درس چهارم :کدام تصویر از جهان؟
💫 خالصه مطالب درس چهارم

✔اتّفاق ،به طور کلّی مقابل اصل علّیّت است.
✔کسانی مانند دموکریتوس ،داروینیستها ،طرفداران مهبانگ(بیگ بنگ) و  ...اصل علّیّت را به چالش کشیده و قایل به صدفه

و اتّفاق شدهاند.
✔یکی از اقدامات مؤثّر و مهمّ فیلسوفان ،دقّت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آنها بوده است.
✔معانی اتّفاق:
 -1بین علّت و معلول رابطة حتمیّت وجود ندارد(قابل قبول نیست).
 -2سنخیّتی میان علّت و معلول وجود ندارد(قابل قبول نیست).
 -3نبودن هدف وغایت خاصّ در حرکات و نظم جهان(پیشبینی کامل از کسی ساخته است که از کلّ اطّالعات برخوردار باشد)
-4رخ دادن حادثة پیشبینی نشده(میتواند صحیح باشد)
لوازم علّیّت در جهان
اصل

الزمه و نتیجۀ اصل

.1اصل علیت

- 1ارتباط و پیوستگی

. 2اصل وجوب بخشی علت به معلول

- 2تخلّف ناپذیری و حتمیّت در نظام هستی

. 3اصل سنخیت میان علت و معلول

- 3نظم و قانونمندی میان پدیده ها

✔برای این که بدانیم هر علّتی چه معلول خاصّی دارد ،باید از تجربه کمک بگیریم.
✔با قبول اصل سنخیت است که میتوان برای نظم دقیق جهان پشتوانة عقلی قائل شد و دانشمندان با تکیه بر همین اصل،
تحقیقات علمی خود را پیگیری میکنند(اصل یکنواختی طبیعت).
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نکات توضیحی
🔥نکته :مفادّ اصل علّیّت این است که ماهیّت یعنی همان ذات ممکنالوجود دروجودش نیازمند علّت است .بر خالف نظر برخی
مارکسیستها که مفادّ اصل علّیّت را به درستی درنیافتهاند ،اصل علّیّت به این معنی نیست که هرچیزی یا هرموجود علّتی دارد.
🔥نکته :صدفه ،accidence ،تصادف ،اتّفاق(chance ،شانس) ،بخت و  ...مقابل اصل علّیّت و امری نامعقول و باطل
است .علّت محض بودن و نیاز به علّت نداشتن ،به معنای صدفه و اتّفاق نیست.

@نمونه سواالت
@گزارههای زیر را با واژه صحیح و غلط مشخص کنید:
-1علیت از کلماتی است که در گفت وگوهای روزمرة همة اقوام و ملل کاربرد دارد.
-2همة اقوام وملل در گفت و گوهای روزمره ،برخی امور را اتفاقی وتصادفی می شمارند.
-3هیچ یک از فیلسوفان جهان از وازة اتفاق استفاده نکرده اند.
-4به عقیدة هراکلیتوس،معتقد بود که مادةاوّلیة تشکیل دهندةجهان ،اتم ها و ذرّات ریز تجزیه ناپذیر وغیر قابل تقسیم هستند.
-5به نظردموکریتوس برخورد اتفاقی ذرّات ریزتجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم سرگردان سبب پیدایش عناصر واشیاء فعلی در
جهان شده است.
-6شکل دیگری ازاتفاق که دردوره های اخیرمطرح شده،درگفته های برخی دانشمندان زیست شناس،ازجمله داروین،آمده است.
 -7به نظر داروین فقط آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان " اتفاقا " سازگار با محیط بوده است؛ به حیات خود ادامه
داده و رشد کرده اند و اگر در این میان تکاملی رخ داده ،اتفاقی بوده است.
 -8به نظر داروین جانداران بی شماری درجهان به علت سازگاری اندام ها و اعضای بدنشان با محیط زندگی،از بین رفته اند.
-9امروزه برخی از دانشمندان می گویند که جهان کنونی ما ،یعنی این میلیاردها کهکشان ،با یک انفجار بزرگ بیگ بنگ آغاز
شده و به تدریج گسترش یافته است.
-10دیدگاه برخی ازدانشمندان درباة انفجار بزرگ یگ بنگ  ،مفهوم اتفاق را تداعی می کند.
-11برخی اتفاق راعامل موفقیت یاعدم موفقیت می دانندومعتقدندکه اتفاق برخی ازافرادبیشتروشانس بعضی دیگرکمتر است.
-12فارابی درالهیات شفامهم ترین کتاب فلسفی خود،تالش کرده است نظرمردم رادرمورددومفهوم شانس واتفاق که تصحیح
نماید.
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-13یکی از اقدامات مؤثر و مهم فیلسوفان ،دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آنها بوده است.
-14فارابی دقت در مفاهیم عامیانه و نقد و تصحیح یا تعمیق آن را از وظایف فیلسوفان می شمارد.
 -15پذیرش اصل سنخیت زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیاء پیرامونی است.
-16با قبول اصل سنخیت است که هرحادثه علتی دارد ،به ارتباط اجزای جهان با یکدیگروپیوستگی شان پی می بریم وبا
مواجهة با هر پدیده ای در پی کشف منشأ و عامل پیدایش آن برمی آییم.
 -17اصل وجوب بخشی علت به معلول جهان را تابع رابطه ای ضروری و حتمی نشان می دهد.
-18اگرعلت باتمام حقیقت خودتحقق یافت،یقین پیدامی کنیم که تحقق معلول نیزضروری وحتمی می شودووجوب وجودپیدا
می کند
 -19یک باغبان براساس اصل علیت بذر می کارد وآن را آبیاری می کند.
-20علتّ چیزی است که وجودمعلول متوقف برآن است وتاآن نباشد،معلول هم پدیدنمی آید؛یعنی،دروجودخودبدان نیازمند است.
-21اصل وجوب بخشی نظم خاصی درجهان برقرار می کندوبه ما می فهماند که هر چیزی اصل نمی تواند منشأ هرچیزی شود
و هرچیزی از هر چیزی پدید نمی آید..
 -22اصل علیت ،علت های خاص معلول های خاص دارند وهر معلولی نیز از علت خاص خود سرچشمه می گیرد..
 -23معنای سوم اتفاق این است که میان علت و معلول آن رابطة حتمیت وجود ندارد.
 -24معنای دوم اتفاق این است که ممکن است از هر علتی هر معلولی پدید آید.
 -25معنای سوم اتفاق ،نبودن غایت و هدف خاص در حرکات و نظم جهان است.
 -26نظم و قانونمندی میان پدیده ها درجهان ناشی از اصل وجوب بخشی علت به معلول است.
-27برخی فیلسوفان اتفاق به معنای اول را انکارمی کنندومیگویندهرمعلولی به علت نیاز داردونمی تواندبدون علت موجود شود.
-28تخلّف ناپذیری وحتمیّت در نظام هستی،ازاصل وجوب(ضرورت)بخشی علت به معلول استنتاج می

