، از طریـق حـس و بـه نحو 
انفعالـي وارد دسـتگاه ادراكـي انسـان مي شـود و ذهـن، 
در حـد همیـن ادراكات فعلیـت مي یابـد. مثـاًل كـودك 
متوجـه مزة شـیریني مي شـود یـا سـیاهي را مي بیند یا 
سـفیدي نـور را در مي یابـد. بعـد از اینكـه ایـن ادراكات 
وارد شـد و ذهن شكل گرفت و توانسـت در این ادراكات 
تصـرف كنـد، مثـاًل متكي بـودن ایـن ادراكات بـه خود 
و ذهـن خـود را مي یابـد و مفاهیمـي از قبیـل وابسـته 
بـودن، علـت بـودن و معلـول بـودن را به علـم حضوري 
مشـاهده مي كنـد و از ایـن علم حضـوري، علم حصولي 
بـه دسـت مـي آورد و مفاهیمي ماننـد علت و معلـول را 

درك مي كنـد. 
امـا مسـئلة مـا در اینجـا این اسـت كـه انسـان از كجا 

نوع رابطهاشیاء

رابطه اتكا )تكیة بدنه به ستون ها(بدنة پل و ستون هاي زیر آن

رابطة جذب )نیروي جاذبه(زمین و اشیاي روي آن

تعلیم و تعلماستاد و شاگرد

كار كردن و دستمزد دادنكارگر و كارفرما

رابطة نظم )همكاري و هماهنگي(اجزاي ساعت

در همة این رابطه ها، اجزا و اشیایي وجود دارند كه با هم رابطه برقرار 
مي كنند. اما در رابطة علّیت، معلول وجود ندارد و علت به معلول وجود 

مي دهد و آن را پدید مي آورد.

در ابتداي درس 
نشان داده شد 

كه كودك با اصل 
علّیت آشناست 

و بخشي از 
كنجكاوي او 

ناظر به یافتن 
پاسخ براي 

»چرا«هاست؛ 
یعني كودك هم 

نسبت به هر 
حادثه و اتفاقي 

كه پیرامونش رخ 
مي دهد، كنجكاو 
است و به دنبال 

علت آن است
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متوجـه مي شـود كـه ایـن یـك اصـل عمومي اسـت 
و هـر معلولـي نیازمنـد علـت اسـت و هیـچ پدیده اي 

بـدون علـت موجـود نمي شـود؟

انجام فعالیت »تأمل«
بـراي اینكه دانش آمـوزان خودشـان وارد این چالش 
و سـؤال بشـوند، قبـل از بیـان نظـر فالسـفه، از آن ها 
مي خواهیـم كـه نظـرات خـود را بیـان كننـد. هنگام 
وارد  نیـز  مـا  اسـت  بهتـر  دانش آمـوزان  دادِن  نظـر 
گفت وگـو بشـویم و معایب و محسـنات نظـر هركدام 

را نشـان دهیم.

طرح دیدگاه های فالسفة اروپایي
در بیان دیدگاه فالسـفة اروپایي، دو دیدگاه مشـهور 
كـه مربوط به عقل گرایـان و تجربه گرایان اسـت و نیز 
دیـدگاه خـاص كانـت كـه مي تـوان آن را دیدگاهـي 

ایده آلیسـتي نامید مطرح شـده اسـت:
عقل گرایـان، به خصـوص دكارت این اصـل را فطري 
مي داننـد و منظورشـان از فطـري ایـن اسـت كه این 
مفهـوم را انسـان از ابتـدا دارد و آن را كسـب نكـرده 
اسـت؛ بـه تعبیر دیگـر، این مفهـوم به طور مـادرزادي 
همـراه انسـان بـوده اسـت. لـذا تجربه گرایـان آن را 

مكتسـب از تجربـه مي دانند.
البتـه در ایـن میان، هیوم، فیلسـوف قـرن هجدهم 
انگلسـتان، كه یك فیلسوف تجربه گراسـت، مي گوید 
انسـان بـراي رسـیدن بـه معرفـت راهـي جـز تجربه 
نـدارد؛ در عیـن حـال كه بـه نظر او علّیـت حتي یك 

