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 باسمه تعالي

  يانسان  مازدهدوی فلسفه   سومدرس  خالصه

 رسان گپ * امیدر پ  يانسان ازدهمدو* کانال آموزش فلسفه 
 

 21https://gap.im/falsefe              پیام رسان گپکانال در  نکیل
 

 ردن المِشهرستا  –خلیل شباني نژاد دبیر فلسفه و منطق 
 

 ي و معلول يجهان علّ  

 20تا    13صفحه 
چراها با بزرگ تر شدن  نیاو  اشیاست.« چیستی و چرایی»روحیه پرسشگری دارد و به دنبال « کودکی»انسان از 

 نیا یرو ظهور خود بر یانسان از همان ابتدا و .ابدی یعمر ادامه م انیشود و تا پا یتر م قیو عم شتریکودک ب

 است. کرده ها تالش دهیعلل پد افتنی یبوده و برا یابیبه دنبال علتّ  یخاک ۀکر

 

 تیرابطه عل ۞
 مسائل فلسفی است کهن ترینیکی از  -1

 ای است که فکر بشر را به خود متوجه کرده است  نخستین مسئله« شاید» -2

 

ی آید یعنی در وجود چیزی است که وجود معلول متوقف بر آن است و تا آن نباشد معلول هم پدید نم علت:

 خود به آن نیازمند است

که همان علت است می گیرد؛ یعنی در وجود خود نیازمند  -چیزی است که وجودش را از چیز دیگر معلول:

 دیگری است

 

 معلول ←جوشیدن آب     و  علت    ← درجه100حرارت «  می جوشد درجه 100حرارت آب در » مثال :

و وجودش  درجه حرارت نباشد آب به جوش نمی آید 100ند حرارت است و تا در این مثال جوشیدن آب نیازم

 وابسته به حرارت است و حرارت نیز علت و به وجود آورنده آب جوش است. 
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است  یوجود یرابطه ا تیّعل .ندیگو یم تیّعل ۀبطراعلت و معلول را  انیم یبخش وجود ۀرابط: تیّعل ۀرابط

 دهد. یوجود م (معلول) گریف دبه طر( تعلّ)طرف  کیکه در آن، 

 

 سوال؟

 چرا رابطه علیت یک رابطه وجودی است؟

 پاسخ: 

 می دهد و هستی زیرا یک طرف که همان علت باشد، به طرف دیگر )معلول(، وجود

 است. )علت(وجودش وابسته به دیگری )معلول(علت نباشد معلول به وجود نمی آید. یا یکیاگر  به عبارت دیگر:

 گردد. یبرقرار م یآنها دوست انیشود و سپس م یابتدا وجود دو فرد فرض م آن که در ستین یدوست ۀمانند رابط

 

 
  رد؟یپذ یشود و آن را م یم« تیّّعل » ۀانسان چگونه متوجه رابط

 است؟ یرابطه مادرزاد نیدرک ا ایآ

 است؟  رفتهیتجربه و حس درک کرده و پذ قیرابطه را از طر نیا نکهیا ای

 گر؟ید یاز راه ایو  ؟یعقل و استدالل عقل اهر از ای

 

 در این درس دیدگاه فیلسوفان اروپایی و فالسفه مسلمان در پاسخ به سواالت مطرح شده بیان می شود.

 

 

 

 در خصوص منشأ پذیرش درک رابطه علیت وجود دارد فیلسوفان اروپاییدیدگاه در میان  دو

 

 (دکارت ) فالسفه عقل گرا :   -1 

 ت معتقد بود که اصل علیت:دکار

 بدون دخالت تجربه به دست می آید     -الف

 مفاهیم اولیه و بدیهی است)نیاز به دلیل ندارد( ءجز -ب

 دارد درک فطری انسان از آن  -ج

آموزش ندارد  ایبه تجربه و  ازین رابطه نیشود و درک ا یمتولد م تیّعل ۀاز رابط یبا درک ،یهرانسان یعنی اینکه :

 و آموزش است. تجربه ازمندیعلتّ و معلول ن یمصداق ها افتنی یول

 راگعقل  -1

 تجربه گرا -2 
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 ها( ستی)آمپر:  تجربه گرافالسفه  -2

 نهد. یرا بنا م تیّّعل ۀرابط و برد یم یها پ دهیپد یحس به توال قیمعتقدند که انسان از طرآنها 

به دنبال پدیده دیگر اتفاق توالی یعنی در پی یکدیگر آمدن ؛ یعنی وقتی ما می بینیم)حس( یک پدیده  توضیح:

 می افتد از یکی برای دیگری تعبیر به علت می کنیم

 گردد، انسان متوجه یم کیشدن آن، تار دیشود و با ناپد یروشن م د،یخورش همواره با آمدن نیمثالً چون زم

 ۀرابط کی یعنیشود،  ینم هم روشن نیزم د،یاین دیشده و دانسته که تا خورش دهیدو پد نیا انیم یا رابطه

 است. گذاشته« علیّت» رابطه را نیو اسم ا افتهی نیو روشن شدن زم دیطلوع خورش انیم یضرور

 