شود(.هماهنگ کشوری )87

 -29اتفاق به معنای دوم ازنظر بسیاری از فالسفه،ازجمله ابن سینا و مالصدراوعالمه طباطبایی وبرخی فیلسوفان اروپایی،امکان
پذیر نیست.
-30فیلسوفی یافت نمی شود که به طور صریح و روشن با معنای اوّل اتفاق بااین بیان که میان علت و معلول آن رابطة حتمیت
وجود دارد .موافق باشد.
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-31ازنظر بسیاری از فالسفه،ازجمله ابن سینا و مالصدرا وعالمه طباطبایی وبرخی فیلسوفان اروپایی:اگرکسی به طور جدی و
دقیق اصل سنخیّت میان علت ومعلول رابه طور جدی ودقیق انکار کند وپدید آمدن هر چیزی از هر چیزی راممکن بداند،به
هیچ کاری اقدام نخواهد کرد.
-32برخی ازمردم که ازتمام اجزای یک علت آگاه نیستند،گاهی فکرمی کنندکه دربرخی موارد،درعین وجودعلت،معلول پدید
نمی آید.
-33به مجموعة چند عامل است که روی هم ،علت پدید آمدن آن معلول اند ،علت ناقصه می گویند.
-34به هریک از از عوامل که روی هم علت پدید آمدن یک معلول را تشکیل می دهند ،علت ناقصه می گویند.
 -35انکار اصل علیت ،بی اعتباری همة علوم وپذیرش هرج و مرج در جهان را به دنبال دارد.
 -36اثبات یا نفی اتفاق به معنای سوم ونبودن غایت وهدف خاص درحرکات ونظم جهان نیازمند دقت و تأمل بیشتر است.
-37آن دسته از فالسفه که برای مجموعة هستی یک علت حقیقی قائل اند،اتفاق به معنای نبودن هدفخاص درحرکات ونظم
جهان را انکار می کنند.
-38آن دسته ازفالسفه که عالوه بر لوازم اصل علیت به عله العلل معتقدند اتفاق به معنای نبودن غایت درجهان معتقد نیستند.
 -39آن دسته از فیلسوفان که معموالً به عله العلل معتقد نیستند ،غایتمندی زنجیرة حوادث را انکار می کنند
-40به نظر فالسفه معتقد به عله العلل،هر فرایند طبیعی و هر سیر تحولی در طبیعت ،هدف خاصی را تعقیب می کند.
 -41معنای چهارم اتفاق که بی ارتباط با اصل علیّت نیست ،رخ دادن حادثة پیش بینی شده است
-42آن دسته از فیلسوفان که معموالً به عله العلل معتقد نیستند.،وجود برخی از فرایندهای تکاملی را در جهان امری اتفاقی به
حساب می آورند که از پیش تعیین و پیش بینی شده است.
-43علت ناقصه شرط الزم ،اما ناکافی برای وجود معلول است( .نهایی /دی ماه )97
-44تخلّف ناپذیری نظام هستی نتیجة اصل علیّت است( .نهایی /دی ماه )98
@جواب ها -1:غ  -2ص  -3غ  -4غ  -5ص  -6ص  -7ص  -8غ  -9ص  -10ص  -11غ  -12غ -13ص  -14غ
-15غ  -16غ  -17ص -18ص  -19غ-20ص -21غ  -22غ  -23غ -24ص -25ص  -26غ  -27غ -28ص -29ص
-30غ -31ص-32ص-33غ -34ص -35غ -36ص -37ص -38ص -39ص -40ص -41غ -42غ -43ص-44غ
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@جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:
-45به نظر دموکریتوس ،مادة اوّلیة تشکیل دهندة جهان......... ،و ذرّات ریز تجزیه ناپذیر و غیر قابل تقسیم هستند که پراکنده
د ر فضای ..........هستند.
-46به نظر  ،.....برخورد اتفاقی..... ......سبب پیدایش عناصرواشیاء فعلی درجهان شده است.
 -47به عقیدة ........فقط آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان ..........،سازگار با محیط بوده است؛حیات خود ادامه داده و
رشد کرده اند و اگر در این میان تکاملی رخ داده.......... ،بوده است.