مفهوم مسـتقیم تجربي هم نیسـت.
او در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه انسـان ها رابطـة 
علّیـت را از كجـا بـه دسـت آورده انـد، با یـك تحلیل 
تجربـي مي گویـد: انسـان ها در وهلـة اول دیده اند كه 
همـة اشـیایي كـه علـت و معلول بـه شـمار مي آیند، 
هم پهلوینـد.1 او همچنیـن مي گویـد تجربـه ایـن را 
هـم بـه مـردم نشـان داده اسـت كـه البته علـت قبل 
از معلـول بایـد وجود داشـته باشـد و علت بـر معلول 
تقـدم زماني2 دارد. البته در آن زماني كه علت هسـت 
و معلـول نیسـت، هنـوز علـت بـه مرحلـة تـاّم خـود 
نرسـیده اسـت و علـت، آن زمـان كـه علت مي شـود، 
معلـول هـم همراهـش مي آیـد و اگـر علـت، قبـل 
از معلـول وجـود نداشـته باشـد، توالـي زمانـي از بین 
مـي رود و همة اشـیا بـا هم پدیـد مي آینـد. پس هم، 
هم پهلویـي و هم زماني  الزم اسـت و هـم تقدم زماني 

علـت بـر معلول.
او مي گویـد انسـان عنصـر سـومي را هـم در علّیت 
انسـان  اسـت.  »ضـرورت«  آن  و  مي دهـد  دخالـت 
این گونـه فكـر مي كنـد كـه اگـر علـت آمـد، ضرورتًا 

معلـول بـا هـم مي آیـد.
هیـوم مي گوید هم پهلویـي و توالي مسـاوي با اصل 

علیت نیسـتند. آنچـه اصل علیت را مي سـازد، مفهوم 
»ضـرورت« اسـت كـه مي گوید اگـر الف آمـد ضرورتًا 
ب هـم خواهـد آمد. حال او مي پرسـد كه انسـان این 
»ضرورت« را از كجا به دسـت آورده اسـت؟ از تجربه؟ 
خـودش پاسـخ مي دهد كـه: انسـان ها در تجربه فقط 
سـپس  كرده انـد.  مشـاهده  را  هم پهلویـي  و  توالـي 
هیـوم در تحلیـل اینكـه انسـان ها چگونـه بـه مفهوم 
»ضـرورت« رسـیده اند كـه بتواننـد بگوینـد مثـاًل بـا 
آمـدن خورشـید ضرورتًا روشـنایي مي آیـد، مي گوید: 
همراهـي دائـم وقایع عامـل پیدایش چنیـن تصوري 
بوده اسـت. وقتي مي گوییم »الف« علت »ب« اسـت، 
بـدان جهت اسـت كـه ما پیوسـته مشـاهده كرده ایم 
وقایعـي از نـوع »ب« همـواره به دنبال وقایعـي از نوع 
»الـف« روي داده اسـت و ایـن یـك »عـادت ذهني« 
اسـت. یـك »عـادت ذهنـي« خـاص مـا را ترغیـب 
مي كنـد كه بعـد از این هم بگوییم اگر خورشـید آمد، 
ضرورتـًا روشـنایي هم خواهـد آمـد. از همین »تجربة 
تداعـي« اسـت كه تصـور »ارتبـاط ضـروري« حاصل 
مي شـود. بـه عبـارت دیگـر، مـا به جهـان صفاتـي را 
نسـبت مي دهیـم كـه در مـا ریشـه دارنـد و تصورات 
آن هـا، نـه از طریق عـادي، بلكـه از راه نوعـي فعالیت 
ذهنـي بـه وجـود مي آینـد كـه از تأثیراتي كـه ادراك 

خارجـي موجـب آن هاسـت بي نیاز هسـتند.3
كانـت، البتـه راه سـومي پیـش گرفت كه هـم با راه 