 ؟سوال

 ست؟یچ تیها در رابطه با منشا درک رابطه عل ستیدکارت و آمپر دگاهیتفاوت د

 : پاسخ

 دهیپد یخارج و توال ها منشا درک را در عالم ستیاست اما آمپر یو فطر یدرون تینظر دکارت منشا درک عل به

 ندیجو یها م

 

  تی)تجربه گرا( در باره اصل علقرن هجدهم انگلستان  لسوفیف ومیه دگاهید

 هیوم که اساساً تجربه گراست نظر خاصی در این زمینه دارد :
 

تجربه را رد می کند کمک را از طریق استدالل عقلی و بدون« امکان معرفت و درک علیت»او  -الف  

  

از طریق حس و تجربه هم ممکن نیست زیرا فراتر از  یضرور ۀو رابط اصل علیت که درک تقد استاما مع -ب

 حس است و محسوس نیست تا با حس درک شود

 یروشن« علتّ  » دیخورش نکهیشود اما ا یروشن م نیبه آسمان زم دیکه با آمدن خورش ندیب یچشم، م مثالً

 .تسین تیبا حس قابل رؤ یزیچ نیباشد، چن نیزم

 

 نیاو او  می داند«امر روانی ناشی از توالی پدیده ها » یعنی« عادت ذهنی»او منشا اعتقاد به علیت را یک  -ج

و پشت سرهم آمدن  یتوال از یناش یامر روان کیجز  یزیچ یتداع دیگو ینامد و م یم یتداع را یحالت ذهن

  .ستیها ن دهیپد

 .برقرار است نیو روشن شدن زم دیطلوع خورش انیم یضرور ۀرابط کی میاست که ما پنداشته ا قیطر نیاز ا

 

 

هیوم مستقیماً اصل علیت را انکار نکرده بلکه می گوید فراتر از حس است و با نکته قابل دقت در سواالت تست : 

حس قابل شناخت نیست و چون معیار شناخت را حس می داند ، اصل علیت را که درک آن از طریق حس ممکن 

چون عقل گرا نیست نمی پذیرد.« عقلی»عنوان یک اصلنیست به   
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 را از کجا به دست آورده اند،  تعلیّپرسش که انسان ها رابطه  نیدر پاسخ به ا هیوم  بطور خالصه:

 یکه علت و معلول به شمار م ییایاند که همه اش دهدی اولانسان ها در وهله  :دیگو یم یتجرب لیتحل کیبا 

 یشه با هم هستندو هم ندیهم پهلو ند،یآ

علت بر  و وجود داشته باشد دیرا هم به مردم نشان داده است که البته علت قبل از معلول با نیتجربه ااز طرفی 

 ست،یکه علت هست و معلول ن یدر آن زمانو  دارد. یمعلول تقدّم زمان

 نیانسان ااست، «  ضرورت»  دهند و آن یدخالت م تیّرا هم در عل یانسان ها عنصر سوم دیگو یمهمچنین  او 

 .دیآ یکند که اگر علت آمد، ضرورتاً معلول هم م یم فکرگونه 

     از کجا به دست آورده است؟ راضرورت   نیپرسد که انسان ا یحال او م

  هتجربراه از  جواب می دهد

 است. بوده یتصور نیچن شیدایعامل پ عیدائم وقا یهمراهکه  است یعادت ذهن یک نیو ا
 

 
 ؛  دیآ یاست و از تجربه به دست نم «یعقل»اصل و قاعده  کی تیاصل عل ندیگو یسفه مسلمان مفال

کنند.  دایزنند تا علل حوادث را پ یدست به تجربه م تیّصل علّا رفتنیپذ لیبه دل یعیطب دانشمندان علوم رایز

 قاعده است. نیبر ا یمبتن خود یپس هر تالش تجرب

 یو آن را درک م بوده قاعده آشنا نیدر همان بدو تولد با ا ینسان به طور مادرزادکه ا ستیگونه هم ن نیاما ا 

 کرده است.

 سوال؟

 دیدگاه فالسفه مسلمان در باره منشا شکل گیری و درک رابطه علیت چیست؟

 پاسخ:

د که شد، در می یاب « امتناع اجتماع نقیضین»  آنان می گویند: همین که ذهن انسان شکل گرفت و متوجه اصل

 پدیده ها خود به خود به وجود نمی آیند؛ 

قبالً باشد تا بتواند  این که چیزی خودش به خودش وجود بدهد، به معنای آن است که ، چیزی که نیست، » زیرا

 «است. یهیکه محال بودن آن بد است نیضیهمان اجتماع نق ن،یو ا اوردیخودش را به وجود ب

 

 توضیح بیشتر:

ویند: اگر چیزی نباشد، برای هست شدن باید فاعل یا علتی به او هستی دهد و خودش، فالسفه مسلمان می گ

بدون علت و خود به خود نمی تواند به وجود بیاید. یعنی چیزی که نیست بدون هیچ علتی هست شود که این 

 جمع دو نقیض)هم نیست هم هست( است و محال می باشد پس برای موجود شدن چیزی حتما نیاز به علت

 است.