-48امروزه،برخی ازدانشمندان می گویند که جهان کنونی ما،یعنی این میلیاردها کهکشان،بایک انفجار بزرگ............
آغاز شده وبه تدریج گسترش یافته است..
-49ابن سینادرالهیات شفا مهمترین کتاب فلسفی خود،تالش کرده است نظر مردم رادرمورددومفهوم .......و....که تصحیح نماید.
– 50لوازم وفروع اصل علیت ،عبارت است از........و ......هماهنگ کشوری 87
 -51پذیرش اصل" "...........زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان و اشیاء پیرامونی است.
-52با قبول این حقیقت که هرحادثه علتی دارد،به ....اجزای جهان بایکدیگرو .......پی می بریم.
 -53اصل ................جهان را تابع رابطه ای ضروری و حتمی نشان می دهد
 «-54اصل »..... ....به مامی فهماندکه هرچیزی نمی تواندمنشأهرچیزی شودوهر چیزی ازهرچیزی پدیدنمی آید.
-55اصل ..............علت های خاص معلول های خاص دارندوهرمعلولی نیز ازعلت خاص خودسرچشمه می گیرد.
 -56نظم و قانونمندی میان پدیده ها درجهان نتیجه وثمره اصل  .....میان علت ومعلول است.
 -57تخلّف ناپذیری و حتمیّت در نظام هستی از اصل  ....................استنتاج می شود.
 -58به مجموعة چند عامل است که روی هم ،علت پدید آمدن آن معلول اند ،علت ..........می گویند.
 -59به هریک از از عوامل که روی هم علت پدید آمدن یک معلول را تشکیل می دهند..... ....... ،می گویند.
 -60معنای اوّل اتفاق این است که میان علت و معلول آن .......... ......وجود ندارد.
 -61معنای دوم اتفاق این است که.......میان علت و معلول وجود ندارد ومعنای سوم اتفاق،بدین معنا که این حرکات ونظام ها
به سمت ..............معینی به پیش نمی روند.
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-62اتفاق به .... ....بسیاری از فالسفه ،ازجمله ابن سینا ومالصدراوعالمه طباطبایی وبرخی فیلسوفان اروپایی،امکان پذیر نیست.
 -63انکار  ،........ ......بی اعتباری همة علوم وپذیرش هرج و مرج در جهان را به دنبال دارد.
-64اثبات یا نفی اتفاق ....... ....به نیازمند دقت و تأمل بیشتر است
-65نفی اصل علیت =قبول  .....ونفی  ..........هماهنگ کشوری 87
-66نویسندة کتاب (الهیات)شفا ...............است (.نهایی شهریور )98
@جواب ها (-45:اتم ها  /غیرمتناهی)(-46دموکریتوس  /ذرّات سرگردان)(-47داروین/اتفاقا /اتفاقی) (-48بیگ بنگ )
(-49اتفاق/شانس)(-50سنخیت میان علت ومعلول/وجوب بخشی علت به معلول) (-51علیّت) (-52ارتباط/پیوستگی شان)
 (-53وجوب بخشی علت به معلول)(-54سنخیّت میان علت و معلول)(-55سنخیّت میان علت و معلول)(- 56سنخیّت)
 (-57وجوب بخشی علت به معلول)(-58علت تامّه) (-59علت ناقصه) (-60رابطة حتمیت) (-61سنخیتی /غایت و هدف)
(-62معنای دوم) (-63اصل سنخیّت) ( -64معنای سوم)(-65اتفاق/نظم)(-66ابن سینا)

@گزینه صحیح را انتخاب کنید:
 -67نتیجۀ «اصل علیّت» و «اصل سنخیّت» و «اصل ضرورت علّی و معلول» بهترتیب چیست؟

)1نظام معین هستی -تخلف ناپذیری -ارتباط و پیوستگی
 )2ارتباط و پیوستگی موجودات جهان -نظام معین هستی -تخلّف ناپذیری و حتمیّت نظام هستی
)3تخلّف ناپذیری -نظام معین هستی -ارتباط و پیوستگی
)4نظام معین هستی -ارتباط و پیوستگی موجودات جهان -تخلّف ناپذیری و حتمیّت نظام هستی
-68اشتراک علّت تامه و ناقصه در چیست؟

)1از عدم آنها غیرمعلول ضروری میشود.