دكارت متفـاوت بـود و هم بـا راه هیوم.
دكارت، گرچـه ایـن مفهـوم را فطـري و مـادرزادي 
مي دانسـت، امـا معتقـد بود كه ایـن مفهوم بـر خارج 
داللـت مي كنـد؛ یعنـي واقعـًا در خـارج رابطـة علّیت 
وجـود دارد. اما كانت معتقد بود كـه اصواًل این مفهوم 
یك مفهوم سـوبژكتیو اسـت، یعني مربوط به ساختار 
ذهـن اسـت. بـه تعبیـر دیگـر، كانـت معتقد بـود كه 
این انسـان اسـت كه پدیدارهـا را این گونـه مي بیند و 

مي یابـد، نـه اینكه پدیده هـا این گونه هسـتند.
از طـرف دیگـر، هیـوم معتقـد نبـود كـه مفهـوم 
ضـرورت عّلـي و معلولي از ابتـدا در ذهن وجـود دارد؛ 
بلكه عقیده داشـت كه انسـان از طریق مشـاهده هاي 
مكـرر و تجربه هـاي مكـرِر برخـي حـوادث، برایـش 
این گونـه تداعـي مي شـود كه چـون »ب« همـواره با 
»الـف« مي آیـد، ضرورتـًا از »الـف« ناشـي مي شـود و 
ایـن تداعـي، گرچه بر اثر تجربه و تكرار تجربي شـكل 
گرفـت، امـا یـك امـر ذهنـي و عـادت ذهنـي اسـت. 
امـا كانـت معتقـد اسـت كـه اصـواًل تجربـه در اینجا 
مدخلیتـي ندارد. سـاختار ذهن از ابتدا این گونه اسـت 
كـه برخـي پدیدارهـا را در جایـگاه علـت قـرار دهد و 
برخـي را در جایـگاه معلول، و علـت و معلول )علّیت( 
اصـواًل داللت خارجـي ندارد و مربوط به سـاختار علم 

در انسـان است.
بـه عبـارت دیگر قـوة فاهمـة انسـان داراي مقوالتي 

عقل گرایان، 
به خصوص دكارت 
این اصل را 
فطري مي دانند 
و منظورشان از 
فطري این است 
كه این مفهوم را 
انسان از ابتدا 
دارد و آن را كسب 
نكرده است؛ به 
تعبیر دیگر، این 
مفهوم به طور 
مادرزادي همراه 
انسان بوده است. 
لذا تجربه گرایان 
آن را مكتسب از 
تجربه مي دانند
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اسـت كه شـرایط پیشـیني معرفت و علم هسـتند و 
ایـن امـكان را به انسـان مي دهنـد كه بتوانـد در مورد 
خـارج تفكـر كنـد و اعیـان خارجـي را فهـم نمایـد. 

مقـوالت فاهمـه عبارت انـد از:
1. كّمیات: وحدت، كثرت و تمامّیت

2. كیفّیـات: واقعیت )ایجاب(، عدم واقعیت )سـلب( 
و حصر

3. ِنَسـب: ذاتّیـت و تقـّرر )جوهر و عـرض(، علّیت و 
بسـتگي )علت و معلول( و مشـاركت

4. جهـات: امـكان و امتناع، وجود و عـدم و ضرورت 
امكان و 

ایـن دوازده مقولـه شـرایط پیشـیني علم هسـتند. 
پیشـیني بودن، بدان معناسـت كه از تجربه به دسـت 

نیامده انـد، بلكـه شـرط معرفت تجربي هسـتند.
دبیـران محتـرم توجـه دارنـد كـه در همـان حدي 
كـه در كتـاب آمـده بایـد اكتفـا كـرد و نیاز بـه دادن 

توضیحـات بیشـتر بـه دانش آمـوزان نیسـت.