شما قصد دارید آبی را به نقطه جوش برسانید اما بدون حرارت،  ناگهان آب به جوش آید که این محال است.: مثال  
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 : گرید حیتوض

 ی. بودن و نبودن برانباشند توانند باشند و هم یهم م یعنیما ذاتاً ممکن الوجود هستند؛  رامونیپ یها دهیپد

 است.  یآنها مساو

 یگریبر د یکفه ا چیآن در حالت تعادل قرار دارند و ه ۀکه دو کف است ییمانند ترازو حالت ممکن الوجود

 مییگو یم افته،ی یفزون یگریشده و بر د دهیکش نییاز کفه ها به سمت پا یکی مینی. حال اگر ببندارد یحیترج

حرکت  نییو به سمت پاکند  ینیسنگ گرید ۀبر کفّ کفّه کی ،یعلت چیعقالً محال است که خود به خود و بدون ه

 می گردیم. ها، و در اینجاست که به دنبال علت برای آندینما

 

 سوال ؟ 

از قبل چگونه جواب داده  ابن سینا دیدگاه هیوم درباره علیت)امر روانی ناشی از عادت ذهنی در توالی پدیده ها(

 است؟

:پاسخ  

ابن سینا می گوید: درک رابطه علیت از طریق تجربه امکان پذیر نیست؛ زیرا ما از طریق حس و تجربه فقط به 

دنبال هم آمدن یا همراه هم آمدن  برخی پدیده ها را می یابیم اما به دنبال هم آمدن دو حادثه به معنای »علیت« 

نیست . لذا طبیعی است که کسی که صرفاً تجربه گرا است ، نمی تواند از اصل علیت تبیین قانع کننده ای داشته 

.سینا اصل علیت را اصلی عقالنی می داندباشد. ابن   

 

 تفاوت دیدگاه فالسفه مسلمان با تجربه گرایان در استفاده از حس و تجربه در اصل علیت:

که محل وقوع آن عالم « حوادث طبیعی»در رابطه شناخت  انیفالسفه مسلمان با تجربه گرا دگاهیتفاوت د 

اینکه علت حوادث طبیعی را بدانیم،  علیت، برایرابطه درک  بعد ازآنها می گویند: طبیعت است، این است که 

کشف علل طبیعی )عالم ماده( از راه حس و تجربه صورت می گیرد نه و  باید از حس و تجربه خود استفاده کنیم

 همه امور
 

 
 پیش از تعریف این اصل به مثال توچه کنید:

که بگویید می  اغ یخچال می روید؛ آیا شده استشما برای تهیه آب جوش سراغ گاز و برای تهیه آب سرد سر

 خواهم از یخچال آب جوش بردارم ؟

 آیا شده است که بگوید می خواهم برای باسواد شدن ورزش کنم و برای یافتن قدرت جسمانی درس بخوانم؟

 ؛  آن رفت نه هر علتی« علت خاص و ویژه»پاسخ حتما منفی است و شما معتقدید برای هر چیزی باید سراغ 

یعنی هر علتی معلول خاص خود را به دنبال دارد و هر معلولی از علت خاص خود به : اصل سنخیت علت و معلول 

 .وجود می آید نه هر علتی
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 است.  یاصل عقلیک «  تیّعل »اصل  مانند زیاصل ن نیکه ا ندیگو یم -تجربه گرا  لسوفانیبه جز ف - لسوفانیف

 : تیاصل سنخ جینتا ۞
را  ءیهر ش یها یژگیکوشد و یسبب، م نیبا خودش را دارد؛ به هم متناسبانتظار آثار  یزیز هر چانسان ا -1

 کند.  ییآن را شناسا ۀژیببرد تا بهتر بتواند آثار و یپ گرید یایآن با اش یبشناسد و به تفاوت ها

 قائل شد.  یعقل ۀجهان پشتوان قینظم دق یتوان برا یم تیقبول اصل سنخ با -2

 .کنند یم یریگیخود را پ یعلم قاتیتحق اصل، نیبر هم هیشمندان با تکدان -3

 

 
 دهد، علّت است  یبه معلول ضرورت وجود م آنچه

است. با آمدن  یبه وجود و عدم مساو آن نسبت تیذات و ماه یعنی، است یامکان ذات ،معلول با قطع نظر از علّت

 شود.  یو موجود م ابدی یعلت، وجود معلول ضرورت م

ضرورت  ۀرابط نیکند. ا یمپیدا وجود معلول  سپس بخشد و یضرورت م در ابتدا خود معلول پس، علّت به

 ندیگو یم «ی و معلول یّوجوب عل »  علت به معلول را یِبخش

 

 بعنوان مثال: 

ن شود المپ روش )ضرورت(اگر المپ و سیم کشی و کلید برق سالم باشد و برق نیز در مدار باشد می گوییم، باید 

 است. وجودمقدم بر )وجود( که در این مثال و سایر مواردی از این قبیل ابتدا وجوب و ضرورت 

 و این نشان می دهد که علت در ابتدا به معلول خود ضرورت یا وجوب می دهد و سپس آنرا بوجود می آورد.

 

 

 

 

 

 

 در پناه حق پیروز و موفق و سربلند باشید
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