 )2از وجود آنها ،معلول ضروری میشود.

 )3از عدم آنها عدم معلول ضروری میشود.

 )4از وجود آنها معلولِ ضروری صادر میشود.

-69هریك از قضایای زیر به ترتیب با کدام معنی از معانی اتفاق هماهنگی وتطابق دارد؟
"همۀ عوامل پیدایش باران موجود باشند،امّا باران نبارد– .حرارت سبب یخ بستن آب شود-.آفتاب سبب تاریكی شود".
)1میان علت ومعلول رابطۀ حتمیّت وجود ندارد-.ممكن است ازهرعلتی هرمعلولی پدیدآید-.نبودنِ غایت وهدف خاصّ درجهان
)2رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده است -.ممكن است از هر علتی هر معلولی پدیدآید -.نبودنِ غایت وهدف خاصّ درجهان
)3رخ دادن حادثۀ پیش بینی نشده است -.نبودنِ غایت وهدف خاصّ درجهان -ممكن است از هر علتی هر معلولی پدیدآید.
)4میان علت ومعلول رابطۀحتمیّت وجودندارد-ممكن است ازهرعلتی هرمعلولی پدیدآید-ممكن است ازهرعلتی هرمعلولی پدیدآید.
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-70کدام گزینه در مورد دالیل انكارکسانی که معنای دوم اتفاق ولوازم آن قبول ندارند درست نیست؟
)1چنین فردی نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند و دلیل آن را به دست آورد.
)2اگرکسی به طورجدی ودقیق اصل سنخیّت میان علت ومعلول رابه طورجدی ودقیق انكارکند،به هیچ کاری اقدام نخواهد کرد.
 )3چنین فردی پدید آمدن هر چیزی از هر چیزی را ممكن نمی داند،
 )4او حتی نمی تواند دانشمندان را به کشف علل پدیده ها دعوت کند.

 -71اگر کسی معتقد به معنای دوم اتفاق باشد نمی توان گفت:
 )1به طور جدی و دقیق اصل سنخیّت میان علت و معلول را انكار نمی کند.
 )2پدید آمدن هر چیزی از هر چیزی را ممكن می داند ،وبه هیچ کاری اقدام نمی کند.
 )3چنین فردی نمی تواند نظم و هماهنگی موجود در طبیعت را تبیین کند و دلیل آن را به دست آورد..
 )4او حتی نمی تواند دانشمندان را به کشف علل پدیده ها دعوت کند.

@جواب تست ها-67 :گزینه2

-68گزینه3

-70گزینه3

-69گزینه4

-71گزینه1

-72سواالت کشف ارتباط:
ب:پاسخ ها

الف:سواالت
-1شكل دیگری از اتفاق

الف) اول

 -2انكاراتفاق به آن معنا در نظر همۀ فیلسوفان

ب) گفته های برخی دانشمندان زیست
ج) دوم

@جواب ها:

 )1ب

)2الف

-73هر یك از گزینههای سمت راست با یكی از گزینههای سمت چپ مناسبت دارد .آنها را در کنار هم بنویسید(یك مورد
درسمت چپ اضافی است)

الف) اازفیلسوفان یونان باستان معتقد به نظریة اتفاق

-1اتّفاق

ب) نویسندة کتاب الهیات شفا.

-2اصل علیت

ج)پذیرش آن زمینه ساز نگاهی ویژه به جهان واشیاءپیرامونی است.

-3اصل وجوب بخشی

د)قبول اصلِ علیت بانفی آن هماهنگی دارد..

-4اصل سنخیّت

و)بیانگر نظم وقانونمندی میان پدیده ها.

 -5دموکریتوس

ه)بیانگر تخلف ناپذیری وحتمیّت درنظام هستی.

-6ابن سینا

ی)از دانشمندان زیست شناس معتقد به نظریة اتفاق.

 -7کانت
 -8داروین
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@جواب ها:

الف) 5

ب) 6

ج)2

ه)3

د) 1و)4

ی)8

@به سؤاالت ذیل جواب کوتاه دهید:
-74کدام فیلسوف یونان باستان از واژۀ اتفاق استفاده کرده بود؟
دموکریتوس
-75کدام فیلسوف،دقت درمفاهیم عامیانه ونقدوتصحیح یاتعمیق آنهاراازوظایف فیلسوفان می شمارد؟
ابن سینا
-76ابن سینا درکتاب الهیات شفادرصدد بود نظر مردم را درمورد کدام مفاهیم تصحیح نماید؟
شانس واتفاق
-77دواصل ازلوازم وفروع اصل علیّت رافقط نام ببرید؟
-1اصل سنخیّت میان علت ومعلول-2.اصل وجوب بخشی علت به معلول

-78عبارات ذیل با کدام اصول یامواردخاص مطابقت وهماهنگی دارد؟
-1اگرعلت با تمام حقیقت خود تحقق یافت،یقین پیدا می کنیم که تحقق معلول نیزضروری وحتمی می شودووجوب وجود پیدا
می کند.