توضیح دیدگاه فالسفة مسلمان
كلـي  دیـدگاه  یـك  براسـاس  مسـلمان  فالسـفة 

كـه: معتقدنـد 
اواًل ذهـن در بـدو تولـد، نـه داراي تصور اولیه اسـت 

و نه تصدیـق اولیه.
ثانیـاً: اولیـن تصـورات از طریـق حـواس وارد ذهـن 

مي شـود، امـا این هـا فقـط تصـورات هسـتند.
ثالثـاً: همیـن كه ذهـن بخواهد یك تصدیق بسـازد 
و بگویـد مثاًل سـیاهي سـفیدي نیسـت، در همین جا 
اصـل بدیهـي »عـدم اجتمـاع و ارتفـاع نقیضیـن« را 
حاضـر مي یابـد، یعنـي ایـن اصـل گرچـه از تجربه به 
دسـت نیامـده، اما بعـد از آمـدِن اولین تصـورات قرار 

دارد.
رابعـاً: اولیـن تصـورات مربـوط به حـس و معقوالت 
اولیـه اسـت. دسـتة دوم تصـورات كه معقـوالت ثانیة 
فلسـفي هسـتند )ماننـد علـت و معلـول، جوهـر و 
عـرض، وحـدت و كثرت( بعـد از معقـوالت  اول، اما با 
مشـاهده حـاالت نفس و ذهـن به ادراكات خـود و قوا 

و افعـال خـود حاصل مي شـوند.
خامسـاً: همیـن تصـورات علـت و معلـول، وقتـي 
مي خواهنـد به صـورت یـك قانون عـام درآیند و گفته 
شـود كـه مثـاًل هـر معلولـي علـت مي خواهـد، یـك 
فراینـد عقلـي دارد و مبتنـي بـر قانـون عـدم اجتماع 
و ارتفـاع نقیضیـن و قانـون بعـدي آن، یعنـي ترجیح 

اسـت. بالمرجح 
بنابرایـن، قانون علّیت از نظر فالسـفة اسـالمي یك 
قانـون عقلي اسـت، مـادرزادي هم نیسـت و از طریق 
تجربـه و درك توالـي زمانـي و مانند آن نیز به دسـت 

نیامـده اسـت. ابن سـینا در این بـاره مي گوید:

بیـان ابن سـینا، عالوه بر یك تبیین دقیـق از علّیت، 
ناظـر بـر رفـع اشـكالي اسـت كـه قرن هـا بعـد پایـة 
فكـري فیلسـوفي مثل هیـوم را تشـكیل داده و حتي 

سـبب بیـداري كانـت از خواب جزمي شـده اسـت.
جالـب و شـگفت انگیز اسـت كـه ابن سـینا، هـم به 
»توالـي« مـورد نظـر هیـوم اشـاره مي كنـد و توضیح 
مي دهـد كـه ایـن توالـي بـه هیچ وجـه منشـأ اعتقاد 
بـه علّیـت در انسـان نشـده، و هم به موضـوع »عادت 
ذهنـي« توجـه مي كند كه هیـوم آن را عامل پیدایش 
اصـل علّیـت در انسـان به شـمار مي آورد و ایـن را نیز 

ابن سـینا مـردود مي شـمارد.

انجام فعالیت »مقایسه«
ایـن فعالیت، بـراي افزایش قـدرت ارزیابي و تحلیل 
دانش آموزان داده شـده اسـت. مقصود از سـه دیدگاه، 
فیلسـوفان  و  عقل گرایـان  و  تجربه گرایـان  دیـدگاه 
مسـلمان اسـت و نیازي به طرح دیدگاه هر فیلسوفي 

. نیست

توضیح اصل سنخیت علت و معلوم
فیلسـوفان مسـلمان اصل سـنخیت را هم یك اصل 
عقلـي مي داننـد نه تجربـي، و معتقدند كـه این اصل 
پایـة رفتارهـاي انسـان و دانشـمندان علـوم مختلـف 
اسـت. در اینجـا دانش آمـوزان باید به ایـن نكته توجه 

كننـد كه:
é اصـل سـنخیت یـك اصلـي عقلـي اسـت، نـه 
تجربـي، زیـرا بـا دلیـل عقلـي اثبـات مي شـود، بدین 
ترتیـب كه: شـيء الـف كه ویژگـي خاصـي دارد، باید 
آثـاري متناسـب بـا خود داشـته باشـد و شـيء »ب« 