اصل( ..............................وجوب بخشی علت به معلول)

-2نظم خاصی در جهان برقرار می کند و به ما می فهماند که هر چیزینمی تواند منشأ هر چیزی شود و هر چیزی از هر چیزی
پدید نمی آید.

اصل(................................سنخیّت میان علت ومعلول)

-3قبول اصل علیت بانفی آن موضوع هماهنگی دارد.
-4هر معلولی نیز از علت خاص خود سرچشمه می گیرد.
 -5نتیجةانکار اصل سنخیت درجهان

اصل(.................اتفاق)
اصل (...........سنخیّت)

(..........بی اعتباری همۀ علوم وپذیرش هرج ومرج درجهان را به

دنبال دارد).
-79چرا برخی از مردم می پندارند  ،میان علت ومعلول ،رابطۀ ضروری وجود ندارد؟
زیرابرخی از مردم که از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند.
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-80عقیدۀ آن دسته از فالسفه که معموال به عله العلل معتقدنیستند ،درمورد غایت جهان رابیان کنید.
غایتمندی زنجیرة حوادث را انکار می کنند ووجود برخی از فرایندهای تکاملی را در جهان امری اتفاقی به حساب می آورند که
از پیش تعیین و پیش بینی نشده است.
-81کدام دسته ازفیلسوفان معتقدندکه هر فرایندطبیعی وهرسیرتحولی درطبیعت ،هدف خاصی را تعقیب
می کند؟فالسفه که عالوه بر لوازماصل علیت،به عله العللمعتقدند و برای مجموعة هستی یک علت حقیقی قائل اند.
-82کدام دسته از فیلسوفان غایتمندی زنجیرۀ حوادث را انكار می کنند؟
فالسفه ای که معموال به عله العلل معتقدنیستندووجود برخی ازفرایندهای تکاملی رادر جهان امری اتفاقی به حساب می
آورندکه ازپیش تعیین و پیش بینی نشده است.
-83از اصلِ وجوب (ضرورت)علّی ومعلولی چه نتیجه ای گرفته می شود؟(نهایی خرداد )98
تخلّف ناپذیری و حتمیّت در نظام هستی

*پاسخ کامل و تشریحی دهید:
-84کدام یك ازفیلسوفان یونان باستان ازواژۀ،اتفاق استفاده کرده وعقیده اورادراین باره بنویسید.

دموکریتوس،معتقد بود که مادة اوّلیة تشکیل دهندة جهان،اتم ها و ذرّات ریز تجزیه ناپذیرو غیر قابل تقسیمی هستند که در
فضای غیرمتناهی پراکنده بوده و به شکلی سرگردان حرکت می کرده اند.برخورد اتفاقی این ذرّات سرگردان سبب پیدایش
عناصر واشیاء فعلی در جهان شده است.
 -85به نظربرخی دانشمندان زیست شناس ،ازجمله داروین چرا بیشتر جانداران ازبین رفته اند؟
به علت ناسازگاری اندام ها و اعضای بدنشان با محیط زندگی ،از بین رفته اند.
 -86به نظربرخی دانشمندان زیست شناس ،ازجمله داروین کدامدسته از جانداران توانستندبه حیات
خود ادامه داده ورشد کنند؟
فقط آن دسته از جانداران که تغییرات اندامی شان اتفاقا سازگار با محیط بوده است.
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 -87نظریۀ برخی دانشمندان زیست شناس واز جمله داروین در مورد پیدایش موجودات براساس اتفاق
را توضیح دهید؟
آنان می گویند:ازابتدای پیدایش موجود زنده برروی زمین ،3/5میلیاردسال می گذرد.طی این سال هاجانداران بیشماری پدید
آمده انداما بیشترآنها،به علت ناسازگاری اندام ها واعضای بدنشان با محیط زندگی،از بین رفته اند فقط آن دسته ازجانداران که
تغییرات اندامی شان اتفاقا سازگاربامحیط بوده است؛به حیات خود ادامه داده ورشد کرده اندواگردراین میان تکاملی رخ
داده،اتفاقی بوده است.
-88یكی ازاقدامات موثر ومهم فیلسوفان ،درموردمفاهیم عامیانه چه بوده است؟
یکی ازاقدامات مؤثرو مهم فیلسوفان،دقت درمفاهیم عامیانه ونقد وتصحیح یا تعمیق آنها بوده است.
-89کدام فیلسوف،دقت درمفاهیم عامیانه ونقدوتصحیح یا تعمیق آنهاراازوظایف فیلسوفان شمرده
ودرکتاب الهیات شفا خویش درموردچه مفاهیمی سخن گفته است؟
ابن سینا،هم دربارة اتفاق و هم دربارة شانس سخن گفته و تالش کرده است نظر مردم را در مورد این مفاهیم تصحیح نماید.
-90فرق اصل علیت واصل سنخیّت رادر یك الی دوسطربه طورمختصرتوضیح دهید(.هماهنگ کشوری )87

اصل علیت ارتباط و پیوستگی موجودات جهان رابیان می کند.اصل سنخیت نیز نظم وقانونمندی میان پدیده ها آشکارمی سازد.
-91به ترتیب بگویی از سه اصل علیت،اصل وجوب بخشی علت به معلول واصل سنخیت علت ومعلول چه
نتایجی حاصل می شود؟
ارتباط و پیوستگی -تخلّف ناپذیری و حتمیّت در نظام هستی -نظم و قانونمندی میان پدیده ها
 -92اصطالحات زیر را تعریف کنید:
الف)اصل سنخیت علت ومعلول ب)علت ناقصه ج)علت تامه(نهایی شهریور ودی ماه  )98د)اصل وجوب علی بخشی به علت ومعلول

الف -طبق این اصل علت های خاص معلول های خاص دارند وهر معلولی نیز از علت خاص خود سرچشمه می گیرد.
ب-در آنجا که معلول ناشی ا زمجموعة چند عامل است که روی هم،علت پدید آمدن آن معلول اند،هریک ازعوامل راعلت
ناقصه می گویند.
ج -مجموعة عواملی که روی هم  ،علت پدید آمدن آن معلول اند را علت تامه می گویند.
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د-اگرعلت باتمام حقیقت خودتحقق یافت،یقین پیدامی کنیم که تحقق معلول نیزضروری وحتمی می شودووجوب وجود پیدا
می کند.
-93معانی اتفاق را باذکر مثالی توضیح دهید؟
-1معنای اوّل اتفاق این است که میان علت و معلول آن رابطةحتمیت وجود ندارد .چه بسا یک علت موجود شودامّا معلول آن
پدید نیاید؛ مثالً همة عوامل پیدایش باران موجود باشند ،امّا باران نباردوچه بسا یک معلول بدون وجود علت پیدا شود ،مثالً
بدون وجود ابر و مانند آن ،خودبه خودباران ببارد-2.معنای دوم اتفاق این است که ممکن است از هرعلتی هر معلولی پدید
آید؛مثالً حرارت سبب یخ بستن آب وآفتاب سبب تاریکی شود؛یعنی سنخیتی میان علت و معلول وجود ندارد-3.معنای سوم
اتفاق،نبودن غایت وهدف خاص درحرکات ونظم جهان است؛بدین معناکه این حرکات ونظام هابه سمت غایت وهدف معینی به
پیش نمی روند-4.معنای چهارماتفاق که بی ارتباط بااصل علیت نیست،رخ دادن حادثة پیش بینی نشده است؛مثالً،شخصی
برای خریدروزانه به سمت بازارحرکت می کندامّادربین راه دوست خود رامی بیند وازدیدن اوخوشحال می شود.این شخص وقتی
به منزل بازمی گردد،به اعضای خانواده اش می گوید:من امرو اتفاقی دوستم رادیدم وبا اودربارة فالن موضوع گفت وگو کردم.
 -94چرا برخی از فیلسوفان اسالمی این معنی از اتفاق که "ممكن است از هر علتی هر معلولی پدید آید
وسنخیّتی میان علت ومعلول وجود ندارد" را انكار کرده اند؟
زیراآنان می گویند اگرکسی به طور جدی ودقیق اصل سنخیّت میان علت و معلول رابه طور جدی ودقیق انکار کندو پدید آمدن
هرچیزی ازهرچیزی راممکن بداند،به هیچ کاری اقدام نخواهدکرد؛مثالًنمی تواند برای رفع عطش آب بیاشامد؛زیرامیان آب ورفع
عطش رابطه ای مشاهده نمی کندعالوه براین،چنین فردی نمی تواندنظم وهماهنگی موجوددرطبیعت راتبیین کندودلیل آن را
به دست آورد.اوحتی نمی توانددانشمندان رابه کشف علل پدیده هادعوت کند.انکار اصل سنخیّت،بی اعتباری همةعلوم وپذیرش
هرج و مرج در جهان را به دنبال دارد.
-95یكی ازمعانی اتفاق این است که میان علت ومعلول آن رابطۀ حتمیت وجود ندارداین بیان رانقد کنید.
فیلسوفی یافت نمی شودکه به طورصریح وروشن بااین معنای اوّل موافق باشد.همۀفیلسوفان چنین اتفاقی راانكارمی کنندو
می گویندهرمعلولی به علت نیازداردونمی تواندبدون علت موجودشود.برخی ازمردم که ازتمام اجزای یك علت آگاه نیستند،گاهی
فكرمی کنندکه دربرخی موارد،درعین وجودعلت،معلول پدیدنمی آیدوبراین اساس،می پندارند،میان علت ومعلول،رابطۀضروری
وجودندارد.
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-96به عقیدۀفیلسوفان اسالمی،پذیرش این معنی اتفاق که ممكن است ازهر علتی هر معلولی پدید
آید،چه آثار وپیامدهایی به همراه خواهد داشت؟
هرکس به این معنی معتقد باشد ،به هیچ کاری اقدام نخواهد کرد؛ عالوه بر این ،چنین فردی نمی تواند نظم و هماهنگی
موجود در طبیعت را تبیین کند ودلیل آن را به دست آورد.او حتی نمی توانددانشمندان را به کشف علل پدیده هادعوت
کند.وباالخره انکار اصل سنخیّت،بی اعتباری همةعلوم وپذیرش هرج ومرج درجهان رابه دنبال دارد.
-97درپاسخ این سوال که آیا جهت گیری تحوالت روی زمین ازهمان ابتدا به سمت پیدایش انسان بوده است یا
این که این تحوالت،به طور اتفاقی منجر به پیدایش انسان شده اند،فالسفه به چند دسته تقسیم شده اندوعقیده
هریك رابیان کنید؟