»و ایضـًا فـان العلـم باالسـباب المطلقـه حاصـل بعد العلـم باثبات 
ا مـا لـم نثبـت وجود االسـباب  االسـباب لالمـور ذوات االسـباب: فانـّ
للمسـبّبات مـن االمـور باثبـات أّن وجودهـا تعلقـًا بمـا یتقدمها في 
الوجـود، لـم یلزم عند العقل وجود السـبب المطلق، و أن ههنا سـببًا 
مـا اومـا الحس فال یـؤذي اال الـي الموافـائ: و لیس اذا توافي شـیئان، 
وجـب أن یكـون احدهمـا سـببًا لآلخـر. واالقنـاع الذي یقـع للنفس 
لكثـرئ مـا یـورده، الحـس و التجربـه فغیـر متأكـد، علـي مـا علمَت، 
إال بمعرفـئ أن االمـور التـي هـي موجودئ فـي االكثر هـي طبیعیئ و 

اختیارّیئ«.4

عقل گرایـان: مفهـوم علّیت یـك مفهوم تجربـي نیسـت و از ابتدا 
همـراه با انسـان بوده اسـت.

تجربه گرایـان: مفهـوم علّیت یك مفهوم تجربي اسـت كه انسـان 
از مشـاهدة پدیده هـا و روابط آن ها به دسـت آورده اسـت.

فیلسـوفان مسـلمان: مفهوم علّیت یك مفهوم عقلي اسـت و نه 
تجربـي كه انسـان بـا درك اصل تناقض آن را به دسـت آورده اسـت.

فیلسوفان مسلمان 
اصل سنخیت 

را هم یك اصل 
عقلي مي دانند نه 

تجربي، و معتقدند 
كه این اصل پایة 

رفتارهاي انسان و 
دانشمندان علوم 

مختلف است
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كـه ویژگي دیگـري دارد، باید آثار دیگري متناسـب 
خـود داشـته باشـد. اگر شـيء »الف« و شـيء »ب« 
آثـاري مشـابه هم داشـته باشـند، ترجیـح بالمرجح 
رخ مي دهـد كـه امري محال اسـت و نتیجـه اش این 
مي شـود كـه از هـر چیزي هـر چیزي پدیـد آید كه 

این هـم محال اسـت.
é البتـه پیـدا كـردن نمونه هـا و مصداق هـاي اصل 
سـنخیت یـك امـر تجربي اسـت، یعنـي ایـن را كه 
چـه چیزي علـت چه چیزي اسـت از طریـق تجربه 
و مشـاهده بـه دسـت مي آوریـم. مثـاًل مي دانیـم كه 
آب چـه خـواص و آثـاري دارد و آهـن، چـه خـواص 

آثاري. و 

انجام فعالیت »بررسي«
این فعالیت براي تعمیق اصل سنخیت است.

در  بررسـي  یـك  دانش آمـوزان  اول،  تمریـن  در 
اعمـال و رفتـار روزانـة خـود و دیگـران مي كننـد و 
مي بیننـد كـه همه براسـاس اصل سـنخیت اسـت. 
مثـاًل: سـوار اتومبیـل شـدن بـدان جهـت اسـت كه 
از اتومبیـل انتظـار داریـم با سـرعت بیشـتر حركت 
كنـد. غـذا مي خوریم چـون از غـذا انتظـار داریم كه 

سـالمتي مـا را تأمیـن كنـد و ... .
هـر  اسـت.  بیشـتر  دقـت  نیازمنـد  دوم  تمریـن 
تجربه گرایـي بـا پدیده هـاي جدیـد هـم كـه روبه رو 
مي شـود، بـاز هـم براسـاس اصـل سـنخیت بـا آن 
برخـورد مي كند؛ یعني به دنبال شـناخت آثـار ویژة 
آن پدیـده اسـت و انتظـار دارد كه آثار خاصـي از آن 

شـود. ظاهر 

بحث دربارة وجوب عّلي و معلولي
ایـن بحـث دنبالـة بحـث امـكان اسـت. در بحـث 
امـكان توضیـح داده شـد كـه ماهیات پیرامـون ما و 
خودمـان نسـبت به وجود، حالت امكانـي دارد و ذات 

مـا به گونه اي نیسـت كـه ضرورتـًا موجود باشـیم.
حـال كه مـا ممكن الوجود هسـتیم وقتـي موجود 
مي شـویم كـه از حالـت امكان بیـرون آییـم و وجود 
بـراي مـا واجـب شـود و ایـن كار توسـط علـت رخ 

مي دهـد.