درپاسخ به این سؤال،فالسفه به دودسته تقسیم شده اند:یک دسته ازفالسفه که عالوه بر لوازم"،اصل علیت"به"عله
العلل"معتقدندوبرای مجموعةهستی آن علت حقیقی قائل اند،می گویندهرفرایندطبیعی وهرسیرتحولی درطبیعت،هدف
خاصی را تعقیب می کندوسرمنزلی تعیین شده دارد؛گرچه انسان ها به علت محدودیت های علمی نتوانندهمةاین اهداف
راکشف کنند.دسته دیگرازفیلسوفان که معموالًبه عله العلل معتقدنیستند،غایتمندی زنجیرةحوادث راانکار می کنندووجود
برخی ازفرایندهای تکاملی رادر جهان امری اتفاقی به حساب می آورندکه از پیش تعیین و پیش بینی نشده است.
 -98عقیدۀآن دسته از فالسفه که عالوه برلوازم اصل علیت ،به عله العلل معتقدند وبرای مجموعۀ هستی یك

علت حقیقی قائل اند ،را درموردغایت جهان توضیح دهید؟یک دسته ازفالسفه که عالوه برلوازم"،اصل علیت"به"عله
العلل "معتقدند وبرای مجموعة هستی آن علت حقیقی قائل اند،می گویندهر فرایندطبیعی وهرسیرتحولی درطبیعت،هدف خاصی
را تعقیب می کند وسرمنزلی تعیین شده دارد؛ گرچه انسان هابه علت محدودیت های علمی نتوانندهمةاین اهداف را کشف کنند.
 -99عقیدۀ آن دسته از فالسفه که معموال به عله العلل معتقد نیستند،در مورد غایت جهان را بیان کنید؟

غایتمندی زنجیرة حوادث را انکار می کنند ووجود برخی از فرایندهای تکاملی را در جهان امری اتفاقی به حساب می آورند که
از پیش تعیین و پیش بینی نشده است.
-100کدام دسته از فیلسوفان معتقدندکه هر فرایند طبیعی وهر سیر تحولی در طبیعت ،هدف خاصی را تعقیب می کند؟

فالسفه ای که عالوه بر لوازم "،اصل علیت" به "عله العلل "معتقدند وبرای مجموعة هستی یک علت حقیقی قائل اند.
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 -101کدام دسته ازفیلسوفان غایتمندی زنجیرۀحوداث را انكار می کنند؟توضیح دهید.معموالًبه عله العلل معتقدنیستند،
غایتمندی زنجیرةحوادث راانکارمی کنند ووجودبرخی ازفرایندهای تکاملی رادرجهان امری اتفاقی به حساب می آورند که از
پیش تعیین وپیش بینی نشده است.
-102باتوجه به سنخیت علت ومعلول به سوال های زیر پاسخ دهید(شهریور) 98
الف-اصلِ سنخیت علت ومعلول به چه معناست؟

هر معلولی از هر علّتی پدیدنمی آید بلکه هر معلولی از علّت خاصی صادرمی شودیا(علت های خاص معلول های خاص دارند
وهرمعلولی نیز از علت خاص خودسرچشمه می گیرد).
ب -ازاین اصل چه نتیجه ای گرفته می شود؟

نظم و قانونمندی میان پدیده ها
@جواب فعالیت ها وتمرینات درس4
💫پاسخ به پرسشهای ص24
✔ازلحاظ فلسفی اوّل بایدببینیم امراتّفاقی وتصادفی وشانسی درجهان واقعیّت دارد یا نه .یکی از کارکردها و فواید فلسفه بررسی
و تشخیص وتمیز امورواقعی وموهوم است.اگرچیزی ماننداتّفاق وشانس واقعیّت نداشته باشد،نمیتوان رخدادهارابه آن نسبت داد.