انجام فعالیت »به كار ببندیم«
در فعالیـت اول نتایجـي از اصـل علّیت بیان شـده 
كـه انسـان در زندگـي روزانـة خـود از آن اسـتفاده 

مي كنـد. ایـن نتایـج عبارت انـد از:
1. نبود اتفاق در عاَلم

ایـن موضـوع در درس بعـد به طـور كامـل توضیح 
داده شـده است.

2. وجود نظم و پیوستگي در جهان
نظـم جهـان به علت همان سـنخیت اسـت. اگر از 
هـر چیـزي هـر چیـزي پدیـد مي آمـد هیـچ نظم و 

ترتیبي وجود نداشـت.

3. امكان پیش بیني رخدادها
ایـن هـم به علت قبول اصل سـنخیت اسـت؛ مثاًل 

بـا آمـدن ابر انتظـار داریم كه بـاران ببارد.

4. امكان پیشگیري از حادثه ها
چـون مي دانیـم كـه مثـاًل سـیل باعـث تخریـب 
مي شـود، بـا ایجاد سـد مانع سـیل مي شـویم تـا اثر 
سـیل كه تخریب خانه هاسـت، اتفاق نیفتـد. پس در 

اینجـا هم اصل سـنخیت پذیرفته شـده اسـت.

5. امكان پژوهش و تحقیق
پژوهشـگر هم چون انتظار دارد كـه از هر پدیده اي 
آثـار خاصـي مشـاهده كند، تحقیـق مي كند تـا آثار 

خـاص هر پدیده را شناسـایي كند.

6. تنظیم امور زندگي
اینكـه مثاًل انسـان روز را بـراي كار و شـب را براي 
اسـتراحت قـرار مي دهد بدان جهت اسـت كه شـب 

آثـار خـود را دارد و روز آثـار خود را.

7. به وجود آمدن شاخه هاي مختلف دانش
ایـن هم بدان سـبب اسـت كه پدیده هـاي همنوع 

و نزدیـك بـه هم آثـار نزدیك به هـم دارند.
در تمریـن دوم عبارت هایي آمـده و از دانش آموزان 
مي خواهـد كـه مشـخص كننـد ایـن عبـارات نظـر 

كـدام گروه از فالسـفه اسـت.
é علّیت حاصل توالي پدیده هاست: تجربه گرایان

é علّیت جزء ساختار ذهن است: كانت
é چـون انسـان از جهـت ذاتي ممكن الوجود اسـت 
نیـاز بـه علـت دارد: ابن سـینا و فالسـفة پیـرو او و 

آكوئیني تومـاس 
é چـون انسـان از جهت وجـودي فقیر اسـت، نیاز 

بـه علـت دارد: مالصدرا و پیـروان او
é چـون انسـان وجودي وابسـته دارد، نیـاز به علت 

دارد: مالصـدرا و پیروان او
é اصل علّیت یك اصل تجربي است: تجربه گرایان

é اصـل علّیـت یـك اصـل كامـاًل عقلـي اسـت: 
مسـلمان فیلسـوفان  و  عقل گرایـان 

در تمریـن سـوم یـك شـعر داده شـده اسـت كـه 
ناظـر بـر اصـل سـنخیت علـت و معلول اسـت.

پي نوشت ها
1. Contiguous
2. Temporal priority

3. تاریـخ فلسـفه كاپلسـتون، ج 5، ص 
305 ـ 295 و تاریـخ مختصـر فلسـفه 
جدید راجر اسـكروتن، ص 226ـ  223
4. الهیـات شـفا، مقالة اول، فصـل اول، 

ص 8

نظم جهان به 
علت همان 
سنخیت 
است. اگر از 
هر چیزي هر 
چیزي پدید 
مي آمد هیچ 
نظم و ترتیبي 
وجود نداشت