💫بررسی ص25
الف)بیربط بودن امور ب) اتّفاقی بودن امور ج)بینظمی وبیقاعدگی وبیقانونی وهرج ومرج که موجب شناختناپذیری،
پیشبینیناپذیری ،محاسبهناپذیری ،بیبرنامگی ،رکود در امور عالم و زندگی انسان میشود.
💫مالحظۀ تشریحی کتاب راهنمای معلم:
الف-اگر کسی اصل علیّت را انکار کند ،نباید انتظار داشته باشد که با خوردن آب عطش او برطرف گردد
ب-اگر کسی اصل وجوب بخشی علت به معلول را انکار کند ،بدان معناست که در حقیقت تأثیری برای علّت قائل نشده است و
بودن و نبودن علّت برای او یکسان است و در واقع علّت نقش واقعی در پیدایش معلول خود ندارد.
ج -اگر کسی اصل سوم (سنخیت) رانپذیرد،عالوه بر مواردباال،نمی تواند هیچ حادثه ای را پیش بینی کند ونمی تواند ازهر
موجودی آثار و لوازم خاص آن را انتظار داشته باشد ،و نمی داند که برای پیدا کردن علل حوادث،درکدام زمینه به جست وجو
بپردازد و اصوالً چنین شخصی باید منکررشته های تخصصی در علوم شود.زیرا شکل گیری دانش هایی مانند فیزیک ،شیمی و
زیست شناسی بدان معناست که میان پدیده های خاص روابط خاصی شکل می گیرد که ویژة آن پدیده هاست.
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💫مقایسه ص27
نتیجة دیدگاه نخست ،هدفداری و احساس آرامش و نگرش مثبت به جهان و زندگی است و نتیجة دیدگاه دوم حیرانی و
سرگردانی و احساس پوچی و افسردگی و اضطراب و دلهره در زندگی است.کسی که علة العلل و خدا را قبول دارد ،می تواند
برای جهان یک نقشة از پیش تعیین شده و یک هدف وغایت قائل شود ،امّا کسی که علة العلل را قبول ندارد نمی تواند برای
جهان نقشه و هدف تعیین کند.کسی که برای جهان نقشه و هدف قائل است ،می داند که حوادثی که در جهان خلقت رخ می
دهد ،اتفاقی نیست ،بلکه برای آن است که در نهایت و پایان ،به آن هدف نهایی منجر شود.امّا کسی که جهان را دارای نقشه و
هدف نمی داند حوادث را صرفا اتفاقاتی می داند که به جایی نخواهد انجامید.در نتیجه ،دو رفتار متفاوت از این دو نگرش به
دست می آید .کسی که برای جهان نقشه و هدف قائل است،می کوشد آن هدف و نقشه را بشناسد و در مسیر آن نقشه و هدف
عمل کند .اما کسی که جهان را هدفمند نمی داند ،هرچه که به فکر خودش بیاید ،آن را هدف قرار می دهد و یا اینکه نگاهی
ناامیدانه و مأیوسانه به جهان پیدامی کند و به نیهیلیسم و پوچ گرایی می رسد.
💫به کار ببندیم ص29
 -1چهارمی(معنای صحیح اتفاق)
 -2نه خیر،وناظر برمعنای سوم اتفاق است،یعنی حوادث بدون هدف وغایت.بدون قبول یک علت خالق حکیم ودارای علم،نمی
توان این معنای از اتفاق را مردود دانست.
 -3ناظر به معنای دوم و سوم اتفاق است هرج ومرج ،پوچی ،نیستانگاری ،حیرت ،سرگردانی و دلهره و ...
💫مالحظۀ تشریحی کتاب راهنمای معلم:
اگر کسی واقعاً وجداً هم این دو معنای اتفاق را بپذیرد،نمی تواند هیچ تصمیمی در طول روز بگیرد و هیچ هدفی را برای
خودتعیین کند .چون انجام هر تصمیمی مبتنی بر قبول اصل سنخیت علت و معلول است و تعیین هر هدفی نیزمبتنی بر
هدفمندی انسان و جهان می باشد.
 -4ناظر بر نفی اتفاق به معنای دوم است .مصرع گندم از گندم بروید جو ز جوبیان کنندة اصل سنخیت در علت و معلول است
و روشن می کند که هر چیزی از هر چیزی پدید نمی آید ،بلکه از هر علت خاص ،معلول خاص آن بروز می کند.معنای دوم.
چون سنخیّت علّت و معلول را بیان میکند.
 -5ناظربرنفی اتفاق به معنای سوم است.زیرااین ابیات مثنوی مولوی بیان کنندةحرکات غایتمندانه وهدفداردرجهان است و
نشان می دهد که گیاهان وحیوانات و انسان ها به صورت اتفاقی پدید نیامده اند بلکه هر یک از این موجودات حلقه ای از
حلقه های نظام خلقت و تکمیل کنندة یکدیگر هستند.
گندم از گندم بروید جو ز جو (مولوی)
{از مکافات عمل غافل مشو
گندم ندهد بار چو جو می کاری (مولوی)
با آن که خداوند رحیم است و کریم
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر کای نور چشم من به جز از کشته ندروی (حافظ) }
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